
LUGAR
Agora que Piracicaba é a

sede de Região Metropolitana, o
prefeito Luciano Almeida (DEM)
consegue colocar a cidade em
primeiro lugar, ultrapassando as
27 capitais: a passagem de ôni-
bus é a mais cara de todas. Os
adversários não perdoam.

PÉROLA
Será que a secretária muni-

cipal de Ação Social, Euclídia Fi-
oravante, fechou o atendimento
do Albergue Noturno por que
oferecia um trabalho de boa qua-
lidade? Com isso, o serviço pú-
blico municipal atraia mais mi-
grantes para Piracicaba. Euclídia,
calma, é o que dizem. E o texto
dela, nesta página, explica bem.

RUIM
Outro argumento da Smads

para fechar o Albergue Noturno
era a sua baixa frequência. Ape-
nas esqueceram que cada migran-
te ocupa o local por até três dias.
Assim, o número de migrantes
deveria ser multiplicado por três.
Será que fizeram essa conta? Per-
guntar não ofende. Simples assim.

EFICIÊNCIA
Tem muita gente “encanta-

da” com a eficiência da nova ges-
tão da Smads. A nova sede do
Case do Jardim Piracicaba/Ipês
concluída há seis meses não en-
trou em funcionamento. Esse Case
pode atender até 150 crianças. Pe-
diram a esse Capiau que lembras-
se que o atendimento social não
segue o calendário escolar em ra-
zão de sua obrigatoriedade.

SILÊNCIO
As igrejas católicas e evangé-

licas, que tanto fazem pelos mora-
dores de rua, desde a doação de
agasalhos, alimentação e higiene,
não fizeram qualquer manifesta-
ção contra o fechamento do Alber-
gue Noturno. Estranho esse silên-
cio diante do fechamento deste
bom trabalho social que atendia
as pessoas mais vulneráveis. Ou
entenderam a secretária Euclídia?

CHÁ – I
Repercutiu mal a sugestão do

prefeito Luciano Almeida (Demo-
cratas) na live de quarta (12) à noite
sobre a ocupação das unidades de
saúde, tendo em vista o aumento
de casos de Covid (da variante
Omicron), Influenza (do tipo
H3N2) e de sintomas gripais. “Vou

fazer o que aprendi com minha
mãe e minha avó: a orientação era
chá de mel com limão”, disse. Mas
não é de duvidar. Alguém duvida?

CHÁ – II
A interpretação – nas redes

sociais – é de que o prefeito “man-
dou” a população tomar chá com
mel, ignorando o medo, natural,
diga-se, em relação à contamina-
ção da Covid. A explicação foi, em
linhas gerais, que não é com qual-
quer sintoma de gripe que o cida-
dão deve procurar as unidades de
pronto-atendimento (UPAs), que
estão sobrecarregadas. Prefeito não
“mandou”. Ele mostrou a cultura
popular, que vem dos antigos.

CHÁ – III
De acordo com o prefeito, em

caso de pessoas que tiveram con-
tato com alguém “covidado” (po-
sitivado com Covid) e estiveram
assintomáticas, devem aguardar
pelo menos cinco dias. Quem tem
sintomas leves, e deseja fazer o
exame, também deve aguardar
cinco dias e procurar uma das 51
unidades de PSF (Programa Saú-
de da Família) ao invés das UPAs.

CHÁ – IV
Apesar das explicações, a per-

cepção geral é de que a sugestão
do chá com mel “pegou mal” e tor-
nou mais um episódio de falha na
comunicação da Prefeitura. Ano
passado, o prefeito foi criticado ao
dizer que o hospital veterinário
seria instalado “em um fim de
mundo” e neste ano já teve o caso
do #EstagiárioSincerão sobre a
alta da passagem de ônibus.
Problema, mais do que nunca,
está na questão comunicacional.

CHÁ – V
Este Capiau, idoso e cansa-

do — chato também —  não está
mais na idade de “querer ver
sangue”, como dizem por aí. O
desejo, sempre fraterno, é que
as coisas funcionem na cidade.
Mas é preciso melhorar, sem dú-
vidas, a começar pelas estratégi-
as de divulgação. Primeira ques-
tão: seria o prefeito a dar infor-
mações técnicas? Fica aqui como
reflexão. O estrago já está feito.

CAFÉ
Ativo nas mídias sociais e nos

bastidores da política, o ex-prefei-
to Barjas Negri (PSDB) publicou,
na manhã desta quinta (13), uma
foto ao lado do ex-procurador ge-
ral do município, Milton Sérgio
Bissoli: “Oportunidade para colo-
car a conversa em dia!”, escreveu,
ao informar que estava tomando
café na nova 380 Padaria. Bom
café, com fofocas “santas” e lem-
branças de 12 anos de Adminis-
tração Municipal. É preciso re-
cordar para matar a saudade.

Edição: 16 páginas

Divulgação

A audiência pública — além
de Piracicaba, Capivari, Elias Faus-
to, Mombuca, Rafard, Rio das Pe-
dras e Saltinho — realizada na tar-
de de ontem (13), para discutir o
Plano Diretor de Desenvolvimen-
to Integrado (PDUI), explanou aos
participantes um diagnóstico da
Região Metropolitana de Piracica-
ba (RMP) com dados econômicos,
demográficos, ambientais, voca-
ções e também um estudo prelimi-
nar com diretrizes e estratégias
para macrozonas e funções públi-
cas estabelecidas para integrarem
o Plano. Com o estudo finaliza-
do, o Projeto de Lei do PDUI
deve ser enviado em junho à As-
sembleia Legislativa para apro-
vação e posterior implementação
pelo Conselho de Desenvolvimen-
to da RMP. Novas propostas po-
dem ser apresentadas pela socieda-
de até dia 21 de janeiro no endere-
ço eletrônico rmp.pdui.sp.gov.br.

Na abertura da audiência,
realizada de forma híbrisa no an-
fiteatro da Secretaria de Educa-

PL do Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado da RMP vai à Alesp em junho

Luciano Almeida apresentou os temas importantes
já discutidos pelos municípios que compõe a RMP

Divulgação

Audiência pública foi realizada ontem (13); novas propostas
podem ser apresentadas pela sociedade até dia 21 de janeiro

ção, o prefeito de Piracicaba e tam-
bém presidente do Conselho da
RMP, Luciano Almeida, lembrou
que este é um processo importante
para a estruturação da RMP e que
aguarda com ansiedade sua con-
clusão para que ações objetivas
possam ser implementadas. “Es-
peramos que ao final do processo
tenhamos um plano com capaci-

VISTORIA NA
PEDREIRA
DO BONGUE
Equipe formada por mem-
bros das secretarias mu-
nicipais de Obras (Se-
mob), de Defesa do Meio
Ambiente (Sedema) e De-
fesa Civil realizaram, na
manhã de ontem quinta
(13), vistoria da região da
Pedreira do Bongue. Os
técnicos, o engenheiro da
Semob Luciano Celencio,
o geólogo da Sedema,
Fábio Tadeu Lazzerini, e
Odair Mello, da Defesa
Civil, ligada à Secretaria
Municipal de Governo,
percorreram trechos so-
bre a pedreira e embai-
xo, na avenida Jaime Pe-
reira. A solicitação às se-
cretarias foi feita pelo pre-
feito Luciano Almeida. A9

dade de realização e bom uso do
dinheiro público”. Luciano ainda
elencou os temas importantes já
discutidos pelos municípios em
reunião realizada em novembro.

Os representantes dos ou-
tros municípios levantaram os
desafios que enfrentam nas áre-
as de saúde, saneamento, orde-
namento territorial, escassez hí-

drica, entre outros, e a impor-
tância do planejamento metro-
politano para o enfrentamento.

VINHOLI — Marco Vinho-
li, secretário de Desenvolvimento
Regional do Estado de São Paulo,
que responde pela coordenação do
processo de elaboração de PDUI
das regiões metropolitanas do Es-
tado de São Paulo, destacou a im-
portância do planejamento para o
sucesso da RMP. Ainda citou um
ditado, que, segundo ele, descreve
o momento: “O bom vento ajuda a
quem sabe onde quer chegar”. Na
oportunidade, o presidente da Câ-
mara Municipal, Gilmar Rotta, que
também preside o Parlamento Re-
gional, entregou oficialmente à
Secretaria Estadual de Desenvol-
vimento Regional, proposta de
implantação de projeto da RMP
como Polo Paulista de Fomento à
Economia de Baixo Carbono. Even-
tos semelhantes como os de hoje
acontecem em Limeira e Rio Claro,
agregando outros municípios que
compõem a Região Metropolitana.

Euclidia Fioravante

Vamos lá, mais
uma vez. Infor-
mações equivo-

cadas e sem funda-
mento são as que vol-
taram a circular, sem
ao menos existir um
questionamento lógi-
co e direto por parte
de quem as veicula.

Desde 2017 quan-
do se iniciou o processo de apli-
cação da Lei Federal n.º 13.019/
2014, regulamentada pelo Decre-
to Federal n.º 8.726/2016 e pelo
Decreto Municipal n.º 17.093/
2017, Piracicaba tem aberto Cha-
mamentos Públicos para a ope-
racionalização de vários serviços
da assistência social, que passa-
ram a ser executados por orga-
nizações da sociedade civil. Equí-

voco comete quem ain-
da cobra da gestão pú-
blica a manutenção das
entidades assistenciais,
desconsiderando o mar-
co legal que rege as par-
cerias entre poder públi-
co e entidades privadas.

O serviço de acolhi-
mento para migrantes e
trecheiros, conforme Ti-
pificação Nacional de
Serviços Socioassisten-

ciais, deve obedecer as mesmas di-
retrizes para atendimento da po-
pulação em situação de rua, não
se justificando um atendimento
exclusivo sob pena de cometermos
discriminação. Assim, mais uma
vez, constatamos que a falta de
fundamento não se refere à ges-
tão pública, que, por sinal, atual-
mente, tem se regido apenas por
critérios técnicos com o único ob-
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Albergue Noturno: equívoco por parte de quem?

jetivo de oferecer os melhores ser-
viços para a população otimizan-
do a utilização dos recursos pú-
blicos (financeiros, materiais e
humanos). Pois bem, não esta-
mos aqui para favorecer pessoas
ou situações, mas para atender
as pessoas em vulnerabilidade so-
cial do município de Piracicaba.

Importante ressaltar que à

diretoria do Núcleo Espírita foram
explicitadas todas as justificativas
para a não renovação do Termo
de parceria, 60 dias antes do en-
cerramento do mesmo. Na ocasião
foi apresentada a proposta de re-
organização do serviço conside-
rando que a parceria com a enti-
dade poderia continuar, caso fos-
sem aceitas as novas diretrizes,
as quais incluiriam o atendimen-
to a população em situação de rua
do município, o que foi refutado
de imediato pela presidente.

Com relação aos números,
não há divergência alguma. Em
2021 o Albergue fez 11,3 atendi-
mentos diários, considerando o
atendimento a população de rua
de Piracicaba, durante a opera-
ção inverno, que durou, nesse
ano, dois meses. Os números
apresentados pela Smads, de qua-
tro pessoas por noite, se referi-

ram a média de atendimentos ex-
clusivos a migrantes e trecheiros,
no período de 2018 a 2021.

No caso de mulheres vítimas
de violência, é preciso destacar
que o atendimento em situações
esporádicas aconteceu até 2020.
A partir de 2021 os encaminha-
mentos passaram a ser feitos para
outros serviços, os quais são
mantidos em sigilo para garantir
a segurança dessas mulheres.

Vale destacar, ainda, a impor-
tância das análises e estudos rea-
lizados pela Comissão de Monito-
ramento e Avaliação da Smads,
Departamento de Proteção Social
Especial, Equipe Técnica do Cen-
tro Pop e do Serviço de Acolhi-
mento Vida Nova e do Serviço de
Abordagem Social acerca das de-
mandas  da população em situa-
ção de rua que embasaram o reor-
denamento dos serviços socioas-

sistenciais destinados a esse pú-
blico. Sendo assim, desde o dia 1º
de janeiro deste ano, migrantes,
trecheiros e pessoas em situação
de rua de Piracicaba são atendi-
das pela Casa de Passagem, Nú-
cleo de Atendimento Califórnia
onde, além do pernoite, os usuá-
rios recebem atendimento 24 ho-
ras. O novo modelo contempla re-
feições e oficinas durante o dia,
acompanhamento psicossocial
garantindo qualidade e amplia-
ção do atendimento, além dos
seus direitos. As readequações são
necessárias para um serviço efe-
tivo que trabalhe o resgate da au-
toestima dessa população e os di-
recione para saída das ruas.

———
Euclidia Fioravante, secre-
tária municipal de Assis-
tência e Desenvolvimen-
to Social de Piracicaba
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do prédio que está fe-
chado e não temos no-
tícias sobre essa obra.

As coisas que fi-
camos sabendo vem
dos jornais e são pre-
ocupantes: descaso
com o Hospital Ilumi-
na; Prefeitura abriu
mão da construção
do Hospital Veteri-

nário; Pinacoteca mudou ou
não mudou?; o Albergue No-
turno perdeu o apoio da Secre-
taria de Assistência Social (Sma-
ds) e fechou. Parece que tudo
está fechando e a população
não pode mais ser atendida.

