
O vereador Josef Borges, tendo ao fundo foto dos operários na ponte de ferro

Assessoria Parlamentar

Prefeitura conclui poda preventiva
no Parque da Estação da Paulista
Cerca de 350 árvores receberam cuidados; entre os objetivos dos serviços está a
proteção dos frequentadores do parque; diferentes tipos de poda foram realizados

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Defesa do Meio Ambiente
(Sedema), concluiu hoje, sexta-
feira, 14/01, os trabalhos de
poda preventiva das árvores do
Parque da Estação da Paulista.
Cerca de 350 árvores foram po-
dadas nas áreas interna e ex-
terna do parque, incluindo o es-
tacionamento. Diferentes tipos
de poda foram realizados com o
intuito de permitir uma melhor
redistribuição da seiva em toda
a planta e, principalmente, evi-
tar acidentes que podem ser
causados pela queda de galhos.
Trabalho é realizado no parque
há cada dois ou três anos. Fo-
ram realizadas podas de forma-
ção, efetuadas em árvores jo-
vens, que necessitam de condu-
ção para adequada formação de
copa; podas de correção (que
podem ser de equilíbrio, de le-
vantamento de copa e ou de lim-
peza de galhos secos ou doentes),
efetuadas para correção de even-
tuais desvios de copa, injúrias
mecânicas ou fitossanitárias.

SEIVA — De acordo com o
engenheiro ambiental da Sede-

Divulgação

O Distrito de Artemis completa aniversário hoje:
são 86 anos, com um detalhe especial: há dois
deputados estaduais que nasceram lá – Alex
de Madureira (PSD) e Professora Bebel (PT).
Qual outro no Brasil tem dois parlamentares
estaduais com berço no mesmo Distrito? E o
ex-vice-prefeito João Chaddad, nosso destaque
da arquitetura, nasceu lá também. O Capiau
de Piracicaba, que faz a coluna Caldeirão Po-
lítico, passou muitas férias por lá, quando o
“rei” Roberto Carlos tinha rancho, visitava cons-
tantemente o local, ao lado da sua esposa
Nice. Dessa forma, o Distrito de Artemis, hoje

ANIVERSÁRIO DE ARTEMIS
com mais de seis mil habitantes, tem alto
significado para várias da geração dos anos
20, 30, 40 e 50. E, também, é o ponto das
águas termais de Piracicaba, que não con-
segue criar — apesar dos esforços — uma
divulgação maior do seu balneário. O Porto
de João Alfredo, como foi chamado no pas-
sado, é um ponto de referência histórica ao
Município de Piracicaba e toda a Região. A
Estrada de Ferro Sorocabana tem, naquela
Estação, todo repertório da nossa economia.
Que tenhamos os documentos para tanta his-
tória. Detalhes nas páginas A13 e A14

PÉ FORA
O vereador Cássio Luiz já está

com os dois pés fora do Partido
Liberal. Ele tem intenção de ser
candidato a deputado federal,
mas em São Paulo o partido não
aprovou o seu pleito. Agora que
foi inocentado pela Justiça, o ve-
reador deve intensificar suas arti-
culações. Normal em política.

PREFEITO
Reuniao foi ontem com vereadores. Só um objetivo: passar os pla-

nos para 2022. Isso é bom para a Política e a cidade sai ganhando.
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ma, Robson Willians da Costa
Silva, após a poda, ocorre uma
melhor redistribuição da seiva
em toda a planta, favorecendo a
brotação lateral das gemas (po-
pulares brotos). Os hormônios
vegetais, auxiliam no crescimen-
to e desenvolvimento da planta e
são produzidos em regiões espe-
cíficas, migram para as regiões
onde suas presenças são necessá-
rias e atuam sobre determinadas
células, estimulando o crescimen-
to mais adequado das árvores.

"Quando uma planta é ilumi-
nada de um único lado, as auxi-
nas (hormônios vegetais) migram
para a região menos iluminada,
causando um alongamento celu-
lar que tem como consequência a
planta se curvando em direção à
fonte de luz, daí a importância das
podas adequadas", explica Silva.

VISTORIA — Para realizar
os trabalhos de poda, foi realiza-
da uma vistoria no local, analisan-
do a condição de cada indivíduo
arbóreo e determinando que tipo
de poda seria realizada além de
contabilizar o número exato de
árvores. As podas realizadas pela
empresa terceirizada da Prefei-

tura seguem as boas práticas de
manejo conforme estabelecido
pela lei Complementar do Muni-
cípio de Piracicaba nº 251/2010.

PARQUE — O Parque da
Estação da Paulista apresenta,
predominantemente, áreas per-
meáveis, tornando uma área im-
portante de infiltração de água da
chuva, reduzindo inundação e re-
carregando o lençol freático. Com
a predominância de espécies na-
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Reginaldo Costa (esquerda),
proprietário do Pintado na
Brasa, nesta semana, rece-
beu a visita do empresário
José Luiz Guidotti Júnior (ao
centro), titular da Semdettur
(Secretaria de Desenvolvi-
mento, Renda e Turismo de
Piracicaba, acompanhado
pelo diretor de A Tribuna, jor-
nalista Evaldo Vicente. “Fica-

NO PINTADO NA BRASA
mos felizes em receber novos
clientes, novos amigos, e isso
engrandece cada vez mais a
disposição em trabalhar na
cidade de Piracicaba”, comen-
ta Reginaldo, que tem uma
longa história como garçom
e proprietário de estabeleci-
mento de gastronomia. O
Pintado na Brasa fica na rua
Bom Jesus, 1663, Bairro Alto.

Poda mantém a sombra nos brinquedos do Parque da
Estação da Paulista e reduz risco de queda de galhos

tivas, o Parque apresenta grande
diversidade de espécies, potenci-
alizando o aspecto botânico. As
espécies nativas predominantes
são jacarandá-mimoso, pau-fer-
ro, pau-Brasil, pau-formiga, ipê-
rosa, farinha seca, acácias, angi-
co, sabão-de-soldado, entre ou-
tras. E, as espécies exóticas pre-
dominantes são palmeira imperi-
al, pinheiro, falsa-seringueira,
flamboyant, entre outras.
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Faixas de pedestre, lombada e vagas de estacionamento tiveram
reforço na sinalização para garantir mais segurança na volta às aulas
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Afinal, o conteúdo!
Armando A.

dos Santos

Depois dos três
 artigos ante-
riores, indis-

p e n s á v e i s  p a r a
c o n t e x t u a l i z a r  e
introduzir o livro
“ V i d a  C o t i d i a n a
nos tempos de Homero”, de
Émile Mireaux, chegamos,
afinal, ao conteúdo da obra.

O primeiro capítulo é des-
tinado a fixar bem o "Cadre",
isto é, os contornos do que o
autor chama "o universo ho-
mérico". Mostra que é um uni-
verso muito reduzido, muito
delimitado no tempo e no es-
paço e também restrito na sua
possibilidade de evolução.

Que significa essa “restrição
na possibilidade de evolução”?
Mireaux esclarece, logo de iní-
cio, que existe uma noção fun-
damental, sem a qual não se
entende o mundo grego. É a
noção de destino, um destino
que ordena e conserva o mun-
do e que rege não apenas o ho-
mem e a natureza, mas os pró-
prios deuses. O autor se estende
longamente, no primeiro capí-
tulo, na exposição desse concei-
to de destino, mostrando que ele
preside a tudo, deixando, po-
rém, uma discreta margem de
liberdade e de iniciativa aos
deuses e aos próprios homens.