Não dá para entender o que
está acontecendo e olha que par-
ticipo de muitas reuniões na Pre-
feitura, como nos conselhos da
Juventude e da Saúde. Estive no
Centro Cívico na Conferência
Municipal da Saúde, onde fica-
mos sabendo que mais coisas vão
ser fechadas e a população vai
perder mais serviços públicos.

Eu só queria saber o por-
quê? Agora o meu bairro não
tem mais reunião com o prefei-
to e nem com os seus secretári-
os. Infelizmente, a Prefeitura
para nós não fez quase nada.

———
João Paulo Pimenta, téc-
nico de serviço público

João Paulo Pimenta

Acompanho mui-
tas coisas da
 Prefeitura desde

quando tinha 15 anos,
assistia algumas reu-
niões de moradores
do meu bairro (Água
Branca e 1º de Maio)
que aconteciam no
centro comunitário. Todos co-
bravam o prefeito Barjas Negri
e seus secretários para trazer
mais benefícios para o bairro.
E tinha muita reclamação.

Com o tempo, a Prefeitura
fez o campo de futebol (Água
Branca/Astúrias), aumentou a
creche, fez o centro cultural (Nhô
Serra), melhorou o campinho, fez
o posto de saúde, instalou uma
academia de ginástica e atendeu
todo mundo da minha região
com a construção do varejão e
melhorou o centro comunitário.

Mesmo com tudo isso, a as-
sociação de moradores do bair-
ro fez mais reuniões e cobrava
mais coisas. O prefeito Barjas,
que sempre passou pelo bairro,
e também alguns de seus secre-
tários. Isso era bem comum.

Agora tudo mudou e a gen-
te não vê mais o atual prefeito
pelo meu bairro e nem os seus
secretários. O meu bairro parece
abandonado, com muitos bura-
cos nas ruas, muito mato e nem
o posto de saúde eles conserta-
ram e já faz um ano que assumi-
ram a Prefeitura. Hoje, o posto
está numa casa alugada, mas o
que nós queremos é a reforma
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a Prefeitura
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Max Pavanello

Oprefeito Lucia-
 no Almeida en-
viou recente-

mente para a Câmara de
Vereadores projeto de lei
complementar que ins-
titui o programa de re-
financiamento de dívi-
das, o chamado Refis.

Na verdade, foram
dois projetos de lei complementar,
o que institui o Refis de tributos
e outro para o caso específico de
dívidas em relação ao Semae.

Muita gente discute a tradi-
ção brasileira de tempos em tem-
pos a administração pública con-
ceder benefícios para quem está
devendo, o argumento fulcral é que
isso é um desprestígio para quem
pagou pontualmente a dívida.

Mas, a verdade é que o Re-
fis atende aos interesses públi-
cos, pois com o pagamento, ain-
da que com descontos, entra re-
cursos no caixa da administra-
ção pública, o contribuinte que
adere ao programa fica quites com
os cofres públicos, e até o Poder
Judiciário é beneficiado com al-
guma diminuição de processos.

O Refis veio em boa
hora, pois há previsões
de queda de arrecadação
e a entrada de receita
melhora a situação, e
dará um fôlego para o
contribuinte, por isso, é
medida acertada do pre-
feito Luciano Almeida.

Entretanto,  se
elogiamos o prefeito,
temos que criticar o

Presidente da República, que
vetou o Refis para as empresas
optantes pelo Simples Nacional.

Quem se lembrar daquela
fatídica reunião de 22 de abril
de 2020, divulgada após a saí-
da troca do Ministro da Justi-
ça, vai se lembrar que o Minis-
tro da Justiça Paulo Guedes des-
preza as micro e pequenas em-
presas. À época ele verbalizou:

“Nós vamos ganhar di-
nheiro usando recursos pú-
b l i c o s  p r a  s a l v a r  g r a n d e s
companhias. Agora, nós va-
mos perder dinheiro salvan-
do empresas pequenininhas”.

Ao longo do (des)governo
Bolsonaro já  estava nít ido
que o tratamento às grandes
empresas era privi legiado,
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O veto de Bolsonaro ao Refis das “pequeninas”

mas em dezembro isso ficou,
mais uma vez, escancarado.

Em 9.12.2021, o Senado
Federal aprovou a desonera-
ção da folha de pagamentos,
que favorece grandes empre-
sas de 17 setores. Bolsonaro
correu e sancionou a lei.

Já o Refis das empresas op-
tantes pelo Simples Nacional
(MEI, micro e pequenas empre-
sas), que foi aprovado pela Câma-
ra de Deputado em 16.12.2021,
“dormiu em berço esplêndido”.
Virou o ano sem que fosse sanci-
onado e acabou sendo vetado.

Uma semelhança entre as
duas leis aprovadas pelo Congres-
so Nacional, em ambas fala-se em
renúncia de receita, mas em rela-
ção à desoneração, que beneficia
grandes empresa, isso não inco-
modou a equipe econômica, que
recomendou o sancionamento,
já em relação ao Refis para as
“pequeninas”, essa foi a descul-
pa oficial usada para o veto.

Diante da repercussão ne-
gativa com a recomendação do
mencionado veto, a equipe eco-
nômica até sugeriu uma solução
alternativa, que seria excluir do
benefício as empresas que não
tiveram queda de arrecadação
durante a pandemia. Solução
ruim, que levantaria, inclusive,
uma discussão jurídica acerca
da quebra do princípio da iso-
nomia, pois algumas “pequeni-
nas” teriam direito e outras não.

Mas, daí veio um outro óbi-
ce, provocado pelo fato do Refis
ter “dormido em berço esplêndi-
do” (enquanto o presidente en-
golia seu camarão) e virado o
ano, que é parágrafo 10, do arti-
go 73, da Lei n° 9.504/97 (Lei
das Eleições). Segundo o mencio-
nado dispositivo legal, em ano elei-
toral é conduta vedada a conces-
são de benefícios como o Refis.

Conclusão, enquanto as gran-
des são favorecidas, as pequeni-
nas sofrem para sobreviver.

———
Max Pavanello, advo-
gado, vice-presiden-
te do PDT de Piraci-
caba, Conselheiro Es-
tadual da OAB/SP

Paiva Netto

Em Jesus, a Dor e
a origem de Sua
 Autoridade — O

Poder do Cristo em nós
(2014), destaquei que,
ao escrever esse livro,
meu intuito foi o de
mostrar aos prezados
leitores que a Dor nos
fortalece e nos instrui a
vencer todos os obstáculos, por
piores que sejam. Por isso, suici-
dar-se é um tremendo engano. É
necessário saber conviver com a
Dor e, com obstinação, sobrepujá-
la. Para tanto, faz-se urgente co-
nhecer e viver a Excelsa Lei, que
rege os mundos, do micro ao ma-
crocosmo, expressa no Manda-
mento Novo do Jesus Ecumênico:
“Amai-vos como Eu vos amei. So-
mente assim podereis ser reconhe-
cidos como meus discípulos. (...)
Não há maior Amor do que doar a
própria vida pelos seus amigos”
(Evangelho, segundo João, 13:34

e 35; e 15:13). Essa é a
forma de nos capacitar-
mos para pegar até do
tormento e, com ele, ala-
vancar a coragem.

O SUICÍDIO GOL-
PEIA A ALMA - No
encarte do CD da radi-
onovela Memórias de
um suicida, afirmo que
o suicídio é um ato que
infalivelmente golpeia a

Alma de quem o pratica. Ao che-
gar ao Outro Lado, ela vai encon-
trar-se mais viva do que nunca, a
padecer opressivas aflições por ter
fugido de sua responsabilidade
terrena. Sofrerá continuamente os
graves efeitos do suicídio — vendo
aquilo que, um dia, foi o seu corpo
apodrecer no túmulo —, até que se
complete o tempo da própria vida
material, que cortou criminosa-
mente. Parece coisa de filme de ter-
ror, mas não é. Trata-se da mais
pura verdade. Por isso, “a morte
fugirá deles” (Apocalipse, 9:6). Isto
é, pensando morrer, os que se sui-

A vida continuaA vida continuaA vida continuaA vida continuaA vida continua
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Pegar do tormento e alavancar a
coragem: Diga não ao suicídio

cidam permanecerão vivos, mais
vivos do que nunca, somando às
dores antigas (se é que as tinham
tão cruéis como as imaginavam)
cruciantes dores novas. É bom
refletir sobre o assunto. Depois,
não adiantará queixar-se. Nem
haverá a quem se lamentar!

Convém assinalar que sempre
alguém fica ferido e/ou abando-
nado com a deserção da pessoa
amada ou amiga, em quem confi-
ava, seja aqui ou no Mundo da
Verdade. Igualmente, é de muito
bom senso não olvidar que no Tri-
bunal Celeste vigora o Amor Fra-
terno, mas não existe impunidade.

VIVER É MELHOR - Mi-
nha Irmã, meu Irmão, respeito-
samente dedico a todos vocês
este pensamento: A vida conti-
nua sempre, e lutar por ela vale

a pena. Ainda que se apresente
a escuridão da noite, o Sol nas-
cerá no horizonte, derrotando
as trevas e trazendo a claridade
aos corações. Por isso, procla-
mamos: o grande segredo da
vida é, amando a vida, saber pre-
parar-se para a morte, ou Vida
Eterna. Ressalte-se: o falecimen-
to deve ocorrer somente na hora
certa determinada por Deus.

Se passarmos os olhos ao
nosso redor, veremos que exis-
tem seres humanos e até mesmo
animais em situação mais dolo-
rosa que a nossa, precisando que
lhes seja estendida mão amiga.
Não devemos perder a oportuni-
dade de ajudar. Àquele que auxi-
lia jamais faltará o amparo bendi-
to que lhe possa curar as feridas.

Viver é melhor!
———
José de Paiva Netto é jor-
nalista, radialista e escri-
tor. E-mail: paivanetto
@ l b v . o r g . b r .  S i t e :
www.boavontade.com.

sas (que nos anos anteriores) com
a imposição de restrições às ativi-
dades econômicas é interessante.
Mas é preciso ter a eficiente avali-
ação de como será possível man-
ter essa situação. Sete Estados já
adotaram medidas restritivas.

Diferente da virada de 2019
para 20, quando a pandemia já
eclodia na China e o mundo
nada fez para evitá-la, temos
hoje todas as preocupações para
nos preservar do ataque da
ômicron e de outras cepas que
possam chegar ao nosso territó-
rio. As autoridades de saúde
hoje já possuem estudos sobre a
pandemia e suas formas de ata-
que. É preciso muita observação
em relação às novas cepas do
vírus e a possível interação.

Estamos num ponto onde o
grande conselho é cuidado. Nin-
guém se prejudicará se mantiver o
distanciamento, a não aglomera-
ção e os cuidados sanitários bási-
cos. E os governos e autoridades
de saúde têm o dever de oferecer a
estrutura de tratamento àqueles
que vierem a se contaminar. Os
milhares de brasileiros que fugi-
ram da vacina têm de por a mão
na consciência e – acima disso –
pensar na própria saúde. Está
provado que o vacinado corre
menos riscos e mesmo que pegue
a Covid, é mais difícil vir a desen-
volvê-la na foram grave e mortal.

Toda atenção é necessária
nesse quadro incerto e ameaça-
dor. Esperamos que, desta vez,
mesmo em sendo um importan-
te ano eleitoral, os políticos não
dêem sequência à nefasta discus-
são em torno da pandemia com
o objetivo de ganhar votos. Isso
é, no mínimo, desrespeito aos mais
de 620 mil brasileiros que morre-
ram e aos milhares que restaram
sequelados nesse episõdio de saú-
de. Os que tentarem tirar pro-
veito político disso, principal-
mente atracando o adversário, me-
recem toda a repulsa popular e a
melhor delas: a negativa do voto.

———
Tenente Dirceu Cardo-
so Gonçalves é dirigen-
te da ASPOMIL (Associ-
ação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). Email:
aspomilpm@terra.com.br

Tenente Dirceu C. Gonçalves

É preocupante saber que a va-
riante ômicron do corona-
 vírus vai se alojar em mais

da metade da população do conti-
nente europeu num prazo de seis
a oito semanas. O alerta sanitário
foi emitido, em Copenhagen (Di-
namarca), pelo diretor regional da
OMS (Organização Mundial da
Saúde) para a Europa, Hans Klu-
ge, com a observação que, apesar
da menor mortalidade da cepa, o
Covid-19 ainda não pode ser con-
siderado uma doença endêmica
com a qual a população conviverá.
O levantamento citado pelo diri-
gente engloba a Europa, Rússia e
países a Ásia Central. Cinquenta
de 53 países pesquisados já regis-
tram casos da ômicron. Nas 27
nações da União Europeía diag-
nosticou-se, , 5,3 milhões de in-
fectados na primeira semana do
ano. A França explodiu em casos
apesar das restrições sanitárias
e na Itália um bispo chegou a
proibir padres não vacinados de
dar a comunhão. Nos Estados
Unidos explodiram as interna-
ções e o quadro é ameaçador.