O segundo capítulo apre-
senta aos leitores, minuciosa-
mente, a residência senhorial.
Seu título é "Le manoir seigneu-
rial". Descreve não apenas as
várias partes dessa residência,
mas estende-se sobre os elemen-
tos do mobiliário e da decoração.

O terceiro é sobre a vida se-
nhorial, destacando sua simpli-
cidade, sua rusticidade, bem
como a quase total ausência da-
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quilo que hoje conside-
ramos indispensável
conforto. Fala da influ-
ência do clima, nas vá-
rias estações do ano, e
sobre como a vida se
adapta a esse ciclo. Fala
dos cuidados corporais,
das vestimentas e dos
adornos, masculinos e

femininos. Fala ainda, extensa-
mente, dos "génos", grupos soci-
ais equivalentes às “gentes” roma-
nas, constituídos por grupos de fa-
mílias que mantêm a noção de que
descendem todas por linha mas-
culina de um mesmo antepassado
comum. Relaciona a pertença a
um “génos” com a classe social
nobre. Mostra como a autoridade
do chefe de “génos” tem algo de
realeza, mas engloba elementos
econômicos, políticos, sacerdotais
e jurídicos (inclusive judiciais).
Indica que a primogenitura é im-
portante elemento indispensável,
mas não suficiente, para deter-
minar a chefia da “génos”. Con-
sidera a riqueza (territorial e em
rebanhos) dos genetas, fala de
sua pequena corte, composta por
parentes, criados, amigos, com-
panheiros de armas etc. e dos di-
vertimentos da classe nobre, em
especial a caça. Estende-se sobre
o significado dos cães, seres mui-
to importantes no mundo homé-
rico. Discorre sobre as viagens
dos nobres e sobre os deveres da
hospitalidade, sobre a alimentação
rotineira e as festividades. Fala da
psicologia da vida senhorial, rude
na aparência, mas comportando,
por vezes, refinadas gentilezas e
delicadas expressões de senti-
mentos de fidelidade e amizade.

O capítulo IV trata das pro-
fissões religiosas e intelectuais,
falando do sacerdócio, dos sa-
crifícios, dos adivinhos, dos orá-
culos, dos médicos e exorcistas.
Sobre os médicos (os Asclepía-

des, que se diziam descendentes
de Asclépio), mostra seu caráter
hereditário, com segredos passa-
dos de pai a filho através das
gerações. Também os aedos, os
cantores, os poetas e os músicos
são apresentados nesse capítulo.

O capítulo V é dedicado aos
camponeses e soldados. Explica
bem a noção de “cleros”, ou seja,
um lote de terras atribuído a uma
unidade familiar. É uma noção
que variava nas várias regiões da
Grécia e que também foi sendo
modificada ao longo do tempo.
Fala das regras da conservação,
da transmissão e da exploração do
“cleros”. Fala também da vida mi-
litar, da formação, do armamento
e das vestimentas dos militares.

O capítulo VI é sobre o povo
miúdo e os trabalhos no campo,
dos servidores, dos camponeses,
dos pescadores, nas várias fases do
ano e nas várias regiões da Grécia.

O capítulo VII refere-se aos
demiurgos e artesãos citadinos.
Mostra bem a importância econô-
mica e a função social dessas clas-
ses, que pouco a pouco ascende-
ram economicamente e atingiram
um nível que tem certa analogia
com a indústria burguesa moder-
na. Fala da “aristocracia comer-
ciante e industrial” e de seus con-
flitos com a velha aristocracia de
sangue e de posses territoriais,
pela disputa do poder político.
Qualquer semelhança com as lu-
tas sociais da velha Roma e, bem
mais recentemente, com a  ascen-
são da burguesia europeia ao po-
der político, desde o declinar do
Medievo até a Revolução Fran-
cesa, não é mera coincidência.

O capítulo VIII, que trata das
vinganças de sangue e lutas en-
tre famílias, das reconciliações e
acordos familiares, do ordálio e
do suicídio, da natureza e dos
limites da justiça privada, cons-
titui, de certo pondo de vista, um
dos mais interessantes do livro.

O capítulo IX é consagrado à
vida feminina. A mulher no lar,
na vida e no governo da família, o
noivado, o casamento e os nasci-
mentos, a vida religiosa, os mis-
térios femininos e a prostituição,
tudo isso é tratado nesse capítulo.

O X contempla as festas
populares, os funerais e os jo-
gos, enquanto o XI trata dos
excluídos da sociedade. Tem
por título "O mundo dos er-
rantes e dos desenrraizados" -
marinheiros, viajantes, mendi-
gos, exilados e mercenários.

O último capítulo, o XII,
apresenta, à guisa de conclu-
são, uma visão de conjunto.

*   *   *

Concluo esta série de artigos
sobre o livro de Mireaux acres-
centando que ele foi altamente
elogiado por grandes nomes da
cultura e da historiografia euro-
peia – inclusive por Lucien Feb-
vre, o prestigiado cofundador da
École des Annales. Mas foi tam-
bém objeto de algumas críticas, a
meu ver injustas. Não podia dei-
xar de ser. Afinal, não é possí-
vel contentar a toda a gente...

———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filo-
sofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da Histó-
ria e dos Institutos
Históricos e Geográfi-
cos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba
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José Osmir
Bertazzoni

Os anúncios que
 o prefeito do
Rio de Janeiro,

Eduardo Paes, deve-
ria fazer ao vivo nas
redes sociais tornam-
se muito amargos.
Atualmente, Paes é
socialdemocrata, mas já passou
por sete outros partidos — uma
prática comum na política bra-
sileira — compartilhado pelo
atual presidente Bolsonaro.

Eduardo Paes foi prefeito no
Rio de Janeiro entre 2009 e 2017
pelo PMDB (partido de centro), ele
volta ao comando na cidade do
carnaval mais famoso do mundo,
após derrotar, em 2021, Marcelo
Crivella na votação, com 64,07%
dos votos. Crivella é Bispo de uma
igreja neopentecostal fundada por
seu tio, Edir Macedo, e, em seus
quatro anos de mandato, boico-
tou aquele evento "pagão" e "peca-
minoso" em todos os sentidos, cor-
tando fundos e provocando incer-
tezas para que as mais tradicio-
nais Escolas de Samba não conse-
guissem o intento de dar vida à
alegria do povo carnavalesco.

Não há dúvida de que a elei-
ção em favor de Paes teve como for-
te apelo o descontentamento popu-
lar pelo inédito boicote a um acon-
tecimento que é o grande cartão de
visitas da cidade no mundo, o que
tem também um impacto econômi-
co negativo em razão do turismo
nacional e internacional. Pelo me-
nos 1,2 bilhão de dólares por ano
eram gerados em razão das festivi-
dades carnavalescas. Mas a Covid-
19 veio, após Crivella, e trouxe mais
incertezas às festividades populares.

O Brasil é o segundo país
do mundo mais afetado pela
Covid-19, perdendo apenas para
os Estados Unidos, o país já teve
620 mil mortes até o final de
2020. Mas as desgraças não pa-
ram, além da variante Ômicron,
a gripe influenza também che-
gou — nova combinação mortal
entre Covid-19 e gripe sazonal,
da qual o Brasil é o primeiro

país a ser atingido em
todo o continente.

Os primeiros ca-
sos, duas crianças com
um ano e um senhor
com 52 anos, em For-
taleza, levantaram o
alerta. Mas também
haveria um jovem de
dezesseis anos no Rio e
outros casos confirma-

dos em São Paulo. Resumindo, o
Carnaval em sua totalidade não
pode ser feito de forma alguma.
“O carnaval de rua, por sua pró-
pria natureza, possui caráter de-
mocrático, impossibilitando qual-
quer tipo de controle”, reconhe-
ce o prefeito do Rio de Janeiro.