Em território brasileiro, a
ômicron se alastra e preocupa, es-
pecialmente porque chega consor-
ciada com a nova versão da gripe
H3n2. Os serviços públicos de saú-
de já reservam parte de sua rede de
atendimento para receber os por-
tadores de sintomas de Covid e gri-
pe. O atendimento rotineiro de di-
ferentes moléstias, retomado nos
últimos meses, volta a ser suspen-
so. Aguarda-se, para os próximos
dias os efeitos das festas e aglome-
rações de Ano Novo e os prefeitos
de São Paulo, Rio e outras impor-
tantes cidades já suspenderam o
carnaval de rua enquanto outros
esperam mais informações sobre
o comportamento da pandemia
para decidir se mantém ou can-
celam a festa, programada para a
virada de fevereiro para março.

Verificamos, em São Paulo, o
governo preocupado com a trans-
missão – que na ômicron é mais
veloz do que nas cepas anteriores
– se preparando para retomar as
restrições de aglomeração e even-
tos que reúnam grande número
de pessoas. Por ora, como definiu
o governador João Dória, ainda
não se vai mexer com o horário do
comércio e de serviços. O certo é
que voltamos aos momentos apre-
ensivos da pandemia, quando ain-
da não se sabe o que poderá acon-
tecer nos próximos dias e meses.
Ver as autoridades mais cautelo-
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De volta a incerteza
sobre o Covid-19

Caio Cesar Ruotolo

No cenário econômico atual,
prejudicado pela pandemia
do coronavírus, muitas

empresas tiveram um severo
impacto no seu fluxo de caixa,
o que afetou consequentemen-
te a capacidade destas empre-
sas de recolherem os seus tri-
butos e ensejou uma grande
procura por formas alternati-
vas para garantir a regularida-
de fiscal, tal qual a inclusão dos
débitos fiscais em parcelamentos.

Na seara federal, o parcela-
mento simplificado está previsto
na Lei nº 10.522/02 e foi regula-
mentado pela Instrução Normati-
va nº 1.891/19. Neste ponto, escla-
reça-se que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil criou um limite
de valor (R$ 5 milhões) para os
débitos fiscais passíveis de inclusão
no parcelamento simplificado, con-
forme art. 16 da referida IN.

Em recente decisão proferida
pela Justiça Federal do Distrito
Federal, o escritório Silveira Ad-
vogados obteve tutela de urgência
em prol de um contribuinte para
afastar a limitação de R$ 5 mi-
lhões para a inclusão de débitos
fiscais na modalidade de parce-
lamento simplificado, sob o ar-
gumento de que o ato normativo
não poderia criar uma restrição,
já que o limite estabelecido não é
previsto na Lei 10.522/2002.

O tema está em discussão no
Repetitivo 997 da Lista do Superi-
or Tribunal de Justiça, cuja con-
trovérsia diz respeito à "legalida-
de do estabelecimento, por atos
infralegais, de limite máximo para
a concessão do parcelamento sim-
plificado, instituído pela Lei

10.522/2002"(ProAfR no REsp
1679536/RN, Rel. Ministro HER-
MAN BENJAMIN, PRIMEIRA SE-
ÇÃO, julgado em 02/10/2018, RE-
PDJe 22/10/2018, DJe 16/10/2018).

De toda forma, destaca-se que
o importante da decisão proferida
pela Justiça Federal do Distrito
Federal foi que o juiz entendeu que,
apesar da Primeira Seção do STJ
determinar a suspensão da trami-
tação dos processos que versem
sobre o tema em todo o território
nacional, isso não impede a análi-
se do pedido de tutela de urgên-
cia, desde que presentes simulta-
neamente os três requisitos: (i) a
probabilidade do direito alegado;
(ii) o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo; e (iii) a
ausência de perigo de irreversibi-
lidade dos efeitos da decisão.

Nesse sentido, empresas que
estão em situação similar não pre-
cisam aguardar a decisão do re-
petitivo no STJ para garantir o
seu direito, de modo que podem
questionar judicialmente a ilegal
limitação prevista no art. 16 da
IN nº 1.891/19, possibilitando,
com isso, a inclusão dos débitos
em parcelamento simplificado,
ainda que o montante total par-
celado exceda R$ 5 milhões.

———
Caio Cesar Braga Ruoto-
lo, advogado tributarista
em São Paulo, associado
do escritório Silveira Law

Parcelamento simplificado
de débitos fiscais federais
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Plinio Montagner

É bem assim: tudo que vai
além dos limites faz mal ou
 enjoa: abonar, dar, comer,

beber, descansar, trabalhar, di-
vertir, consentir, desculpar etc.

Bondade e consentimentos
contínuos mais prejudicam do que
ajudam. Os “nãos”, principalmen-
te dos pais, estão diminuindo e
enfraquecidos, e os filhos crian-
do asas antes do tempo. Isso é
ruim, péssimo. Permitir e negar
são forças positivas na educação
dos filhos e de qualquer pessoa.

A idade da inocência é a
melhor para a aprendizagem
dos conhecimentos e da forma-
ção do caráter. Se a vida é uma
sucessão de podes e não podes,
crianças educadas sem “nãos”
serão adultos desajustados e
perigosos à sociedade. Um es-
tranho é capaz de pôr a perder
anos e anos de dedicação da fa-
mília na educação de um filho.

A internet apressou a vida das
pessoas; ninguém ouve ninguém;
os diálogos cara a cara são inter-
mediados por aparelhos. Há pais
que conversam com os filhos por
WhatsApp dentro da própria casa.

Idosos não conseguem con-
versar com jovens é muito difí-
cil. Só silêncio, não há possibi-
lidade de decodificação, nem
um minuto ou segundos sem a
atenção às mensagens. A comu-
nicação educada e formal foi
sintetizada e embrutecida.

A pressa é imperativa e as
frases completas se perderam.
Ler Machado de Assis uma tor-
tura. Um dos maiores filósofos
da humanidade, Kant, por exem-
plo, uma página ou mesmo um
parágrafo é suficiente para os
jovens dizerem - “eu não con-
cordo”. Virou mania perniciosa
esse individualismo do “eu”.

Os tempos e as pessoas dos
verbos foram isolados da gra-
mática. O historiador e filóso-
fo Leandro Karnal dizia numa
palestra que havia perguntado
a uma aluna: “Você enten-
deu”? Resposta: “Entendeu”.
Coisas do tipo: “Você foi à pa-
daria”? Resposta: “Foi”.

Construir e entender frases

subordinadas se tornaram tarefas
superdifíceis. E veio a consequên-
cia, a linguagem se tornou pessoal
e grupal, a gramática pobre e toda
arranhada, e os pais sem ambien-
te, sem tempo e autoridade insti-
tuída para os “sins” e “nãos”.

Na família não se sabe
quem comanda; não há subor-
dinados nem independentes.
Pelo menos deveria ser aquele
que banca as contas...

A educação, berço é germe
de comportamento civilizado,
está difícil seguir os caminhos
melhores e segurar as rédeas
dos maus comportamentos;
nem há quem as segure.

Educação que nada proíbe
é amor bandido. E é certo que
os consentimentos irrefletidos
mais se aproximam do anjo
mau do que do anjo bom.

Algumas reflexões sobre a
bondade:

“Às vezes precisamos usar
métodos diferentes para alcançar
resultados desejáveis. A bondade
repetida que nunca repreende não
é bondade: é passividade. A sere-
nidade que não se desmancha
não é serenidade: é indiferença.
A tolerância que não replica não
é tolerância: é imbecilidade.”

O saber se aprende com os
livros, a sabedoria se aprende
com a vida. É isso! O tempo
muda caminhos, muda pessoas,
muda cenários e conceitos. Ser
bom em excesso é abrir portas a
todo tipo de sugestão e pedidos,
que insinua fraqueza, ser influ-
enciável e de pessoa de “perso-
nalidade fraca”, como se diz.

Quem tem opinião própria
não se preocupa com opiniões
alheias nem com a unanimida-
de. Por isso é respeitado e é
mais procurado como compa-
nhia, exatamente porque se
mantém firme em suas decisões
e flexíveis às opiniões alheias.

———
Plinio Montagner, pedago-
go e professor aposentado

Bondade demais é bom?
A pressa éA pressa éA pressa éA pressa éA pressa é
imperativa e asimperativa e asimperativa e asimperativa e asimperativa e as
frases completasfrases completasfrases completasfrases completasfrases completas
se perderamse perderamse perderamse perderamse perderam



A3
A Tribuna Piracicabana
Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022



AAAAABONOBONOBONOBONOBONO

Apeoesp cobra data para
pagamento da 2ª parcela
A deputada estadual Professora Bebel, presidente da entidade, insiste
sempre para obter informação sobre a data de pagamento da 2ª parcela

A Tribuna Piracicabana
Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022A4

A Apeoesp (Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial do Es-
tado de São Paulo) vem insistindo
permanentemente junto à Secre-
taria Estadual da Educação (SE-
DUC) para obter informação so-
bre a data de pagamento da se-
gunda parcela do abono Fundeb
(Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais
da Educação). A presidente da
Apeoesp, a deputada estadual
Professora Bebel (PT), diz que “em
que pesem nossos esforços, ainda
não obtivemos nenhuma respos-
ta concreta, com o Estado não in-
formando a data para pagamen-
to, apesar da grande expectativa
dos profissionais da educação”.

De acordo com a deputada
Professora Bebel, “em contato
mantido com a Coordenadoria de
Recursos Humanos (CGRH), a
resposta que foi dada ao nosso
sindicato é a de que não há ainda

data prevista para o pagamento”,
conta. No entanto, diz que como
já foi afirmado anteriormente, o
pagamento deste abono não é
uma concessão do governador de
São Paulo, João Doria (PSDB).
“Lutamos e conquistamos o novo
Fundeb, permanente e constitu-
cional. Conquistamos também a
ampliação de 60% para 70% o
percentual de recursos do Fun-
deb destinados a salários. Como
o governador João Doria não
cumpre a lei do piso nacional e não
dá os necessários reajustes salari-
ais, houve sobra de recursos do
Fundeb em 2021”, ressalta.

Por outro lado, a presidenta
da Apeoesp enfatiza que é com esse
dinheiro que o Abono Fundeb está
sendo pago. “Não há, portanto,
nenhuma razão para parcelamen-
to e muito menos para que não seja
providenciado o imediato paga-
mento da segunda parcela. Esta-
mos em cima!”, ressalta Bebel.

Divulgação

Bebel diz que os profissionais da educação aguardam com
ansiosidade o pagamento da segunda parcela do abono Fundeb
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São Paulo oferece material
do Novo Ensino Médio

O Ensino Médio de São Paulo
passa a ser realidade para os estu-
dantes da 2ª série da rede estadu-
al, a partir de 2 de fevereiro, com o
início do ano letivo. E para apoiar
os professores na implementação
do novo currículo, que integra a
Formação Geral Básica (FGB) e dez
possibilidades de Aprofundamen-
tos Curriculares, a Secretaria da
Educação do Estado (Seduc-SP)
apresentou o Material de Apoio ao
Planejamento e Práticas do Apro-
fundamento (MAPPA), nesta quin-
ta-feira (13), na sede da Efape (Es-
cola de Formação e Aperfeiçoa-
mento dos Profissionais da Edu-
cação do Estado de São Paulo).
Foram produzidos 71,3 mil exem-
plares, que serão destinados às 3,7
mil escolas estaduais desta eta-
pa, conforme a oferta dos apro-
fundamentos alinhada em cada
unidade. A ação contou com in-
vestimento estadual de R$184 mil.

Agora, cada escola deve ofer-
tar para a 2ª série, pelo menos, dois
aprofundamentos e contemplar as
quatro áreas do conhecimento -
Linguagens, Matemática, Ciênci-
as Humanas e Ciências da Natu-
reza. O MAPPA traz sugestões prá-
ticas e orientações didáticas para
variadas etapas do trabalho do-
cente, como planejamento integra-
do, curadoria de materiais, reor-
ganização de tempos e espaços,
mediação de aprendizagem e ava-
liação (diagnóstica e formativa).

Além disso, o conteúdo ofere-
ce um quadro com possibilidades
de integração entre os componen-
tes das áreas do conhecimento.
Entre outros pontos, objetiva ori-
entar a prática pedagógica para o
uso das metodologias integrado-
ras, além de indicar e explicitar as
relações entre os componentes da
Unidade Curricular (UC). “São
atividades que vão ajudar os pro-
fessores responsáveis pelas aulas
nos aprofundamentos a desenvol-
verem habilidades fundamentais
à rotina, inclusive com acesso a
possibilidades de integração entre
os componentes. Todo o material
também é ofertado de forma di-
gital para que todos os professo-
res possam fazer uso para o pla-
nejamento deste ano. Os apro-
fundamentos formativos sempre
vão promover a busca pela solu-
ção de problemas reais para que
os estudantes se envolvam com
temas da escola e da comunida-
de”, afirmou o Secretário da Edu-
cação do Estado, Rossieli Soares.