Em um encontro entre Eduar-
do Paes e as Escolas de Samba,
chegou-se à conclusão óbvia, seria
loucura dar tanto espaço para do-
enças infectocontagiosas que po-
deriam arruinar de vez o país.

Algumas alternativas foram
apresentadas, porém nada que
possa superar as expectativas
dos carnavalescos, e o prefeito
Eduardo Paes fica em uma saia
justa para controlar a situação
junto aos seus apoiadores.

Não apenas o Rio de Janeiro,
mas também cerca de sessenta ou-
tras cidades brasileiras não celebra-
rão o Carnaval em sua plenitude.
Em São Paulo já está decidido, pelo
Governo João Dória, que não serão
permitidos os festejos populares; de-
vem seguir os mesmos caminhos ci-
dades importantes, como Belo Hori-
zonte, Recife, Fortaleza, Salvador etc.
Outros Estados brasileiros certa-
mente interromperão essas ativida-
des em defesa da saúde pública.

———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista e advogado.
E-mail: osmir@cspb.org.br

O sofrimento do
povo carnavalesco

As tubulações não são visíveis
Pontes, praças, matos
aparados, uma beleza
nossa cidade. Os du-
tos administrativos
estavam rompidos, o
mal cheiro corria, mas
logo se distraía. Afinal,
ao invés de limpar os
dutos, soltava-se um
perfume forte no ar, e

verdade seja dita: que propagan-
da! Obra número um milhão etc.,
e lá se contabilizava mais uma cal-
çada pavimentada. Pequena? Sim,
mas e daí? Era o bom cheiro que
minimizava o mal cheiro dos du-
tos rompidos, que se rompiam em-
baixo dos pés da população, mas
não visíveis a olho nu; pra enxer-
gar, tem que chegar mais perto!

Advogado, professor univer-
sitário e militante político desde os
tempos do movimento estudantil
na Unimep, iniciei minha carreira
na advocacia em 2008 e me afas-
tei da política partidária, muito
embora nunca tenha deixado de
amar o assunto. Minha mãe con-
ta, e eu tenho vaga lembrança, que
eu adorava assistir horário políti-
co com cinco ou seis anos de ida-
de, e eu prestava a atenção e ria.
Todos achavam estranho; e não é
que eu continuei gostando? Como
eleitor, me lembro de todos os
meus votos desde 1998, quando
tirei meu título de eleitor; todos.
Presidente, Governador, Verea-
dor, me lembro de pronto de cada
voto, e o motivo pelo qual votei.

Aqui em Piracicaba não foi
diferente, e votei em Luciano Al-
meida em 2016, e também em
2020. Grata surpresa ao vê-lo elei-
to, especialmente no segundo tur-
no, em maio de 2021 tive o prazer
de receber o convite para compor
a equipe de assessores do gover-
no, para auxiliar em um assunto
delicado em nossa cidade: a cole-
ta de lixo e outros contratos cor-
relatos. De perto, agora, não sin-
to mais a mistura do cheiro do

Alex Salvaia

Durante a minha
 graduação em
Direito na Uni-

mep, ainda estagiário
em um grande escri-
tório de advocacia
desta cidade, me depa-
rei com um caso mar-
cante, ocorrido em uma cidade
vizinha: um duto de esgoto se
rompeu e todos os resíduos fica-
ram expostos, correndo dia e
noite pelo bairro e correndo pe-
las vias da cidade, e em pouco
tempo já tinha tornado o ambi-
ente um local de difícil permanên-
cia, por conta do cheiro terrível.

Na época, tivemos que pedir
ao juiz uma medida antecipada
para produzir provas pois, se de
um lado o conserto do duto era de
extrema urgência, de outro, após
o conserto não seria mais possível
produzir a prova para responsabi-
lizar os culpados. Esse exemplo me
remete à atual administração do
atual prefeito Luciano Almeida
nesta cidade; tal qual no exemplo
que mencionei, ninguém viu o
rompimento, menos ainda, os es-
tragos nas vegetações que esta-
vam próximas dali, a contamina-
ção de lençóis freáticos, rios, en-
fim, o estrago todo. Mas quando
o cheiro chegou às narinas dos
habitantes, oras, aí sim, as recla-
mações começaram a surgir, com
exigências rígidas de providênci-
as, pois a solução era urgente.

O atual prefeito Luciano Al-
meida está consertando os du-
tos da cidade, e me refiro aos
“dutos administrativos” desta
cidade, mas ninguém está con-
seguindo ver, a não ser que este-
ja perto.  O cheiro chegou às na-
rinas da população por muitas
vezes, de 2005 até o final de
2020 e, tão logo o povo sentia o
mal cheiro, logo se distraía com
alguns espetáculos barulhentos.
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perfume barato que disfarça o
mau cheiro do duto rompido.

Consigo ver de perto a difi-
culdade que é assumir uma ci-
dade e tentar limpar em tão pou-
co tempo (quatro anos), os rom-
pimentos e rachaduras que em
breve, estariam por romper – se
é que ainda não virão a romper.
Trabalho árduo, mas oculto. Sim,
ao invés dos holofotes sobre as
distrações visando a reeleição e
perpetuação no poder, hoje, o
que se vê são contratos públicos,
finalmente, com publicidade.
Você simplesmente acessa o site
da prefeitura e toma ciência dos
contratos. Não é demais? É sim,
mas não tem valor! Ah, e se fa-
lando em valor, na administra-
ção pública muita coisa tem pre-
ço, e talvez o prefeito não esteja
disposto a negociar. A intenção
certamente seja a de fazer o certo,
ainda que ninguém consiga ver.

Do outro lado, o que se tem
são atores que ofereceram ca-
chê alto para participar do jogo
e são convidados a sair de cena.
Isso revolta os atores, já tão
acostumados com o mesmo pal-
co, por décadas. Mas eles não
aparecem em público; se utiliza-
vam de iniciantes, funcionários
públicos que usam de seus cargos
para se perfazer, aliados a um
órgão de mídia tendencioso.

Ontem, participei da live do

Prefeito que está sendo covarde-
mente, desonestamente, detur-
pada pelo gabinete do ódio pira-
cicabano, orquestrado por – sa-
bemos bem quem – dizendo que
teria sido sugerido tomar mel
com limão para evitar ir ao pron-
to atendimento. Não é verdade.

O prefeito, de forma coeren-
te, seguindo orientações de ór-
gãos sanitários e com orientações
de corpo médico, tendo em vista
que os sintomas da Covid, vari-
antes de gripes que surgiram
nesse momento e outras doenças
respiratórias são parecidos, an-
tes de constatar os sinais claros
que demandem a ida ao pronto
atendimento para realização dos
testes da Covid (em locais expos-
tos à contaminação, diga-se), to-
mem as devidas precauções, in-
clusive, com receitas caseiras.
Lembrando que um renomado
médico a quem sigo nas redes,
Pós Doc, Lair Ribeiro, recomen-
da veementemente as receitas
naturais em lugar dos medica-
mentos, sempre que possível.

Enfim, adoraria achar que
ele não foi claro em suas coloca-
ções, mas, infelizmente, não é o
caso. Estamos diante de mau ca-
ratismo, de pessoas que ainda re-
sistem em entender que a dinas-
tia ruiu, que as fontes secaram, e
que já está na hora de enviar os
currículos, e retomar a vida.

 Ao prefeito Luciano, meus
parabéns. Só quem está perto do
duto, sabe o mau cheiro que vi-
nha, e faço votos sinceros de que
quatro anos sejam suficientes
para que ao menos os reparos se-
jam feitos, entregando a adminis-
tração com consciência tranqui-
la, afinal, em uma democracia, a
voz do povo, é a voz de Deus.