A proposta também objetiva
fomentar e ampliar o conhecimen-
to da rede a respeito da oferta de
aprofundamentos nos próximos
anos, como explicou a Secretária
Executiva da Seduc-SP, Renilda

Peres. “Independente da oferta de
dois aprofundamentos integrados
para este ano, a ideia é levar e apre-
sentar o material completo para
que as escolas possam conhecer
todas as possibilidades”, resumiu.
Para Viviane Cardoso, coordena-
dora pedagógica da Seduc-SP, tra-
ta-se de um material inovador. “O
MAPPA “explora habilidades e
competências de forma integrada.
Foram discutidas as questões mais
contemporâneas para que o estu-
dante pudesse garantir a sua
aprendizagem de forma divertida
e contextualizada. O professor, por
sua vez, tem um panorama do de-
senvolvimento deste processo e
sugestões da quantidade de aulas
para cada atividade. Além disso,
há a possibilidade dos professores
e das escolas escolherem materi-
ais complementares”, contou.

O MAPPA apresenta compe-
tências, habilidades e objetos do
conhecimento previstos nas emen-
tas de cada Aprofundamento Cur-
ricular, com foco no desenvolvi-
mento de competências gerais e
habilidades dos quatro eixos es-
truturantes deste processo - Inves-
tigação Científica, Processos Cria-
tivos, Mediação e Intervenção So-
cial, e Empreendedorismo -, que
serão trabalhados ao longo das
seis Unidades Curriculares: MA-
PPA 1 – 1º semestre de 2022 para
a 2ª série; MAPPA 2 - 2º semes-
tre de 2022 para a 2ª série; MA-
PPA 3 e 4 - 1º semestre de 2023
para a 3ª série; e MAPPA 5 e 6 - 2º
semestre de 2023 para a 3ª série.

Cada componente curricular
da UC apresenta, em média, cin-
co atividades - baseadas em in-
trodução, desenvolvimento e sis-
tematização -, que estão distri-
buídas em 20 semanas, confor-
me a previsão para o semestre.
Além disso, há orientação para o
desenvolvimento do trabalho em
conjunto dos professores que vão
desenvolver a Unidade Curricu-
lar. O MAPPA 1 está finalizado e
será entregue nas escolas, con-
forme a oferta dos Aprofunda-
mentos Formativos por unidade,
e disponibilizado no portal do En-
sino Médio de São Paulo:
novoensinomedio.educacao.sp.gov.br.

Servidores da Educação tam-
bém acessam o conteúdo formati-
vo no Ambiente Virtual de Apren-
dizagem da Efape. Estão previstas
diversas formações para os pro-
fissionais da Educação no decor-
rer deste ano, com destaque para
as atividades presenciais, com dois
representantes de Núcleo Pedagó-
gico de cada uma das 91 Diretori-
as de Ensino espalhadas pelo Es-
tado, e atividades online, via Cen-
tro de Mídias São Paulo (CMSP).
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MBA USP/Esalq promove evento
sobre futuro e mercado de trabalho

Para começar o ano pensan-
do em melhorar a sua vida pro-
fissional, o MBA USP/Esalq rea-
liza, quarta-feira (19), das 16h às
18h, mais uma edição do Carrei-
ra em Foco. O evento, que é digi-
tal, ao vivo e gratuito, reúne pro-
fissionais acadêmicos e com atu-
ação no mercado de trabalho,
para debater o futuro das profis-
sões e do mercado de trabalho.

Em consonância com a velo-
cidade das transformações e da
informação, as palestras são dire-
tas e com cerca de 40 minutos de
duração cada. As inscrições para
o evento estão disponíveis no site:
h t t p s : / / c o n t e u d o . m b a u s p
esalq.com/carreira-em-foco.

PROGRAMAÇÃO - Para
esta edição, o Carreira em Foco
recebe três grandes especialistas
em universo corporativo. Às 16h,
Denise de Moura fala sobre “O

futuro do trabalho e o trabalho do
futuro: as competências exigidas
pelo mercado em 2022”; às 16h40,
Fátima Jinnyat destaca o tema
“Choque de gerações: como se pre-
parar para o ambiente de trabalho
diversificado”; e às 17h20, Helia-
ni Berlato, trata do “Equilíbrio
entre profissional e pessoal”.

INSCRIÇÕES - O MBA
USP/Esalq também está com ins-
crições abertas para as turmas do
primeiro semestre de 2022. São
12 cursos disponíveis, em forma-
to EAD (ensino a distância):
Agronegócios, Data Science e
Analytics, Digital Business, Fi-
nanças e Controladoria, Gestão de
Negócios, Gestão de Pessoas, Ges-
tão de Projetos, Gestão de Vendas,
Gestão Escolar, Gestão Tributária,
Marketing e Varejo Físico e Onli-
ne. Mais informações e inscri-
ções: https://mbauspesalq.com/.
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Semae inicia implantação de rede de abastecimento
O Semae iniciará na próxima

semana, dia 17, a implantação de
rede de abastecimento de água, a
obra, denominada Adutora Ma-
rechal-Paulicéia, será realizada
da Estação Elevatória e Reserva-
tório Marechal, localizada à rua
Marechal Deodoro, no bairro Alto,
até o Reservatório da Paulicéia,
localizado à rua Marilice Rodri-
gues da Silva Pinto, na Paulicéia.

A implantação será realiza-
da pela empresa Pacaembu Cons-
trutora, por meio de contrapar-
tida e deverá ser realizada no
período de cinco meses. O proje-
to prevê a construção de uma
adutora de 500 milímetros de
ferro fundido com aproximada-
mente 2.813 metros de extensão.
O investimento por parte da Pa-
caembu é de R$ 2.640.307,43.

“Vale ressaltar que esta obra
faz está prevista no Plano Diretor

de Abastecimento do município,
sob responsabilidade do Semae, e
apesar de ser executada por meio
de contrapartida, a obra atenderá
toda população residente dentro
das seguintes regiões da Paulicéia,
Campestre e adjacências”, expli-
cou Mauricio André Marques de
Oliveira, presidente do Semae.

A Pacaembu Construtora
executará o projeto fornecido
pelo Semae, caberá à autarquia
o fornecimento dos 2.813 me-
tros de tubos, reposição da ca-
mada asfáltica da pavimenta-
ção, enquanto a demolição da
pavimentação existente deverá
ser executada pela contratada.

A implantação da rede de
abastecimento será realizada
com o apoio da Secretária Mu-
nicipal de Trânsito e Transpor-
tes, Secretaria de Obras, Con-
cessionária Mirante e Comgás.

ESTÁGIO - O Semae está
com uma vaga mais cadastro
de reserva para contratação de
estagiário. As inscrições devem
ser realizadas até 04/02/2022
e a seleção será realizada por
meio de processo seletivo. Os
interessados devem estar regu-
larmente matriculados a partir
do 2º semestre e antes do pe-
núltimo semestre dos seguintes
cursos: marketing, marketing
digital ou publicidade e propa-
ganda comprovado através de
documento da Instituição.

Para inscrição o candidato
deverá preencher formulário
disponibilizado na página ofici-
al do Semae na internet, e pro-
tocolá-lo acompanhado de cur-
rículo e histórico escolar no Se-
tor de Protocolo do Semae, na
rua XV de Novembro, 2.200, das
9h às 15h, exceto sábados, do-

mingos e feriados. Não será co-
brada qualquer taxa de inscrição.

O candidato será seleciona-
do pelo critério de melhores no-
tas ou conceitos, por média, das
disciplinas constantes do histó-
rico escolar do curso no qual es-
tão matriculados. O período de
vigência do estágio será de 12
meses, prorrogáveis uma vez por
igual período, de comum acor-
do entre as partes, com carga
horária de seis horas diárias.

As normas do estágio se-
rão regidas pela Lei do Está-
gio nº 11.788, de 25 de setem-
bro de 2008. É imprescindí-
vel que o candidato leia o edi-
tal na íntegra, que dispõe de
todas as informações neces-
sárias e se encontram dispo-
n í v e i s  n o  l i n k :  h t t p s : / /
www.semaepiracicaba.sp.gov.br/
?p=YXJ0aWdv&id=MTIxMDk=
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Indústria inicia o ano de 2022 menos confiante
O Índice de Confiança do Em-

presário Industrial (ICEI), da Con-
federação Nacional da Indústria
(CNI), caiu 0,7 ponto em janeiro de
2022 em relação a dezembro de
2021, passando de 56,7 pontos para
56 pontos. O recuo reverte o avan-
ço da confiança registrado na com-
paração entre novembro e dezem-
bro do ano passado, também de 0,7
ponto. O ICEI varia entre 0 e 100,
tendo uma linha de corte em 50 pon-
tos. Dados acima de 50 indicam
confiança e abaixo, falta de con-
fiança. Foram entrevistadas 1.209
empresas entre 3 e 7 de janeiro.

Além de menos otimista que
no final de 2021, o empresário
também inicia 2022 menos espe-
rançoso do que em outros anos.
O ICEI de janeiro deste ano é in-
ferior ao registrado nos mesmos
meses de 2018 a 2021. O indica-
dor ficou em 60,9 pontos em ja-
neiro do ano passado e em 65,3
pontos em janeiro de 2020.

Os resultados se devem à frus-
tração de expectativas diante do
alto grau de incertezas do cenário
econômico em 2022, influenciado
pelo aumento de casos de Covid-
19, na avaliação do gerente de

Análise Econômica da CNI, Mar-
celo Azevedo. No fim do ano pas-
sado, por outro lado, havia uma
esperança de melhora do ambien-
te econômico com a virada do ano.

“O avanço da contaminação
no Brasil, que tem levado ao
afastamento de funcionários,
assim como restrições adotadas
por alguns países devido ao re-
crudescimento da pandemia,
mina a confiança de uma conti-
nuidade da retomada econômi-
ca e normalização do acesso a
insumos”, afirma Azevedo.

Dentro dos componentes

do ICEI, o Indicador das Con-
dições Atuais recuou 0,4 ponto
e ficou em 49,6 pontos. Por es-
tar abaixo da linha divisória de
50 pontos, isso revela uma mu-
dança de neutra para negativa
na percepção dos empresários
das condições atuais na compa-
ração com os últimos seis meses.

Quanto aos próximos seis
meses, os entrevistados estão
otimistas, porém menos que em
dezembro. O Índice de Expec-
tativas recuou 0,9 ponto na
comparação entre os dois me-
ses, ficando em 59,2 pontos.

CHOCOTONES
O Caphiv (Centro de Apoio aos
Portadores de HIV/AIDS e He-
patites Virais) recebeu na últi-
ma terça-feira (11) uma doa-
ção de 60 chocotones. A ação
foi realizada pelas amigas
Isadora Della Coletta, Keila da
Rocha Perez, Mariana Tedes-
chi, Maiara Oliveira, Thais Ven-
turini, Camila Liberato, Marina
Dalla Villa, Beatriz Quatrini,
Isadora Chirelli, Amanda Mu-

nhoz. O grupo se juntou em
dezembro e adquiriram 700
panetones para serem distri-
buídos nas comunidades e
entidades de Piracicaba.
“Agradecemos de coração ao
grupo de amigas que se uni-
ram nesta ação solidária.
Com certeza absoluta, vão
significar muito para nossa
entidade”, disse Paulo Soa-
res, presidente do CAPHIV.
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Mega Saldão supera expectativas
O Mega Saldão da Rede Su-

permercados Pague Menos
aconteceu no dia 7 de janeiro e
foi um grande sucesso. A ação,
que foi destinada aos Clientes
cadastrados no Clube Leve
Mais, teve uma grande quanti-
dade de itens em promoção. “O
saldão superou as expectativas
e meta estipuladas, atingimos
mais de 90% do público-alvo e
ficamos muito satisfeitos com
a aderência destes clientes”, ex-
plica Natalia Simões – gerente
de Inteligência de Mercado.

Segundo ela, houve um gran-
de movimento de compras tanto
nas lojas físicas como no e-com-
merce. “Os dois canais, que pos-
suem públicos diferentes, bateram
a meta. Para esse desempenho
utilizamos do nosso setor de In-
teligência, que fez estratégias dis-
tintas entre os canais, garantin-

do assim mais efetividade. As
vendas do e-commerce foram um
sucesso no saldão e conseguiu
atingir uma porcentagem 20%
maior do que no ano passado. O
Mega Saldão é a segunda data que
mais vende no Pague Menos, de-
pois da Verde Friday”, esclarece.

Na promoção os setores que
mais atraíram o consumidor fo-
ram os de higiene básica e açou-
gue. “Em janeiro todo mundo é
impactado com tantas contas a
serem pagas, por ser um período
em que o poder de compra fica mais
comprometido. Então, oferecer um
dia de ofertas tão agressivas no
começo do ano proporciona aos
Clientes a oportunidade de econo-
mizarem nas compras de super-
mercado. Com ações como essa
cumprimos a nossa missão, que é
fazer a vida dos nossos Clientes
melhor”, finaliza Natalia Simões.

A Empresa Municipal de
Desenvolvimento Habitacional
de Piracicaba (Emdhap) está
com inscrições abertas para
vaga de estágio em serviço soci-
al e área administrativa. Os in-
teressados devem enviar currí-
culo até dia 20/01/2022 no e-
mail estagio@emdhap.sp.gov.br.

OOOOOPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADE

Emdhap abre inscrições
para vagas de estágio

Para se candidatar às vagas, os
requisitos para serviço social são
cursar entre o segundo e o sétimo
semestre de Serviço Social e ter co-
nhecimento intermediário do pa-
cote office. Para área administra-
tiva é necessário cursar adminis-
tração ou cursos afins e também
ter conhecimento do pacote office.
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Após tragédia, Kawai quer
informações sobre pedreira
Esta semana, Pedro Kawai (PSDB) visitou o local, a fim de verificar as
condições de conservação e de contenção de possíveis desmoronamentos

Depois da recente queda de
um bloco de rocha, na cidade de
Capitólio (MG), que provocou a
morte de dez pessoas e deixou vá-
rios turistas feridos, a falta de
monitoramento e vistoria de lo-
cais com características semelhan-
tes, se tornou uma preocupação
para várias cidades. Em Piraci-
caba, guardadas as devidas pro-
porções, a pedreira do Bongue,
localizada na avenida Jaime Pe-
reira, junto ao rio, é um desses
locais que requerem atenção.

Esta semana, o vereador Pe-
dro Kawai (PSDB) visitou o lo-
cal, a fim de verificar as condi-
ções de conservação e de con-
tenção de possíveis desmorona-
mentos, o que já ocorreu em no
passado. Ele protocolou um re-
querimento de informações pe-
dindo explicações ao governo
municipal. “É importante que Pi-
racicaba use o triste exemplo de
Capitólio, para reforçar o olhar
atento para a nossa pedreira,
principalmente nesse período
chuvoso”, observou o vereador.

No documento, registrado
sob o nº 301/2022, que será vo-
tado pela Câmara na volta do re-
cesso parlamentar, em fevereiro,

Assessoria parlamentar

Vereador Pedro Kawai (PSDB) visitou o local, a fim de verificar as condições de conservação

Kawai pergunta se a prefeitura
realiza monitoramento periódico
do local, e pede, em caso afirma-
tivo, os relatórios descritivos. Na
eventualidade de a resposta ser
negativa, ele pede que o prefeito

se explique sobre o porquê de não
realizar tal acompanhamento.

O vereador destacou o im-
portante trabalho realizado pela
Defesa Civil, coordenada pela
Guarda Municipal, mas lembrou

que é dever da prefeitura, asse-
gurar a integridade dos cida-
dãos, enfatizando que a pedreira
se localiza em uma avenida im-
portante, que faz a ligação do cen-
tro com vários bairros da cidade.
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Vereador e Conepir cobram posição de ação que fez vítima na Portelinha
O vereador Acácio Godoy (PP)

participou de reunião com o co-
mando da Guarda Civil Munici-
pal, solicitada pelo Conepir (Con-
selho Municipal de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade
Negra de Piracicaba) para saber
como estão as investigações rela-
tivas à ação policial ocorrida na
comunidade Portelinha em 10 de
julho de 2021, que vitimou a líder
comunitária Josiane da Silva Sou-
za. A moradora, por consequên-
cia dessa ação, perdeu a visão de
um olho após ser atingida por dois
disparos de balas de borracha.

Estiveram presentes na
reunião, que ocorreu nesta ter-

ça-feira (11), o presidente do
Conepir, Adney Araújo, e o con-
selheiro Luciano Alves,  do
Conselho Estadual de Partici-
pação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra de São Pau-
lo, que defendeu o esclarecimen-
to das ações. Acácio Godoy dis-
se ao comando da GCM que vai
solicitar apoio do Mistério Pú-
blico para a apuração dos fatos.

Os integrantes dos conse-
lhos e o vereador foram recebi-
dos pelo comandante da Guarda
Civil Municipal, Sidney Miguel
da Silva Nunes, junto com Bru-
no Ariede, membro da ouvido-
ria da corregedoria da GCM.

Assessoria parlamentar

Os integrantes dos conselhos e o vereador foram recebidos
pelo comandante da Guarda Civil , Sidney Miguel da Silva Nunes
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Matrícula dos convocados
em vestibular continua hoje

Começou ontem, 13, e segue
ainda hoje, 14, as matrículas dos
candidatos que integram a pri-
meira lista do processo seletivo da
Faculdade de Tecnologia do Es-
tado (Fatecs) para o primeiro se-
mestre de 2022. O envio da docu-
mentação deve ser feito por meio
da interface do Sistema Acadêmi-
co das Fatecs. A exceção é para o
requerimento de matrícula dos
convocados das Fatecs São Paulo
e Guaratinguetá que estará nos
sites http://www.fatecsp.br/vesti-
bular e https://www.fatec
online.com.br/sistema/ingres-
sante. aspx, respectivamente.

A lista de classificação geral
e a primeira relação de convoca-
dos estão disponíveis na inter-
net. Os candidatos vão receber a
confirmação da convocação por
e-mail . É indispensável verificar
a caixa de lixeira e spam. O envio
dos documentos não garante a

efetivação da matrícula, que de-
penderá da conferência, pela Se-
cretaria Acadêmica da Fatec, dos
documentos obrigatórios anexa-
dos pelo próprio candidato.

Quem tiver dificuldade de
acesso ao sistema de matrícula
online, poderá utilizar um compu-
tador com acesso à internet que a
Fatec vai disponibilizar, agendan-
do dia e horário previamente. Para
atendimento na unidade, será
obrigatório o uso de máscara de
proteção facial e também respeitar
as demais medidas de proteção do
Protocolo Sanitário Institucional
do Centro Paula Souza (CPS).

É importante ressaltar que
o acompanhamento das etapas
do processo seletivo, a verifica-
ção das listas de convocação e
leitura atenta do Manual do
Candidato e da Portaria do
Vestibular são de inteira res-
ponsabilidade do candidato.
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AB Colinas divulga processo para
contratação de inspetores de tráfego

A AB Colinas, concessionária
do Programa de Concessões Ro-
doviárias do Estado de São Pau-
lo, abriu processo seletivo para
contratação de dois inspetores de
tráfego. Uma vaga para trabalhar
em nosso trecho de concessão na
rodovia Castello Branco e a outra
para atuar na rodovia SP-075.
Poderão se candidatar para a
vaga as pessoas que atendam os
seguintes requisitos: ensino fun-
damental completo; CNH catego-
ria D; disponibilidade de horário;
experiência em condução de veí-
culos. para a vaga com atuação
na SP-075, residir em Itu, Salto
ou Indaiatuba; e para a vaga com
atuação na Castello Branco, resi-
dir em Porto Feliz ou Boituva.

Resumo das atividades: Sua
responsabilidade será realizar a

inspeção no trecho de concessão
estabelecido. Sua missão, sem
dúvida, será garantir condições
seguras para os usuários e flui-
dez do tráfego. Os interessados
em participar do processo seleti-
vo devem enviar um e-mail de
inscrição com o currículo atuali-
zado para vagas@abconcessoes.
com.br até o dia 17 de janei-
ro, com o assunto Tráfego.

A empresa oferece salário
fixo em regime CLT, vale ali-
mentação, plano de saúde em
nível estadual, plano odonto-
lógico, participação de lucros
e resultados, além de diversos
programas de desenvolvimen-
to pessoal. Nossas oportunida-
des são iguais para todos e a
diversidade e inclusão fazem
parte do nosso compromisso.
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Estado autoriza trabalho
durante os dias de folga

Com o objetivo de qualifi-
car as ações de segurança pú-
blica em 645 cidades do Esta-
do, os profissionais da Polí-
cia Civil de São Paulo recebe-
ram autorização do Governo
do Estado para desempenhar
a chamada atividade delega-
da, que permite a agentes vo-
luntários reforçarem o polici-
amento durante suas folgas.

O Governador João Doria
sancionou, nesta quinta-feira
(13), lei complementar que al-
tera a Lei 10.291/68 sobre o
Regime Especial de Trabalho
Policial, autorizando a gestão

associada de serviços públicos
entre governos estadual e mu-
nicipais. O Projeto de Lei foi
apresentado pelo Deputado
estadual Delegado Olim.

O município interessado em
incluir o trabalho dos policiais
civis nas ações de segurança pú-
blica em áreas de interesse da
sociedade poderá firmar um
convênio com o Estado. Anteri-
ormente, o serviço era permiti-
do apenas a policiais militares.
A atuação dos policiais civis
na atividade delegada será re-
gulamentada com publicação
no Diário Oficial do Estado.

Dados compilados pelo de-
partamento de Planejamento da
Prefeitura de Iracemápolis mos-
tram que, em 2021, o volume de
chuvas ficou 46% abaixo da mé-
dia em relação a outros perío-
dos. A crise hídrica, devido à
queda no volume de chuvas, se
tornou uma preocupação em di-
versos municípios do país, im-
pondo a necessidade de ações.

O diretor de Planejamento,
Leandro Neves Zacharias, ex-
plica que, dados do posto plu-
viométrico do Centro Nacional
de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais (Cemaden),
vinculado ao Departamento de
Água e Energia do Estado de
São Paulo (DAEE), identificam
que ao longo de todo o ano de
2021, houve somente 54% de
precipitação anual  quando
comparada à média entre 2017
e 2021 para o mesmo local.

O pluviométrico está instala-
do no prédio do Centro de Edu-
cação, Artes e Cultura (CEAC).
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Chuvas ficaram 46%
abaixo da média em 2021

Na série histórica (1977-
2006),  a média anual é de
1400mm. Ademais, segundo
relatório do Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (INMET),
a tendência é de continuar
com precipitações baixas e ir-
regulares até abril de 2022.

AÇÕES - Neste sentido, a
Prefeitura de Iracemápolis, con-
forme já comunicado no último
ano, passou a realizar o raciona-
mento até que a Represa Iracema
retorne a maiores níveis de arma-
zenamento, visando preservar o
volume armazenado nos outros
dois reservatórios: a Represa
Municipal e a Represa Boa Vista.

O diretor aponta ainda a
necessidade de cautela no uso
da água devido à possibilidade
de chuvas abaixo do esperado
para os próximos meses, sobre-
tudo o período de estiagem. O
objetivo é atingir bons níveis
nos três reservatórios para que
não haja necessidade de racio-
namento em outros períodos.
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Onze anos depois, saga de terror retorna com novo filme
Onze anos após o lançamento

de "Pânico 4", chega aos cinemas
o quinto filme de uma das fran-
quias de terror mais aclamadas
pelo público. Mantendo o mesmo
trio de atores do original de 1996 -
- Neve Campbell, Courteney Cox e
David Arquette, o filme estreia em
840 salas no Brasil cercado de
muitos elogios da crítica. Na
cidade,o filme pode ser visto em
duas salas do Cine Shopping Pira-
cicaba, que tem também a estreia
da comédia nacional "Juntos e
Enrolados", com Cacau Protásio.

"PÂNICO 5" (Scream 5, no
original), primeiro grande filme de
terror de 2022, estreia em 840 sa-
las brasileiras cercado de fartos
elogios da crítica especializada e
prometendo atrair gerações de fãs
que acompanham, desde 1996,
uma das mais aclamadas franqui-
as de terror no cinema.Passados
onze anos desde o lançamento de
"Pânico 4", este quinto capítulo da
franquia se mostrará revitaliza-
da, com uma trama que terá
menos comédia e mais terror,
além de um novo assassino, que
se apropria da máscara fantas-
ma e da capa preta do serial kil-
ler Ghostface. Mas o trio de ato-
res que protagonizaram os qua-
tro filmes da franquia, retornam
aos seus respectivos papéis, como
Neve Campbell, Courteney Cox e
David Arquette. Quem não apa-
rece mais é o icônico diretor Wes
Craven, que dirigiu todos os qua-
tro filmes anteriores. Falecido em
2015, ele foi substituído pela dupla
Matt  Bettinelli Olpin e Tyler Gil-
lett (de "Casamento Sangrento").

Na trama, um novo assas-
sino que se apropria da másca-
ra de Ghostface chega a tran-
quila cidade de Woodsboro per-
seguindo e matando um grupo
de jovens. Depois de três assas-
sinatos, Sidney (Neve Campbe-
ll), Gale (Courteney Cox) e
Dewey (David Arquette) perce-
bem os movimentos do novo as-
sassino. Então eles decidem usar
suas experiências do passado
para ajudar na caça ao assassi-
no, antes que mais jovens per-
cam a vida. Sidney Prescott fi-
cará, mais uma vez, cara a cara
com o assustador serial killer.
Os críticos que assistiram ao lon-
ga afirmam ser um retorno triun-
fante da franquia. "Sangrento e
cheio de amor e reverência à fran-
quia",  "Meu favorito desde o ori-
ginal" e "Honra lindamente o le-
gado do primeiro filme, enquan-
to traz um novo tom", foram al-
guns dos  comentários. Já o pro-
dutor da franquia, Kevin Willia-
mson,  contou que o filme não foca
tanto na comédia e paródia: "Será
mais realista e aterrorizante".