———
Alex Salvaia, advogado,
titular da Sedema (Secre-
taria de Defesa do Meio
Ambiente de Piracicaba)

Se o senhorSe o senhorSe o senhorSe o senhorSe o senhor
conhecer meuconhecer meuconhecer meuconhecer meuconhecer meu
irmão gêmeo,irmão gêmeo,irmão gêmeo,irmão gêmeo,irmão gêmeo,
com certeza vaicom certeza vaicom certeza vaicom certeza vaicom certeza vai
dar “trintão” (...)dar “trintão” (...)dar “trintão” (...)dar “trintão” (...)dar “trintão” (...)

Carlinhos Gonçalves

Alguns dias da semana eu
passava no Largo de São
 Benedito para ganhar

um dinheiro extra. Ali, naque-
le lugar, que era o mais movi-
mentado da cidade partiam os
ônibus para a zona rural.

Comerciantes de todos os ti-
pos como os camelôs, vendedores
de relógios de bolso, agulhas, rou-
pas, sapatos e jornais eram fre-
quentadores assíduos. Os jorna-
leiros e os engraxates como eu às
vezes alternavam o trabalho para
também fazer o papel de carrega-
dor de malas dos que chagavam
para se hospedar em nossa cida-
de e fazer as compras do mês.

Era um tempo que ainda exis-
tiam os políticos que lutavam para
os interesses da cidade e trabalha-
vam para o desenvolvimento dela.
Tempos em que o pensamento de
Confúcio como aquele que diz:
“Quando um bom governo preva-
lece em um lugar, é vergonhoso
pensar apenas no salário; quando
um mau governo prevalece, é igual-
mente vergonhoso pensar apenas
no salário”. Era época de bons go-
vernantes e maus governantes. Na
cidade, existiam homens que criti-
cavam e apontavam os erros dos
políticos e as vezes as críticas che-
gavam até a via de fato entre ta-
pas e pontapés, porém sempre pen-
sando em melhorar a cidade.

Bem, essa é uma outra his-
tória para uma outra crônica. Em
nosso grupo havia um menino
que era a cara do amigo da onça,
personagem do imortal Péricles,
que foi criador do cartoon publi-
cado na Revista O Cruzeiro. Cer-
to dia, chegou na cidade um siti-
ante deTietê, terra do imortal Cor-

nélio Pires, que conheci através
de livros na biblioteca do mestre
João Chiarini. O meu amigo que
tinha a cara do personagem da
revista era ligeiro e esperto, cor-
reu para pegar a mala e carrega-
la até a pensão onde o homem iria
hospedar-se por alguns dias.

Lá se foi carregando a pesada
mala de papelão por vários quar-
teirões até a pensão onde o caipira
cheio da “bufunfa” iria hospedar-
se. Lá chegando, o sitiante satis-
feito e espantado perguntou: quan-
to custou o seu serviço menino? O
menino com a maior cara de pau e
de amigo onça “lascou” essa: é “cin-
cão” pô senhor. Como bom goza-
dor que sempre caracterizou os
caipiras ele olhou para o menino e
disse: ôie, menino! O preço tá bom,
mais, pela sua feiura que eu nun-
ca vi igual que é mistura de “cruz
credo com coisa ruim”, vou pagar
“deislão”, pois essa feiura merece.

Na minha opinião, meu ami-
go não era feio e sim difícil de
ser rascunhado. Mas ele não se
fez de arrogado e “lascou” na
continuidade da conversa: se o se-
nhor conhecer meu irmão gêmeo,
com certeza vai dar “trintão”, pois
ele,  sim, é feio que dói na
“arma”. Vou mandar ele vir bus-
car sua mala daqui a há dois dias.

———
João Carlos T. Gonçal-
ves, Carlinhos, profes-
sor,  conferencista e
consultor em Marke-
ting Institucional

O amigo da onça
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Habitação popular:
a casa verde e amarela

está amarelando
Barjas Negri

Odéficit habita-
 cional brasileiro
sempre foi ele-

vado. Todos os progra-
mas federais, desde o
extinto Banco Nacional
de Habitação (BNH),
foram insuficientes
para financiar uma
produção de unidades habitacio-
nais populares capazes de reduzir
significativamente esse déficit.

O mais ambicioso programa
foi instituído em 2009, denomina-
do Minha Casa Minha Vida
(MCMV), com metas ambiciosas e
o envolvimento de elevados recur-
sos públicos em subsídios para fa-
mílias de baixa renda. Com mais
acertos do que erros, o progra-
ma MCMV contratou 4,2 milhões
de unidades habitacionais, e ape-
nas para famílias de baixa renda
foram entregues 1,5 milhão.

Além de realizar o sonho da
casa própria para essas famílias, o
programa foi importante na gera-
ção de empregos, na construção
civil com produção de insumos
como cimento, areia, pedra, fer-
ro, tijolo, materiais elétricos e hi-
dráulicos, portas, janelas etc.
Isso sem contar as oportunida-
des de empregos para os trabalha-
dores como pedreiros, serventes,
pintores, eletricistas, entre outros.

Em 2020, o MCMV foi can-
celado, dando origem ao Progra-
ma Casa Verde e Amarela
(PCVA), com menos recursos e
com uma meta menos ambiciosa,
mas importante. Ele previa finan-
ciar a construção de 1,6 milhão
de moradias populares; regulari-
zar 2,0 milhões de casas e promo-
ver a melhoria de outras 400 mil.

No entanto, nem a Caixa Eco-
nômica Federal e nem o Ministé-
rio do Desenvolvimento Regional
tiveram recursos para uma arran-
cada robusta. No ano passado, por
exemplo, foram entregues 20 mil
novas moradias. Para 2022, os
recursos alocados permitem con-
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tratar 60 mil unidades
e estão em processo de
contratação e regulari-
zação de 107 mil imó-
veis. Melhor essas ações
do que nada. Mas, é
uma contratação mo-
desta perto da meta
anunciada. Vale lem-
brar que ainda faltam
recursos federais para

retomar as obras paralisadas de
40 mil unidades habitacionais.

Com isso, não teremos con-
tribuição significativa à redu-
ção do aluguel das famílias de
baixa renda, nem alternativas
significativas de geração de em-
pregos na produção de insumos,
materiais e construção ou refor-
mas habitacionais. A contrata-
ção de mão de obra também será
prejudicada, não gerando tan-
tos empregos como o esperado
no setor da construção civil.

Tornam frustradas as ex-
pectativas gerais nos principais
centros urbanos do País, não
sendo diferente em Piracicaba.
O que temos aqui, num horizon-
te de curto prazo, são projetos
estudados e aprovados até
2020, dentro do MCMV, que se
transformaram no PCVA e que,
em alguns casos, contam com
subsídios aportados pelo pro-
grama estadual Casa Paulista.
Para enfrentar o déficit habi-
tacional e o elevado nível de
desemprego são necessárias
metas e recursos mais ambici-
osas. É preciso avançar mais.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba

a ânsia de melhorar a vida do ci-
dadão, abrindo frentes de traba-
lho, agindo sobre o desemprego e
economia de modo geral, além de
ser um mandatário do cuidado
com o meio ambiente e a Amazô-
nia, nosso maior patrimônio. O ano
de 2019 foi marcado pelo surgi-
mento de uma das maiores pan-
demias que se instalou no País
como consequência de seu apare-
cimento em outros Países com a
mesma natureza patogênica detec-
tada na Ásia, Europa e Estados
Unidos...Essa Pandemia acabou
por se tornar uma das mais avas-
saladoras já observadas no plane-
ta, embora tenhamos tido ou-
tras endemias e pandemias que
afetaram de sobremaneira o
nosso planeta. Desde o início go-
vernos de todo o mundo se
apressaram em resolver a ques-
tão do ponto de vista científico
permitindo e estimulando as
Instituições como Universidades
e empresas farmacêuticas a pro-
cura de medicamentos ou pro-
cessos biológicos que pudessem
conter ou eliminar a patogenia
instalada causadora de tantas
contaminações que levaram a
centenas e milhares de mortes. No
Brasil, tomou conta o negacionis-
mo e o deboche pelo Palácio do
planalto, minimizando e fazendo
pouco da doença e dos recursos
oriundos da pesquisa (vacinas),
ao ponto de estimular o uso do
kitcovid (misturas de substânci-
as tidas como ineficazes no trata-
mento dessa doença), e pasmem…
mantém essa falácia até hoje!

———
José Francisco Hofling,
professor universitário

José Francisco Hofling

Em primeiro de janeiro de
2019 tomava posse o “Capi-
 tão Bolsonaro” rejeitado

pelas forças armadas por motivos
não muito clarose após uma cam-
panha sujeita a "facadas e balbur-
dias e muita fakenews se tornou o
Presidente do Brasil… Desde o iní-
cio de seu mandato, mandos e des-
mandos foram a sua tônica… prin-
cipalmente desmandos e descons-
trução do “status quo” com a jus-
tificativa de que o Brasil precisava
ser “consertado” e “melhorado”
em nome de tempos novos e no
combate à corrupção. Mas parece
que não foi bem isso que aconte-
ceu não… Tudo poderia ter sido
diferente, melhorando e aperfeiço-
ando o que de bom já havia sido
conquistado por governos anteri-
ores, mesmo com os erros que to-
dos cometem. Desde o início, seu
governo se alimentou e se apossou
como aliados do que havia de mais
conservador e atrasado (setores
mais conservadores) e segmentos
do exército mais propensos às idei-
as de extrema direita do manda-
tário do Palácio do Planalto que
desde muito cedo fazia questão de
ir contra tudo e contra todos. Não
faltaram ofensas e ameaças ao le-
gislativo e judiciário do País com
palavras de baixo calão dirigidas
especificamente aos mais altos es-
calões do País, demonstrando cla-
ramente pelas mais variadas ex-
pressões a sua disposição em alte-
rar as leis vigentes sob a jurisdi-
ção da Constituição, acontecimen-
tos inéditos até então nos gover-
nos anteriores os quais apesar de
seus erros jamais haviam demons-
trado tais comportamentos de or-
dem tão incomum e desrespeito-
sa. Poderíamos ter sido agracia-
dos com um Presidente experien-
te, educado, com liturgia e respei-
toso à Constituição, que tivesse um
projeto maior para os brasileiros e
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O Brasil que é…
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Antonio Carlos de Freitas Jr.

O calendário oficial das elei-
 ções de 2022 -- para a esco-
 lha de presidente, gover-

nadores, senadores e deputa-
dos federais, estaduais e distri-
tais -- já foi aprovado pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE).
Agora tem início uma série de
etapas e procedimentos que irão
culminar na eleição de 2 de ou-
tubro, data do primeiro turno.

De acordo com o calendário -
- e no caso de nenhum dos candi-
datos a presidente alcançarem a
maioria absoluta dos votos váli-
dos, excluídos os brancos e os nu-
los --, o segundo turno será rea-
lizado no dia 30 de outubro. O
mesmo vale para as disputas ao
cargo de governador. O advoga-
do e professor de Direito Consti-
tucional Antonio Carlos de Frei-
tas Júnior tira outras dúvidas.

Quais as datas mais im-
portantes para os eleitores?

De acordo com o TSE, as prin-
cipais datas para o pleito de 2022
são as seguintes: 4 de maio: trans-
ferência do título: data-limite para
o(a) eleitor(a) transferir seu título
para participar do pleito ou, se não
possuir o título, alistar-se no Car-
tório Eleitoral; 16 de agosto: início
da propaganda eleitoral com libe-
ração da realização de comícios,
pedido de voto, distribuição de
material gráfico e uso da internet;
26 de agosto: início da propagan-
da eleitoral no rádio e na TV; 2
de outubro: primeiro turno do
pleito; 30 de outubro: eventual
segundo turno. A votação come-
çará às 8h e terminará às 17h,

quando serão impressos os bo-
letins de urna. Em 2022, a hora
de início da votação será unifor-
mizada pelo horário de Brasília
em todos os estados e no DF.

A quais regras os eleito-
res devem estar atentos?

A regra mais importante
para o eleitor é a de solicitar a
emissão de seu título de eleitor.
Quem já tem o título deve checar
se está em situação regular ou se
é necessário quitar algum débito
e solicitar a regularização do ca-
dastro. Até 4 de maio, o eleitor
pode buscar atendimento pelo
sistema Título Net, no site do
TRE. É importante lembrar que
o voto é obrigatório para as bra-
sileiras e brasileiros maiores de
18 anos, e facultativo para os
analfabetos, os maiores de 70
anos e os jovens de 16 e 17 anos.
O cidadão que vai completar 16
anos em 2022, até o dia 2 de ou-
tubro, poderá solicitar a emissão
do título a partir de janeiro -- e
quem já tem essa idade já pode
fazer o alistamento eleitoral.

O que estará liberado
para as campanhas eleitorais?

Comícios, distribuição de
material gráfico, caminhadas ou
propagandas na internet pas-
sam a ser permitidas a partir de
16 de agosto. Até essa data, os
pré-candidatos podem falar so-
bre seus atributos pessoais, pro-
gramas de governo, debater e
discutir políticas públicas e di-
vulgar atos parlamentares e de-
bates legislativos. A única exigên-
cia é que não peçam votos, de
maneira explícita ou implícita.

Quais os crimes mais co-
muns no processo eleitoral?

A campanha antecipada, a
disseminação de fake news; o abu-
so de poder político, financeiro e
de comunicação; e a compra de
votos. Como fiscal do pleito, o elei-
tor deve estar atento ao período
na qual é proibido o pedido de
voto. O crime de campanha ante-
cipada se caracteriza quando o
candidato ou a candidata, antes
do período oficial, declara candi-
datura antes da hora ou faz qual-
quer pedido de voto de forma ex-
plícita ou implícita. A disseminação
de falsas notícias, ou “fake news”,
pode caracterizar os crimes de ca-
lúnia e difamação. Nesta eleição, o
combate à desinformação deve ser
amplamente incentivado. Atuais
detentores de mandato ou que exer-
çam cargo público não podem utili-
zar de seu poder para constranger
o(a) eleitor(a) ao voto em determi-
nada candidata ou candidato. A
compra de votos é definida no arti-
go 299 do Código Eleitoral: “Dar,
oferecer, prometer, solicitar ou re-
ceber, para si ou para outrem, di-
nheiro, dádiva ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e
para conseguir ou prometer absten-
ção, ainda que a oferta não seja
aceita”. Deve ser sempre punida.

E quanto à segurança
das urnas eletrônicas?