"JUNTOS E ENROLA-
DOS" traz novamente às telas a
prestigiada comediante carioca
Cacau Protásio, vista recentemen-
te  em "A Sogra Perfeita". Nesta
nova comédia assinada pela du-
pla Eduardo Vaisman e Rodrigo
Van Der Put, a trama é a seguin-
te: Após dois anos de união e mui-
ta economia financeira, o casal
Júlio (Rafael Portugal) e Daiana
(Cacau Protásio) finalmente al-
cançaram o sonho de realizar a
festa de casamento. Tudo parece

Na comédia Juntos e Enrolados, Cacau Protásio e Rafael Portugal
vivem muita confusão no casamento, mas a festa não pode parar

O assustador serial killer mascarado Ghostface aterroriza mais
uma vez no quinto filme da aclamada franquia de terror Pânico

Fotos: Divulgação

estar indo bem, até que o noivo
recebe uma mensagem  em seu ce-
lular antes da cerimônia começar,
enrolando todos os planos. Mas
quem seria Melissa (Emanuelle

Araújo), autora da mensagem que
acaba criando uma confusão ge-
neralizada. O casamento pode até
ser cancelado, mas a festa não
pode parar. É bem divertido.
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Prefeitura finaliza manutenção
da estrada do bairro Tanquã
Equipe iniciou os trabalhos dia 3, com máquina motoniveladora e aplicação
de lajão britado; não foi necessário desvio, pois estrada não ficou interditada

As Câmaras Municipais de
Piracicaba e de Iracemápolis as-
sinaram, no ano passado, um
termo de cooperação recíproca,
que permite às Casas Legislati-
vas convenentes desenvolverem
programas e projetos já em an-
damento em uma delas. A ideia
é aproveitar o "know-how" acu-
mulado pelas partes e dividir ex-
periências, transformando-as em
atividades que podem ser apro-
veitadas e adaptadas à realidade
de cada uma das Casas. Com o
convênio, Iracemápolis pode se ins-
pirar em programas já implemen-
tados Piracicaba e vice-versa.

Em Piracicaba, o convênio é
regulamentado por meio do decre-
to legislativo 4/2021 que, em sua
justifica, traz uma série de exem-
plos de iniciativas já implementa-
das no Legislativo piracicabano e
que podem servir de base para o
desenvolvimento de programas
semelhantes em Iracemápolis.

É o caso do Parlamento Aber-
to, criado oficialmente criado em
25 de abril de 2019 por meio da
resolução 4/2019, e que tem como
pilares a transparência pública, a
participação popular, a tecnologia
e inovação e o apoio a iniciativas
voltadas à educação e cidadania.

O Parlamento Aberto funci-
ona como uma espécie de “guar-
da-chuva” para diversos proje-
tos a ele ligados, a exemplo do
“Conheça o Legislativo”, que traz
à Câmara estudantes de escolas
públicas e privadas da cidade
para conhecerem mais de perto
a história do município e o tra-
balho do parlamento e demais
poderes instituídos, do “Projeto
Parlamento Aberto vai à Escola”,
que como seu nome próprio nome
diz, leva representantes do Le-
gislativo municipal a escolas da
cidade, e do “Câmara Inclusiva”,
que busca a melhoria e gradati-
va ampliação da acessibilidade
na Câmara de Piracicaba, com a
quebra de barreiras físicas e ati-
tudinais na Casa para torna-la
cada vez mais aberta e acessível,
independentemente da condição
física ou mental dos cidadãos.

Gilmar Rotta (Cidadania),
presidente do Legislativo piracica-
bano, destaca que termos de coo-
peração como o firmado com Ira-
cemápolis possibilitam uma união
ainda maior entre as Câmaras da
região, algo que tende a se tornar
cada vez mais frequente ao passo
que a Região Metropolitana de Pi-
racicaba, que já conta com 24 ci-
dades, consolida-se: “o Parlamen-
to Aberto é um programa fruto do
empenho de parlamentares e ser-
vidores da Casa, e que tem dado e
continuará a dar resultados mui-
to positivos, tornando a Câmara
ainda mais transparente e capaz
de atender aos anseios da popula-
ção. Essa parceria com a Câmara
de Iracemápolis, assim como par-
cerias com outras Câmaras da re-
gião, ainda mais agora que a Re-
gião Metropolitana de Piracicaba
foi instituída, é fundamental e
que traz benefícios para todos”.

“Logo que eu assumi a presi-
dência da Câmara de Iracemápo-
lis, a primeira visita oficial que eu
fiz a outra Câmara da região foi
para a de Piracicaba, e eu real-
mente fiquei encantado com toda
a estrutura existente e com a for-
ma as coisas são feitas, e nós apro-
veitamos e trouxemos para cá
várias ações que lá foram imple-

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento), finalizou ontem,
quarta-feira, 12/01, as obras de
manutenção nos pontos críticos
da estrada do Tanquã (PIR-
039W), bairro rural do município.

A equipe iniciou os traba-
lhos no dia 3/01, com máquina
motoniveladora e aplicação de
lajão britado. Não foi necessário
fazer desvio, pois a estrada não
ficou interditada para as obras.

VOLTA GRANDE E SER-
ROTE - Com previsão de finali-
zar ainda esta semana, a estra-
da que passa pelos bairros ru-
rais Volta Grande e Serrote, a
PIR 011/260 Ernesto Polizel,
também está em manutenção.

No local são feitos reparos
nos pontos críticos com a máqui-
na motoniveladoras e rolo com- Manutenção na Estrada do Tanquã foi finalizada nesta quarta, 12
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pactador, além da aplicação de
lajão britado. A equipe trabalha
nesta estrada desde o dia 4/01, e
deve finalizá-la até amanhã, sex-
ta-feira, 14/01, a depender das
condições climáticas. Os serviços
atendem reivindicações dos mo-
radores de ambas as regiões.

A equipe de obras da Sema
iniciou hoje, quinta-feira, 13/
01, serviços na estrada PIR 12/
260, que passa no bairro Mor-
ro Preto, e focará no reparo
dos pontos críticos da via.

A Sema é responsável pela
manutenção diária de estra-
d a s  r u r a i s ,  r e s t a u r a ç ã o  e
conservação de pontes, esco-
las e centros comunitários
rurais, além de atuar na ma-
nutenção dos Varejões Muni-
cipais.  O serviço realizado
pela Sema atende cerca de 127
bairros rurais de Piracicaba.

mentadas e que deram certo. Acho
que esse é o intuito, realmente
apender, conhecer e trazer e im-
plantar essas ideias na nossa ci-
dade”, disse Jean Carlos Ferreira
(Cidadania), presidente da Câma-
ra Municipal de Iracemápolis.

COOPERAÇÃO NA PRÁ-
TICA - O que até pouco tempo
constava apenas no papel, logo
"ganhou vida" e tornou-se real. É
o caso do “Câmara Verde”, pro-
grama implementado em Iracemá-
polis e inspirado no programa pi-
racicabano “Câmara Sustentável”,
que objetiva a mudança de men-
talidades e adoção de práticas
mais sustentáveis e menos agres-
sivas ao meio-ambiente pelas pes-
soas que passam pelo legislativo.

“A Câmara de Iracemápolis vê
Piracicaba como referência em vá-
rios projetos. Então, nós implan-
tamos por aqui o 'Câmara Verde',
baseado no 'Câmara Sustentável'
de Piracicaba. Além da substitui-
ção dos copos plásticos utilizados
por servidores e parlamentares da
Casa por canecas de porcelana e
garrafinhas de alumínio, nós pre-
tendemos instalar, ainda neste
ano, placas solares visando a ge-
ração de energia elétrica renová-
vel e a implantação de uma siste-
ma de captação e utilização de
água pluvial, uma preocupação
cada vez mais frequente com as
recentes crises hídricas pelas quais
recentemente temos observado.
Nós também pretendemos dimi-
nuir em torno de 60% o uso de
folhas sulfites aqui na Câmara”,
complementou Jean Carlos Fer-
reira, que afirma ter recebido
avaliações positivas por parte de
servidores e da população que
frequenta o prédio legislativo.

Além do “Câmara Verde”,
Iracemápolis também estuda a
viabilidade de implementação de
outros programas já consolida-
dos em Piracicaba, a exemplo da
“Tribuna Popular”, instrumento
disciplinado pela resolução 6/
2019 que permite a qualquer ci-
dadão, durante as reuniões ca-
marárias ordinárias, discursar
por até 10 minutos em plenário
sobre temas livres. “Eu busquei
realmente entender como funci-
ona a Tribuna Popular em Pira-
cicaba, mas eu ainda não debati
aqui com a Mesa Diretora. Este é
um ponto que eu quero trabalhar
aqui na cidade, trazer a popula-
ção para dentro da Câmara de
Iracemápolis, trazer o povo para
dentro da Câmara, que é a casa
do povo”, disse o presidente do
legislativo iracemapolense.

Outro programa que, segun-
do Jean, pode num futuro próxi-
mo ser estudado como uma possi-
bilidade para Iracemápolis, é a im-
plementação de um Escola do Le-
gislativo, a exemplo da existente
na Câmara de Piracicaba, criada
pelo pelo decreto legislativo 63/
2014 e que oferece cursos de ca-
pacitação, palestras, e promove
rodas de conversa e atividades
afins sobre diversas temáticas
voltadas a servidores, parlamen-
tares e à população em geral.

“E eu vejo como muito bons
olhos essa parceria com Piraci-
caba, e agradeço ao Legislativo
piracicabano, na pessoa do pre-
sidente do legislativo Piracicaba-
no, Gilmar Rotta, por essa coo-
peração e esse trabalho junto às
Câmaras das cidades da região”,
concluiu Jean Carlos Ferreira.
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"Câmara Sustentável" inspira
programa em Iracemápolis

Guilherme Leite

"Câmara Verde": substituição de copos plásticos por
xícaras de porcelana e garrafas de alumínio é uma
das etapas já implementadas em Iracemápolis
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Evento recorda libertação do campo de Auschwitz
27 de janeiro, Dia Internacio-

nal em Memória das Vítimas do
Holocausto, é uma data  marca-
da por um forte sentimento de
reflexão. Há 77 anos, em 1945,
Auschwitz, o campo de concen-
tração polonês era fechado. Isso
depois que cerca de 6 milhões de
judeus,  além de ciganos, homos-
sexuais, Testemunhas de Jeová
e membros de outros grupos
então considerados minoritári-
os forma dizimados pela ideolo-
gia nazista. Há 5 anos,  Piracica-
ba marca presença na iniciativa
do World Jewish Congress em
parceria com a AMAMOS (Asso-
ciação Memorial Amigos de Sião).

Coordenador da iniciativa em
Piracicaba, o jornalista e produ-
tor cultural Mauricio Ribeiro con-
duz a campanha #WeRemember
na cidade desde 2018. Ele define
que “insistir na realização da cam-
panha, ano após ano, vai de en-
contro a dois objetivos  fundamen-
tais: manter a memória do Holo-
causto sempre acesa na mente das
pessoas  e evitar que as atrocida-
des daquele período se repitam”.

A campanha, que mobiliza a
comunidade judaica internacio-
nal e simpatizantes da  causa,
agrega milhões de pessoas em
todo o mundo que participam e
apoiam a  iniciativa publicando
fotos nas redes sociais seguran-
do uma folha de papel com a
hashtag #WeRemember (“nós

lembramos”); que deve ser citada
também na legenda  dos posts
para gerar visibilidade e engaja-
mento. “Este ano estamos mais
uma vez  recebendo as contribui-
ções fotográficas não só de Pira-
cicaba, mas de pessoas do Brasil
inteiro, por meio do e-mail
holocaustonuncamais@gmail.com”,
lembra ele. As fotos  podem ser en-
viadas até o dia 23 de janeiro (do-
mingo). “As imagens são reunidas
pelo  escritório central do World
Jewish Congress, em New York, e
depois projetadas em um  telão na
portaria de Auschwitz; como nos
últimos anos”, explica Mauricio.

Um diferencial da campa-
nha em 2022 são as peças publi-
citárias que começaram a  circu-
lar nas mídias sociais na última
semana. Nelas, fotos reais de ví-
timas do  Holocausto aparecem
em montagens computadoriza-
das segurando um papel com a
inscrição “não se esqueça de
mim”. O trabalho de pesquisa e
seleção das imagens foi  condu-
zido pela estudante Maria Lau-
ra Spigolon, de 15 anos; que aces-
sou os arquivos do Yad Vashem,
o museu referência em questões
de Holocausto, em Jerusalém.
Segundo ela, “é importante que
as pessoas se lembrem de que es-
tamos honrando a  memória de
gente que existiu de verdade, e
não uma fantasia como muitos
insistem em  dizer”, finaliza.
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Há 77 anos o campo de concentração de Auschwitz era fechado.
Piracicaba relembra data em evento mundial
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Caipirandando terá Horto de Tupi como destino
A Secretaria de Esportes, La-

zer e Atividades Motoras (Selam)
definiu nesta quinta-feira (13) a
data para o 3º Caipirandando,
evento de caminhada e pedal que
é promovido pela Prefeitura de Pi-
racicaba. A primeira edição de
2022 será realizada no dia 19 de
fevereiro e terá como destino o
Horto de Tupi. Os pontos de lar-
gada e de pausa para hidrata-
ção, assim como o percurso com-
pleto, que deve girar em torno
de 20 km, serão anunciados pela
secretaria no início do próximo
mês - a Selam levará em conside-
ração as condições climáticas e a
distância para definição. Interes-
sados em participar podem obter
mais informações pelos telefones
(19) 3422-0233 ou 3403-2648.