O TSE vem envidando todos
os esforços para garantir a segu-
rança das urnas eletrônicas, com
participação dos partidos políticos
e de órgãos de controle como o
Tribunal de Contas da União. O
fato é que as urnas eletrônicas bra-
sileiras apresentam alto nível de
segurança. Um fundamento im-
portante é que as urnas não utili-
zam a rede de internet: o conteú-
do dos seus votos não pode ser
objeto de ataque hacker ou algo
semelhante. Acompanho as elei-
ções desde 2004, participando ati-
vamente dos processos de fiscali-
zação, e nunca tive um evento se-
quer que colocasse em dúvida que
um voto digitado na urna não fos-
se computado ou contabilizado. No
entanto, nem a urna eletrônica
nem qualquer tipo de autoridade
pública deve ser colocada acima de
suspeita. Os órgãos de controle e
os partidos devem manter vigi-
lância para evitar fraude ou erro.
A confiabilidade das urnas não
pode ser um tabu. Deve ser algo
discutido e provado, com toda a
sociedade confiando cada vez
mais no processo eleitoral por
meios das urnas eletrônicas e na
própria democracia brasileira.

———
Antonio Carlos de Frei-
tas Júnior, advogado e
professor de Direito
Constitucional. Foi as-
sessor parlamentar na
Assembleia Legislativa
de São Paulo e na Câma-
ra dos Deputados. Au-
tor de obras jurídicas
voltadas para a prática
da advocacia e concur-
sos públicos em geral

Quem irá proteger nossas crianças?
por Covid-19. No Bra-
sil – cujos controles
estatísticos são mais
frágeis – o cenário se
repete, criando enor-
me sobrecarga dos
serviços de saúde, em
proporção semelhante
aos piores dias da pan-
demia em 2020 e 2021.

Há uma semana,
escrevi um artigo apontando as
contradições do secretário da
Educação, Rossieli Soares, e
também do governador João Do-
ria, que fizeram declarações de
apoio à vacinação das crianças,
até com promessa de que seriam
vacinadas dentro das unidades
escolares, mas que mantêm des-
de o início da pandemia uma
postura de forçar aulas e ativi-
dades presenciais nas unidades
escolares. Isso causou pelo me-
nos 3 mil casos de Covid 19 e ao
menos 108 mortes, segundo le-
vantamento parcial da Apeoesp
entre fevereiro e agosto de 2021.

Pois bem, nesta semana fi-
cou confirmado que realmente o
que os responsáveis por esse go-

Professora Bebel

Apopulação mun-
dial volta a viver
 momentos de

apreensão e muita in-
segurança com o re-
crudescimento da pan-
demia da Covid-19,
provocada pela varian-
te ômicron, de grande
potencial de contágio. A situação
se agrava pelo fato de vivermos
também o aumento exponencial
de casos de gripe, causada pelo
vírus Influenza, denominado
H3N2-Darwin, que sofreu muta-
ção antes do novo ciclo vacinal e
se prolifera por conta da baixa
cobertura vacinal da população.

Por essa razão, reuniões e
eventos voltaram a ser cancela-
dos ou restringidos. Além dis-
so, se amplia a preocupação com
as nossas crianças com menos
de 12 anos, público que ainda
não conta com proteção vacinal.
Nos Estados Unidos, desde de-
zembro, há relatos de aumento
de até 59% no número de inter-
nações de crianças, a maioria

verno falam não se escreve. E eu
havia dito isso no meu artigo.
Depois de gargantear que era
favorável à vacinação imediata
de crianças, João Doria, por meio
do secretário de Estado da Saú-
de, Jean Gorinchteyn, decidiu
não condicionar a volta às aulas
das crianças às atividades pre-
senciais em 2022 nas escolas à
vacinação deste segmento.

É, de novo, uma conduta
deliberadamente irresponsável e
criminosa! A vacinação nessa
faixa etária é não apenas impor-
tante, mas altamente necessária.
Muitos especialistas, e até mes-
mo articulistas nos meios de co-
municação, alertam para a pos-
sibilidade de uma grande alta
de casos de Covid-19 com a vol-
ta de milhões de crianças às es-
colas a partir de fevereiro.

Onde está Rossieli Soares,
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deliberadamentedeliberadamentedeliberadamentedeliberadamentedeliberadamente
irresponsávelirresponsávelirresponsávelirresponsávelirresponsável
e criminosa!e criminosa!e criminosa!e criminosa!e criminosa!

secretário de Educação? Por que
o secretário da Saúde está to-
mando decisões e anunciando
esse tipo de medida, sem que o
secretário da Educação, respon-
sável pela gestão de quase qua-
tro mil escolas em todo o estado,
locais com grande possibilidade de
contágio, sequer se pronuncie?

É tudo um jogo de cena?
Não há respeito pela saúde das
nossas crianças. O que se pre-
tende? Que a variante ômicron
continue a se disseminar, numa
espiral sem fim? Qual é, então,
a diferença do governo Doria
para o de Jair Bolsonaro? Falta
seriedade, sensibilidade, empa-
tia. Só quem já teve filho ou filha
doente, internados em hospi-
tais, sabe o tamanho dessa dor.

Não ficaremos em silên-
cio! Vamos utilizar todos os
meios ao nosso alcance para
que as crianças só retornem
às escolas com a vacinação.

———
Professora Bebel, presi-
denta da Apeoesp, depu-
tada estadual pelo PT, e
líder da bancada na Alesp

O trabalho comunitário é essencial aos bairros
des cresceram de forma desor-
denada, nas últimas décadas.

É necessário compreender
os níveis de lideranças exis-
tentes nas comunidades. E
minha visão aponta dois tipos
de líderes comunitários:

LíderCidadão: que participa,
apóia, contesta a maioria dos as-
suntos relacionados ao seu bair-
ro, comunidade e cidade, mesmo
sem ter cargo ou função alguma.

Líder Presidente: é o que se
propõe a assumir as responsabi-
lidades sobre o seu bairro, en-
frentando um caminho bem mais
árduo. Ele passa a ser o repre-
sentante oficial da comunidade/
bairro e não é remunerado.

Já passei por tal experiência,
quando fui presidente da Associ-
ação dos Moradores do Bairro
Bosque dos Lenheiros. Pude pas-
sar por momentos de suma impor-
tância e fazer uma política mais
próxima das pessoas. É a chamada
“política de dentro de casa”, onde
existem os apelos por melhorias e
eram muitos os apelos. Além disso,
os obstáculos enormes. Todavia,
nada que um líder comunitário
não consiga lidar, buscar e exe-
cutar. E, enfim, ver o resultado
positivo em favor da comunidade.

O Líder Cidadão é impor-

Filipe Fernandes

Em uma comunidade, a lide-
rança surge como uma ne-
 cessidade imperiosa na

condução das reivindicações,
nas discussões dessa comunida-
de e no auxilio às pessoas que
fazem parte do grupo a exerce-
rem sua cidadania de modo ati-
vo. O objetivo desta investigação
é o de analisar o processo de in-
teração entre o líder comunitá-
rio e o desenvolvimento local.
Por meio de levantamento teóri-
co de forma exploratória, descri-
tiva e bibliográfica, pode-se con-
cluir que o líder comunitário é
importante no contexto do desen-
volvimento local de uma comu-
nidade. Em prol da qualidade de
vida, trabalho e renda, o líder
deve atuar com projetos e junto
a entidades que promovam o de-
senvolvimento local para sanar
as demandas do seu entorno,
principalmente em busca de uma
maior autoestima; nesse sentido,
ele torna-se imprescindível para
o processo de interação do líder
comunitário com o desenvolvimen-
to local, quase que sinônimos.

O líder comunitário é im-
portante, especialmente por-
que a cidade e as comunida-

tante, pois se destaca pela for-
ma de participação que imple-
menta na comunidade. Em ge-
ral, buscando sempre criar um
nível de consciência crítica, junto
à população, para que ela cobre
seus direitos, de forma coletiva,
vendo os problemas, analisando
e agindo. Em parceria com o pre-
sidente do bairro/comunidade,
busca alternativas e solução.