De acordo com o chefe do se-
tor de eventos da secretaria, Ale-
xandre Nascimento, o objetivo é
realizar ao menos 12 edições do
Caipirandando nesta temporada,
incluindo percursos para ciclis-
tas. "Está sendo uma experiên-
cia muito legal, percebemos que
o evento está despertando bas-
tante interesse das pessoas. A
ideia é fazer mais ações e aumen-
tar o número de participantes. A
tendência é essa, estamos anima-
dos com a iniciativa", elogiou.

O 1º Caipirandando ocor-
reu em novembro do ano pas-
sado, quando cerca de 40 pes-
soas saíram do Engenho Cen-
tral, realizaram um intervalo
para descanso na Igreja do Pau
D’Alhinho e tiveram o balneá-

rio de Ártemis como destino fi-
nal. Na segunda edição, o even-
to reuniu 95 participantes, que
se concentraram no clube da As-
sociação dos Funcionários Pú-
blicos Municipais de Piracicaba
(AFPMP), no bairro Jardim Ca-

xambu, fizeram uma pausa de
30 minutos para hidratação no
Centro Comunitário do Campes-
tre e depois seguiram o trajeto
pela Estrada Municipal Anto-
nio Dias Rodrigues, com a che-
gada no município de Saltinho.

O evento intercala percursos no asfalto e também em estradas de terra
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Sinalização de trânsito é reforçada
A ação aconteceu na rua João Sampaio, próximo ao número 525, em frente à E.E. Prof. Elias de Mello Ayres, bairro São Dimas

Assessoria parlamentar

Semuttran reforçou sinalização e criou vagas de estacionamento
após ofício do presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (Cidadania)

Atendendo ao ofício nº
061/2022, de autoria do presi-
dente da Câmara Municipal de
Piracicaba, vereador Gilmar
Rotta (Cidadania), a Secretaria
Municipal de Mobilidade Urba-
na, Trânsito e Transportes (Se-
muttran) realizou, na manhã
desta quinta (13), a sinalização
de solo e a criação de vagas para
vans escolares e para pessoas
com deficiência. A ação aconte-
ceu na rua João Sampaio, próxi-
mo ao número 525, em frente à
Escola Estadual Prof. Elias de
Mello Ayres, no bairro São Dimas.

O vereador havia feito uma
visita à escola na no dia 4 janeiro,
onde se encontrou com o diretor
da unidade de ensino, Celso Juli-
ano de Souza, e a vice-diretora
da escola, Sílvia Feltre, para dis-
cutir e encaminhar as demandas.

A sinalização do solo e cri-
ação de vagas eram necessári-
as pois não havia um local ade-
quado para o estacionamento
dos veículos e a sinalização es-
tava apagada. Agora, com a de-
marcação adequada, as vans
possuem um local apropriado
para estacionar próximo à esco-
la e sem precisar bloquear a via.

Essas meias…
Olá, alvinegros apostólicos

romanos, que prazer e honra
imensuráveis poder dividir esse
espaço que é hoje o mais concor-
rido de Piracicaba e região em A
Tribuna! São tantos formadores
de opinião qualificados e queren-
do estar neste matutino que nos-
sa responsabilidade aumenta a
cada dia! Nosso assunto prefe-
rido sempre será o XV de Piraci-
caba, o Nhô Quim é hoje e sem-
pre será o motivo de nosso tra-
balho, paixão e orgulho, as vitó-
rias são comemoradas e as der-
rotas sentidas, avaliadas e den-
tro do contexto fazemos as criti-
cas e ministramos nossa opinião.

O XV foi eliminado nesta
última quarta feira pelo Tauba-
té, os meninos do “burro da cen-
tral”, foram melhores dentro de
campo, e isso é o que vale para se
comentar ao final da partida,
mas para quem acompanha e
entende um pouco do esporte, as
derrotas assim como as vitórias
se constroem muito antes da bola
rolar, existe uma complexidade
de fatos,  acontecimentos e
ações que refletem de maneira
positiva ou negativa durante os
noventa e poucos minutos.

No início da partida da se-
gunda fase, iniciando o mata-
mata, algo já chamou a atenção
“negativamente” de todos, o uni-
forme tão tradicional do nosso
Nhô-Quim estava descaracteri-
zado, o XV entrou em campo com
o seu segundo uniforme o bran-
co, mas com meias “vermelhas”.
O que aconteceu com essas mei-
as perguntava a todo o momen-
to ouvintes da Rádio Difusora a
este velho corneta que sem saber
o motivo de tal aberração, foi
procurar ajuda com os “univer-
sitários. Nosso querido e compe-
tente assessor de imprensa do
XV, o amigo “Tuchê”, nos enviou
uma mensagem explicando o
motivo, e só confirmou o que a
experiência de Marlon Ferreira
já tinha desvendado. O XV iria
jogar com meias brancas comple-
tando seu uniforme, mas uma
ordem da arbitragem solicitou a
troca das cores das meias para
não confundir com o adversário,
e o XV foi obrigado então a “em-
prestar” meias do Mantiqueira
nas cores do uniforme deste time
amigos, pois a segunda opção de
cor preta não embarcou a Guara-
tinguetá junto com a delegação.

Esclarecido então a questão
das cores, outras “meias” tam-
bém fizeram falta durante a par-

tida, o “meio” de campo do Nhô-
Quim não funcionou nesta par-
tida, principalmente após o pri-
meiro gol do “burro”. O time vi-
rou uma presa fácil do adversá-
rio e não conseguia criar nem ser
agressivo como nas partidas clas-
sificatórias da primeira fase.
Acredito que os adversários das
três vitórias do XV fossem até
mais fortes do que o Taubaté,
mas para essa partida alguns ad-
versários invisíveis para o torce-
dor apaixonado entraram em
campo para aumentar a força do
“burrinho”. O cansaço e a falta
de estrutura foram decisivos
para a formação do placar.

Os mais de 2.000 km ro-
dados em nove dias, o curto es-
paço de descanso entre as par-
tidas com menos de 48h e jo-
gando assim com essa pequena
e decisiva desvantagem real-
mente não deu para o nosso
alvinegro. Alguns podem dizer
como já li em redes sociais vin-
do dos famosos “haters”, que
destilam o ódio com palavras e
expressões agressivas, sem não
ter conhecimento técnico neces-
sário para sustentar tanta agres-
sividade, que tantos outros clu-
bes, principalmente do norte do
país fizeram verdadeiras “sa-
gas” para chegar a São Paulo.

Até ai concordo com a
“saga”, mais a partir do momen-
to que chegaram, descansaram
após a viagem, se hidrataram e
fizeram alimentação e tiveram
entre as partidas o tempo de des-
canso suficiente para a sua pron-
ta recuperação, bem diferente
das equipes como o XV, que por
falta de recursos para alojar na
cidade sede, fez a caminhada de
ida e volta após cada partida
com tempo de recuperação mui-
to menor e não existe no mundo
preparo físico que aguente ser
colocadas a exaustão e respon-
der a altura quando solicitado.

Deixo aqui meus parabéns
ao Carlos Querino o “Carlão”
supervisor das categorias de
formação, Denis Augusto o
treinador e toda sua comis-
são, e principalmente aos ga-
rotos que se dedicaram e não
se entregaram até o último
minuto. Para o restante do que
se refere à diretoria de catego-
rias de formação, busquem um
planejamento melhor, mais
aplicação e menos desculpas.
Mande seu recado pelo e-mail:
luizcollection@yahoo.com.br ou
pelo Whatsapp (19) 99639-2028.

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.

ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

No dia 22 de janeiro (sába-
do) será realizado o primeiro
pedágio de combate à pedofilia
de 2022. Na ocasião, o verea-
dor Paulo Henrique (Republi-
canos) irá distribuir materiais
informativos sobre a pedofilia
aos pais e responsáveis que pas-
sarem pelo pedágio. A ação será
realizada das 9h às 11h, na ro-
tatória do Supermercado Coop.
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Primeiro pedágio do ano
será no próximo dia 22

Presidente do Fórum de Com-
bate à Pedofilia, o vereador Paulo
Henrique destacou a importância
destas ações devido ao aumento
de casos de violência contra cri-
anças. Ele citou o caso registrado
ontem em Rio das Pedras, em que
um homem de 59 anos foi preso
acusado de abusar de uma meni-
na de 9 anos e tentar o mesmo con-
tra uma adolescente de 12 anos.

A AB Colinas, concessioná-
ria do Programa de Concessões
Rodoviárias do Estado de São
Paulo, vai levar diversão e en-
tretenimento aos caminhoneiros
que trafegam pelas rodovias que
administra. A partir da próxi-
ma segunda-feira, dia 17, a em-
presa, em parceria com a Mag-
na Cultura, realiza o Cine Cami-
nhoneiro, projeto aprovado pela
Lei Federal de Incentivo à Cul-
tura, realizado pelo Ministério
do Turismo e que tem patrocí-
nio da AB Concessões, grupo do
qual a AB Colinas faz parte.

O Cine Caminhoneiro terá
uma programação especialmente
pensada para esse público, com
filmes que vão garantir um tem-
po de relaxamento e lazer para
quem está acostumado a permane-
cer por horas e horas ao volante.

Gratuito e itinerante, o proje-
to vai até pontos de parada e áre-
as de descanso nas rodovias para
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AB Colinas leva cinema itinerante para caminhoneiros a partir do dia 17

A carreta que vai levar o projeto aos caminhoneiros

Divulgação/AB Colinas

eventos do turismo em novembro
de 2021: o São Paulo Boat Show,
de 4 a 9, no SP Expo; o Mesa SP,
de 18 a 21, no Memorial da Amé-
rica Latina; o Conexidades SP,
de 23 a 27, em Olímpia; e o Equi-
potel SP, de 22 a 25, no SP Expo.

“Temos o compromisso de
viabilizar novos negócios no
turismo. Nossa missão é unir
todas as pontas: investidores,
empreendedores e crédito, o
que também inclui o microcré-
dito, com grande demanda,
i n c l u s i v e ” ,  d i s s e  V i n i c i u s
Lummertz, secretário de Tu-
rismo e Viagens do Estado.

A Central é uma parceria com
a InvestSP, a Agência Paulista de
Promoção de Investimentos e
Competitividade – e tem o objeti-
vo de facilitar o acesso a linhas
de financiamento e a oportunida-
des de negócios. Atualmente,
mantém sua sede física na pró-
pria Secretaria, no Centro de São
Paulo, com atendimento presen-
cial e virtual, por agendamento.

Os agendamentos são feitos
pelo e-mail creditoturistico@
turismo.sp.gov.br (em caso de in-
teresse em linhas de financiamen-
to) ou turinvestsp@investsp.
org.br (em caso de interesse
por áreas de investimentos).
Os s i tes  para  informações
complementares são: credito
turistico.com.br e turinvestsp.com
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Turismo viabiliza R$ 434 mi
para investimentos no setor

A Central do Investidor
Paulista, um espaço de orienta-
ção para os negócios no turismo,
com foco em gestores públicos,
empreendedores e investidores
privados, fechou seus três pri-
meiros meses de atividades (ou-
tubro, novembro e dezembro de
2021) tendo avaliado projetos e
operações que podem movimen-
tar R$ 434 milhões e beneficiar
53 empresas e 13 prefeituras.

Em parceria com bancos
públicos e privados que atuam
no estado e amparada por um
time de especialistas ligados à
Secretaria de Turismo e Via-
gens de São Paulo e a InvestSP,
a Central do Investidor Paulis-
ta orientou o crédito para in-
vestimento, capital de giro e
indicou imóveis disponíveis no
mercado. Do valor total de R$ 434
milhões mobilizados para proje-
tos e operações, R$ 196,7 já fo-
ram financiados com o apoio do
Programa de Crédito Turístico.

Os empresários mobilizaram
R$ 267 milhões em financiamen-
tos, com destaque para um hotel,
no litoral paulista, com 400 lei-
tos, no modelo de multiproprie-
dade. Já as 13 prefeituras paulis-
tas interessadas, podem movi-
mentar, juntas, R$ 167 milhões.

A Central do Investidor es-
teve presente, com atendimento
presencial, em quatro grandes

facilitar o acesso dos motoristas à
cultura. As primeiras sessões ocor-
rem de 17 a 21 de janeiro em Itu,
no Posto e Restaurante Bife de
Tira, que fica no km 26 da SP-
075, na pista sentido Sorocaba.

As sessões de cinema ocor-
rem em uma estrutura especial-
mente montada para isso. Com
telão, sistema de som e ilumina-
ção especiais, a sala móvel do
Cine Caminhoneiro tem 32 pol-
tronas. Para a realização do pro-
jeto, a capacidade será reduzida
pela metade. Também vai ser ado-
tado protocolo de saúde com afe-
rição da temperatura do público,
obrigatoriedade do uso de más-
cara e oferta de álcool em gel.

Depois de Itu, o projeto segue
para a cidade de Salto, no Auto
Posto We, que fica no km 36 da
SP-075, na pista sentido Indaia-
tuba. Nesse local o projeto fica
entre os dias 24 e 28 de janeiro.