Em sendo assim, o presidente
de bairro – é um herói anônimo. É
servidor da comunidade sem re-
muneração e sempre busca hon-
rar as suas obrigações e defender
o coletivo. Ele é o verdadeiro re-
presentante da comunidade pe-
rante o poder público. Sua missão
não passa pelo individualismo: “eu
fiz, eu sou, eu faço”. Ele deve, sim,
se adaptar às diretrizes coleti-
vas da organização comunitária
que preside.  É certo que não se
consegue chegar a lugar algum
sozinho. Todo indivíduo neces-
sita de ajuda de alguém. Porque
é o povo que o elegeu: ali já nasceu
uma união e um elo com todos.

O presidenteO presidenteO presidenteO presidenteO presidente
de entidade dede entidade dede entidade dede entidade dede entidade de
bairro é umbairro é umbairro é umbairro é umbairro é um
herói anônimoherói anônimoherói anônimoherói anônimoherói anônimo

Com quem o morador busca
a solução? – Com o Presidente de
bairro e/ou líder do bairro  e, para
atender o povo, os líderes deixam
de ter sua privacidade com a fa-
mília para atender todos os mo-
radores de sua comunidade.

E assim, juntos, buscam
benefícios para a comunidade.

Quando uma obra chega ao
bairro, o Presidente e o líder pode
comemorar, pois sabe que teve
uma grande luta e muitas difi-
culdades para chegar até ali. Por
exemplo, para ter a obra, certamen-
te participou de várias reuniões
com o poder público e parceiros.

 É certo que teve que se su-
jeitar a intermináveis “chás de
cadeira” e tirar do seu bolso  para
pagar a passagem do transporte
coletivo, para ir às reuniões. Ou
mesmo, ir de carona com mem-
bros da diretoria ou com os pró-
prios moradores. Os líderes dei-
xam de estar com suas famílias
em prol do coletivo. Recebem  vá-
rios “nãos” e, mesmo assim, tra-
balham incansavelmente por
seus bairros e o resultado positi-
vo vem  com o tempo.  O líder
comunitário é a voz do povo.

———
Filipe Fernandes, lí-
der comunitário

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555



Era madrugada e ainda
caia a serena chuva. Uma
 grande Tela se abre e en-

tramos em uma grande Fazen-
da colonial e produtora de café,
aparentando ser em meados do
século dezenove.  Ao olhar mais
adiante, notei a presença de nos-
sos amigos espirituais da Colô-
nia Manto da Luz. Estavam res-
gatando um Senhor idoso que
balbuciava algumas palavras. Ao
aproximar, ele olhou fixamente
e o ouvi dizer que, muitos com-
panheiros desta Jornada ainda
estão sobre a plantação, ainda
frágeis pela Fé. Argumenta que
a generosidade é virtude expres-
sada e que o consolo recolhe ori-
entações para sair da corrente
das sombras. Em lágrimas diz
que, o entusiasmo é fonte de ad-
miração pelo santuário em si
mesmo. É preciso compreender,
auxiliar e servir. Tudo reflete nas
exigências da própria evolução.
A dificuldade é providência e
auxilio. Os pensamentos domi-
nam a Alma em todos os instan-
tes. Ser livre é ouvir a lição de
Jesus Cristo e entender o so-
corro do Mundo. O auxilio Su-
perior é semente, celeiro dispo-
nível e pão que nos alimenta. E
grande Luz ali cobriu a todos,
como um Manto luminoso e se-
guimos todos para as dependên-
cias da Colônia Manto da Luz.

Ao chegarmos na ala de aco-
lhimento, o trabalho Socorrista
iniciou. Todo o fluido a receber
pelo concurso alheio, passou a
doar solidariedade incansável.
Muitos ali estavam aprendendo
na Escola da renúncia, a exercer
o serviço incessante, o perdão
incondicional, a cooperação sem
barreiras e a bondade sem limi-
tes. Sentiam a Fé na intimidade
ao bem, a expressar no exemplo.
Muita Luz projetava nas men-
tes, induzindo-as à renovação.
Ali, cada palavra elucidava e re-
animava. Uma senhora aproxi-
mou e disse. Amado irmão, leve
aos seus pares que somente com
a atitude positiva na prática dos

A Fé na intimidade é
convite ao bem a

expressar-se pelo exemplo
princípios que propagamos, po-
dem desfazer os grilhões preté-
ritos em definitivo. A própria
libertação é Luz. A vida é sem-
pre a vida em toda parte, inclu-
sive na existência física. No pla-
neta Terra, há toda uma rede
de ternura afetiva, invisível e si-
lenciosa, que enlaça uns aos ou-
tros. Fazeis silêncio, em torno
do semelhante, que, se rendeu
ao próprio desequilíbrio, pelo la-
birinto da angústia. E permaneci
por alguns segundos ainda re-
fletindo sobre a maravilhosa
experiencia e quando me dei
por conta, ouvia a chuva e já
despertava no Lar terreno.

Amados e queridos leitores.
Rascunhei algumas linhas que
quero compartilhar com todos.
Respeitais todas as Almas queri-
das que vos rodeiam entre espi-
nhos e impedimentos. O túmulo
apenas desnuda a consciência
para outras realidades da vida.
Não exijas de seus semelhantes
manobras que ainda não possui
habilidades. Nesta grande via-
gem, pratique em seu pensar-
sentir-agir demonstrações de
entendimento. A sabedoria sem
a educação de si próprio, não
consegue resgatar-se perante a
justiça Divina. Aprenda a culti-
var o auxílio através da coragem
no bem. Mantenha a serenidade
no trabalho e a paciência ante os
desígnios da Providência Divina.
O pensamento é um fio que emite
onda mental na vastidão cósmi-
ca. É infinito pão e Luz, esperan-
ça e consolo. O pensamento refle-
te na vida e pelas infinitas Exis-
tências, que constituem a nature-
za, que acolhe o próprio caminho
nas linhas do Destino. A Alma é
Luz, tesouro do amor e alegria da
Imortalidade. Aos poucos, vamos
ajustando Mentes e corações.
Tudo tem o seu Tempo e nada
acontece ao acaso. Não coloque
limites em seus sonhos, coloque
Fé. E com a amada, querida e
estimada Alma gêmea, nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

Pânico (II) – Neurociência

Chama-me a atenção esta-
rem tanto tempo separados e
pouco ter se modificado nos
sentimentos. Ele ainda age e
você sente como antes. Consi-
derando os princípios e valores
dele que surgem em sua ques-
tão, é fácil imaginar que uma
proposta do gênero lhe chegue.
Ele ainda lhe tem nas mãos.

Faz parecer que ele seja o vi-
lão e você uma vítima. Que não
temos controle sobre nossos sen-
timentos é uma coisa, mas isso
não nos isenta de nossa respon-
sabilidade sobre eles. Seu ciúme,
seu amor por ele e todo o resto
são seus. E são justamente esses
elementos que dão suporte para
que ele aja com você como des-
creve. Se ele é sádico não sei, mas
esse é o movimento do desejo.
Se houvesse um afastamento e
ausência de sua parte poderia
ponderar melhor isso tudo.
Mas é capaz? É o que deseja?

Para o psiquiatra e psicana-
 lista Dr. Mário Eduardo
Costa Pereira (UNICAMP),

“as pesquisas experimentais e
psicofarmacológicas são indis-
pensáveis porque remédios alivi-
am o sintoma que é muito deses-
perador e incapacitante. Nessas
pesquisas, porém, a palavra que
se dá ao paciente relaciona-se às
perguntas que o médico quer fa-
zer: ‘quantas crises teve hoje?’
classificaria a crise como mode-
rada, intensa, muito intensa.”