Na sequência o Cine Cami-

nhoneiro vai para a cidade de
Porto Feliz, entre os dias 31 de
janeiro e 4 de fevereiro, quando
será realizado no Posto Rei da
Castello, no km 103 da Castello

Branco, na pista sentido Interi-
or. Para finalizar, o projeto vai
para Boituva entre os dias 7 e 11 de
fevereiro, no Posto Scala, que fica
no km 121 da Castello Branco.

CAMPESTRE
O vereador André Bandeira
(PSDB) solicitou ao Executivo
municipal que sejam realiza-
das melhorias na estrada An-
tônio Dias Rodrigues, prolon-
gamento da avenida Laranjal
Paulista, no bairro Campes-
tre. Por meio de indicação, o
parlamentar repassou à pre-
feitura as constantes reclama-
ções que vêm recebendo de
moradores do local e de fun-

cionários da Escola Estadual
PEI Augusto Melega, que ale-
gam que, por conta das cons-
tantes chuvas, a estrada en-
contra-se esburacada. “A quan-
tidade de buracos na estrada
é preocupante e traz insegu-
rança tanto aos moradores
que precisam caminhar por
ela quanto para os veículos
que transitam por aquela re-
gião”, reforçou o parlamentar.

Assessoria parlamentar
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Equipe da Prefeitura realiza
vistoria na Pedreira do Bongue
Semob, Sedema e Defesa Civil participaram da ação; vai resultar no desvio
de águas pluviais e reforço na contenção na avenida Jaime Pereira

Divulgação

Fábio Lazarini (Sedema), Luciano Celenio (Semob) e Odair Mello
(Defesa Civil) realizaram vistoria na Pedreira do Bongue

Equipe formada por membros
das secretarias municipais de
Obras (Semob), de Defesa do Meio
Ambiente (Sedema) e Defesa Civil
realizaram, na manhã de ontem
quinta (13), vistoria da região da
Pedreira do Bongue. Os técnicos, o
engenheiro da Semob Luciano Ce-
lencio, o geólogo da Sedema, Fábio
Tadeu Lazzerini, e Odair Mello, da
Defesa Civil, ligada à Secretaria
Municipal de Governo, percorre-
ram trechos sobre a pedreira e em-
baixo, na avenida Jaime Pereira. A
solicitação às secretarias foi feita
pelo prefeito Luciano Almeida.

De acordo com Luciano Ce-
lencio, engenheiro civil da Semob,
o tipo de rocha predominante na
pedreira do Bongue é o siltito ar-
giloso (rocha sedimentar) que,
com a ação do tempo - calor, frio
e umidade -, sofre dilatação e re-
tração. Odair Mello, da Defesa
Civil, explica, ainda, que a ação
do homem – a pedreira foi ex-
plorada pela indústria minera-
dora – também colabora para que
as rochas existentes ali se des-
prendam, como já ocorreu.

A formação, que é monitora-
da constantemente, vai ganhar
medidas de reforço. Entre as ações
definidas pela equipe, está a con-
tenção do deságue de águas plu-
viais na parte de cima da pedrei-
ra, em área do bairro Jupiá. “As
opções para conter a água das chu-
vas que descem pela pedreira é a
implantação de bocas-de-lobo e
sarjetões, que são capazes de des-
viar o fluxo de água, evitando que
ela percole no solo, o que evita o
aumento de fissuras já existentes
e que são naturais neste tipo de
solo e de rocha”, explica Celencio.

A barreira de contenção
para o caso de deslizamento de
rochas com perfis metálicos cra-
vados no solo, já existente na
avenida Jaime Pereira, também
será reforçada, com mais perfis
com até 1,5 metro de altura.

Os técnicos também destaca-
ram o papel importante das árvo-
res da espécie leucena, existentes
entre a pedreira e a avenida. Ape-
sar de sua presença não ser ade-
quada em outros pontos da cida-
de, já que é uma espécie exótica

SSSSSUPERLIGUPERLIGUPERLIGUPERLIGUPERLIGAAAAA D D D D DESPORTIVESPORTIVESPORTIVESPORTIVESPORTIVAAAAA

Entidade realiza Congresso
e entrega de premiações

A Superliga Desportiva re-
aliza nesta sexta-feira, 14, a par-
tir das 19h30, no anfiteatro do
Engenho Central, seu Congres-
so Técnico para a divulgação das
competições de 2022 e também
as premiações das competições
que ocorreram em 2021. Na reu-
nião, será definido o calendário
de competições deste ano e tam-
bém a apresentação dos novos
afiliados da entidade, que reali-
zou no último ano suas primei-
ras ações desportivas, culturais
e sociais. “Foi um ano de muito
aprendizado, já que nascemos
no meio de uma pandemia. Mas
também,  de  consol idação,
como a maior instituição espor-
tiva de Piracicaba e Região”,
afirmou Matheus Nocete, presi-
dente da Superliga Desportiva.

Em 2021 foi realizado a
Copa Superliga, das séries Vete-
rano, Prata e Ouro e no Con-
gresso Técnico será anunciado
a seleção da competição e a en-
trega das premiações individu-
ais também. “Foram mais de
1.200 atletas envolvidos nas três
categorias, sem qualquer tipo de
ocorrência, onde sempre prezamos
pelo bem-estar e cordialidade en-
tre todos”, salientou Nocete.

Será apresentado também o
calendário das competições des-
te ano, onde será incluído as mo-

dalidades Futsal e Futebol de
Base, além da Taça Superliga, ca-
tegoria livre, que contará com a
participação de 44 equipes de Pi-
racicaba e Região. “A Superliga
agregará no seu calendário vári-
as modalidades. Queremos in-
cluir toda e aquela praticada em
todas as praças esportivas da ci-
dade”, afirma Matheus Nocete.

CONGRESSO TÉCNI-
CO DA SUPERLIGA DES-
PORTIVA  – Local: Parque
do Engenho Central (Avenida
Dr. Maurice Allain, 454, Nova
Piracicaba, Barracão (anfite-
atro do Engenho Central).

Sobre a Superliga Desporti-
va: A Superliga Desportiva nas-
ceu de um movimento popular,
liderados por clubes e associa-
ções de Piracicaba e Região, com
o objetivo de criar uma entidade
privada, sem fins lucrativos,
comprometida com o fomento e
desenvolvimento do desporte.

SERVIÇO
Data de fundação: 05/07/
2021. Diretoria: Presiden-
te: Matheus Nocete (Presi-
dente do Esporte Clube Ri-
opedrense); Vice-presiden-
te: Junior César Joaquim
(Presidente do União Vila
Fátima); Conselho Fiscal:
Ailton Vieira (Presidente do
Esporte Clube Rezende)

invasora, na pedreira ela desempe-
nha um papel importante, que é o
de segurar e também amortecer as
rochas em possíveis deslizamentos.

Ainda na avenida Jaime
Pereira serão instaladas pla-
cas, em toda a extensão da
Pedreira, informando sobre
risco de deslizamentos.

ÚLTIMA VISTORIA — De
acordo com a Defesa Civil, a últi-

ma vistoria na pedreira do Bongue
foi realizada em 2018, pela Prefei-
tura e por uma equipe do Serviço
Geológico do Brasil (CPRM), do
Ministério de Minas e Energia.

Após cinco dias de trabalho,
as equipes produziram um relató-
rio, com sugestões de intervenções,
como monitoramento frequente
pela Defesa Civil das condições de
estabilidade do setor e do entorno.
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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.
------------------------------------------

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

PROFESSORA MARIA TEREZI-
NHA PISMEL DE TOLEDO fale-
ceu anteontem, nesta cidade,
contava 91 anos, filha dos fina-
dos Sr. Francisco Gurgel Pismel
e da Sra. Olivia de Oliveira Pis-
mel, era viúva do Sr. Antonio Al-
ves Correa de Toledo; deixa os
filhos: Carmem Silvia Toledo
Caricati; Marcelo Pismel de To-
ledo e Fernando Pismel de To-
ledo. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
14h00 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressur-
reição, para a referida necrópo-
le, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. CLAUDIR DOMINGUES FAL-
CÃO faleceu anteontem, na ci-
dade de Saltinho/SP, contava 63
anos, filho dos finados Sr. João
Domingues Falcão e da Sra.
Benedita Domingues Falcão,
era casado com a Sra. Erotides
Simoes Duarte Falcão; deixa os
filhos: Anselmo; Claudineia e
Fabio. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00

da sala 01 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, para a referida necrópole,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. THIAGO CHRISTOFOLET-
TI faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 83 anos, filho
dos f inados Sr.  Benjamin
Christofoletti e da Sra. Maria
Brunelli; deixa os filhos: Mar-
cia Regina Christofoletti Ma-
chado; Ronaldo Jose Galvani
Christofoletti; Magali Christofo-
letti Barbosa; Roseli Christofo-
letti e Marcelo Christofoletti, já
falecido. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem às 10h30 no
Cemitério Municipal da Sauda-
de, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. EDITH RIBEIRO CLAUDINO
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 75 anos, filha dos
finados Sr. Antonio Vitor Ribeiro
e da Sra. Geralda Malva Ribei-
ro, era viúva do Sr. Aristeu Kli-
masewski Claudino; deixa os
filhos: Carlos Roberto Ribeiro
Claudino; Alexandre Roberto

Ribeiro Claudino e Lucineide
Ap. Ribeiro Claudino Vaz. Deixa
genro, noras, netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala 02 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, para a referida necrópole,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

DR. GUILHERME AUGUSTO DO
AMARAL faleceu ontem, nes-
ta cidade, contava 91 anos, fi-
lho dos finados Sr. Milton Es-
tanislau do Amaral e da Sra.
Alice Carmen de Souza Ama-
ral, era viúvo da Sra. Maria Vil-
ma Freitas Viegas do Amaral;
deixa os filhos: Guilherme Es-
tanislau do Amaral, casado
com a Sra. Maria Jose de Frei-
tas do Amaral; Marilia Amaral
Powers, casada com o Sr. Mark
Powers e Tarcila do Amaral.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 13h00 do Velório do
Cemitério Municipal de Mombu-
ca/SP, para a referida necrópo-
le, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ELSA FELIPE MAZZI fale-
ceu ontem, nesta cidade, con-
tava 82 anos, filha dos finados
Sr. Hugo Felipe e da Sra. Tere-
zinha Felipe, era casada com
o Sr. Oedis Mazzi, deixa o filho:
Oedis Mazzi Junior, casado
com a Sra.  Daiane Diehl, dei-
xa demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, tendo saído o
féretro às 13h30 do Velório da
Saudade, sala “07” para o Ce-
mitério Municipal da Saudade,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO LUIS VALVERDE
faleceu ontem , nesta cidade,
contava 72 anos, filho dos fi-
nados Sr. Luis Valverde e da
Sra. Encarnação Giusti Val-
verde, era casado com a Sra.
Maria Gentileza Ferreira Valver-
de. Deixa irmãos, cunhados,
sobrinhos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo sa-
ído o féretro às 17h00 da sala
“03” do Velório do Cemitério
Municipal da Vila Rezende,
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANA MARIA PERISSINOT-
TO faleceu ontem na cidade de
Piracicaba aos 71 anos de ida-
de e era casada com o Sr. Eli-
as Felippe Arbex Netto. Era fi-
lha do Sr. Achiles Perissinotto
Filho e da Sra. Barbara Mizael
Perissinotto, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Achilles Peris-
sinotto Arbex e Elias Felippe
Perissinotto Arbex casado com
Cintia Arbex. Deixa netos, de-
mais parentes e amigos. A ceri-
mônia de cremação realizou-se
ontem as 14:00 hs no Cremato-
rio Unidas – Bom Jesus. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA DE LOURDES AL-
VES DE MORAES faleceu ontem
na cidade de Piracicaba aos 85
anos de idade e era viúva do Sr.
Jair Silveira de Moraes. Era fi-
lha do Sr. Eliezer Alves Costa e
da Sra. Stanislava Danaite Alves
Costa, ambos falecidos. Deixa
os filhos: Edson Silveira de Mo-
raes, Edna Silveira de Moraes,
Miriam Silveira de Moraes, Jair
Silveira de Moraes Junior, Ma-
ria Glaucia Silveira de Moraes e
Elaine Cristina Silveira de Mo-
raes. Deixa netos, demais pa-
rentes e amigos. O seu corpo
foi transladado para Ibitiruna e
o seu sepultamento dar-se-á

hoje as 13:30 hs no Cemité-
rio Municipal, onde será inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ELIANA PERES MARTINES
faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 56 anos de idade
e era filha do Sr. Manoel Peres
Martines e da Sra. Maria de Sou-
za Peres Martines, falecidos.
Deixou parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de
São Pedro e o seu sepultamen-
to deu-se ontem as 16:30 hs,
no Cemitério Municipal naque-
la localidade, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. AUREA ROSINO CALEGA-
RE faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 86 anos de
idade e era viúva do Sr. Luiz
Affonso Calegare. Era filha do
Sr. José Rosino e da Sra. The-
resa Furlan, falecidos. Deixa
os filhos: Valdemir José Cale-
gare e Vagner Antônio de Je-
sus Calegare. O seu sepulta-
mento deu-se ontem as 16:30
hs no Cemitério Parque da
Ressurreição, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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