Ao fazer isso a medicina co-
loca sua grade no discurso do
paciente, o que contraria o tra-
balho analítico. Para Costa Pe-
reira o problema do pânico é
exemplar da ideologização da
abordagem neurológica: "Temos
aí um reducionismo explicativo,
onde o cientista reduz o conjun-

Tenho um ex-namora-
do que sabe que ainda o
amo, então sempre me con-
vida para transar. Mas
ele não quer compromisso
para poder ter outros ca-
sos, e eu não aceito isso.
Já estamos separados há
mais de três anos e como
ainda me sinto envolvida,
percebo certo sadismo
dele, pois insiste em afir-
mar que “ninguém é de
ninguém”, e me propõe um
relacionamento aberto –
estarmos juntos e ambos
sairmos com outras pesso-
as. Acho isso imoral, no-
jento, e embora já tenha
tido vários namorados, foi
sempre um de cada vez. Ele
sabe que sinto ciúmes, e até
acho que foi a maneira que
achou para me agredir.
Seria ele narcisista?

Leni

INTERATIVO

to da explicação de um fenô-
meno exclusivamente à sua pró-
pria maneira de ver (...) um re-
ducionismo na forma de con-
ceber e explicar aquilo que se
estuda. O problema psicopato-
lógico é reduzido ao genoma do
paciente, à serotonina [neuro-
transmissor envolvido no con-
trole das emoções]", comenta.

Nessa abordagem a história
social, a cultura, a economia, o
universo simbólico e a subjetivi-
dade do sujeito são excluídos do
tratamento. Um fenômeno que
causa ansiedade, depressão e
angústia à pessoa não pode re-
duzir seu tratamento a neuro-
transmissores, devendo sua
complexidade ser considerada.

Fonte: http://
www.unicamp.br/

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.

Use até 200 toques. Sigilo absoluto.

“A civilização começa com a repressão”.
(Sigmund Freud)

CITAÇÃO!

Arquivo

Foto tirada no carnaval de
1968 realizado no Clube Cris-
tóvão Colombo, sede social
situada à rua Governador Pe-
dro de Toledo esquina com
a rua Prudente de Moraes. Al-
gumas pessoas reconheci-
das, a partir da esquerda :
Sbrissa, Cícero Correa dos
Santos, Humberto D’Abronzo,
Leonel Faggin (presidente
do Cristóvão), José Corder e
Raul Helu, entre diversos fo-
liões que comemoravam o
carnaval de então. A única
mulher identificada é Silvia
Bruno, que aparece em pri-
meiro plano, na parte inferior

EM 1968...
à direita. D’Abronzo, na épo-
ca presidente do E. C. XV de
Novembro foi convidado a vi-
sitar os clubes sociais e ser
homenageado pela vitória do
alvinegro local na Lei do
Acesso de 1967, cuja parti-
da ocorrera semanas antes.
Com isso o XV retornava à
elite do futebol paulista. O
fotógrafo Cícero aparecia
personificando o Nhô Quim
e segurava a placa home-
nageando D’Abronzo, tam-
bém conhecido pelo cogno-
me “Tremendão”. (Edson
Rontani Júnior) – No insta-
gram @antigapiracicaba
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Semob recolhe 25 toneladas/mês
de resíduos em bocas-de-lobo
Função de escoamento das águas pluviais pelas bocas-de-lobo e galerias é
prejudicada pelo descarte irregular de lixo e outros materiais nas vias urbanas

A Secretaria de Obras (Semob)
retira mensalmente 25 toneladas
de resíduos sólidos de mais de 480
bocas-de-lobo e 5.000 metros de
galerias pluviais. Desde o início de
janeiro, a equipe de águas pluviais
da Semob já realizou o serviço de
limpeza de bueiros e desobstrução
de galerias de 11 solicitações do 156
em nove bairros diferentes e reali-
zou limpezas preventivas em nove
bairros, sete avenidas e duas ruas.
O valor anual do contrato para
realização deste serviço é de R$
1.001.400,00. Uma das dificul-
dades das equipes para um me-
lhor resultado da limpeza esbar-
ra no descarte de lixo e outros
materiais de forma inadequada.

“O número expressivo de
lixo jogado nas ruas, que acaba
entupindo bocas de lobo e obs-
truindo galerias, prejudica o sis-
tema de drenagem, dificultando
o escoamento das águas pluviais
e causando alagamentos”, expli-
ca o secretário de Obras, Paulo
Sérgio Ferreira da Silva. O secre-
tário lembra que a colaboração
da população é fundamental, que
pode auxiliar com costumes sim-
ples, mas importantes. “É um
dever de todos jogar o lixo no
lixo. Uma outra dica importante
é colocar o lixo nas lixeiras e tam-

Divulgação/Prefeitura

Trabalho começa com a retirada de resíduos da Boca de Lobo entupida

bém colocar o lixo na rua próximo
do horário da coleta”, reforça. Ain-
da de acordo com ele, o problema
de entupimento dos bueiros se
agrava na época das chuvas.

MANUTENÇÃO – A limpe-
za de bocas-de-lobo é essencial
para manutenção da cidade. O ser-
viço começa com a equipe indo ao
local e detectando quais bocas-de-
lobo estão entupidas com excesso
de lixo e outros resíduos. Feito
isso, a equipe começa a retirada
do resíduo que entope a boca, en-
saca o material, que será destina-
do corretamente, e passa ao servi-
ço com o caminhão, que utiliza o
jato de água para desobstrução.
Diversos tipos de materiais, inusi-
tados inclusive, já foram encon-
trados pela equipe que executa o
serviço. “São tantas coisas que ti-
ramos de lá. Já tiramos placa de
imobiliária, cadeirinha de balanço
de bebê, além dos bichos peçonhen-
tos que encontramos por conta
deste número excessivo de resídu-
os descartados incorretamente”,
explica Carlinhos Leite, da equipe
de Águas Pluviais da Semob.

A Semob realiza o serviço pre-
ventivo o ano inteiro, passando
por bairros inteiros e verificando
a situação das bocas-de-lobo,
como também atende pedido dos

contribuintes, que podem realizar
a solicitação pelo telefone 156.

Neste início de ano, já tiveram
manutenção preventiva os bairros
Gran Park, São Mateus, Novo Ho-
rizonte, Ibirapuera, Centro, Tupi,
Santa Rita, Itapuã, Alvorada e
também as avenidas Pádua Dias,
Beira Rio, Rio das Pedras, Thales
Castanho de Andrade, Paulo de
Moraes, Abel Francisco Pereira,
Branca de Azevedo, a rua Dom
Pedro I, no Bairro Alto e rua Hil-
debrando Seixas Siqueira, no Cas-
telinho. Pelo 156, já foram atendi-

das solicitações de limpeza de buei-
ros nas ruas Godofredo Bulhões
Pereira Carvalho, Jardim Ibirapu-
era; Jacinto Roberto Penedo, 189,
Mário Dedini; rua Jules Rimet,
343, Nossa Senhora de Fátima; rua
Rosa Pizelli D’Abronzo, 187, Nova
Piracicaba; rua Jacob Mustchelli
com rua Jorge Zohlner, Morum-
bi; rua Ernest Mahle, 211, na Vila
Rezende, rua Prudente de Mora-
es, esquina com a rua Benjamin
Constant, Centro, rua Amália
Bottene de Castro, 151, Santa Rita,
e Rua Aracy Cortês, Alvorada.

BLOG: http://pedrogobett.blogspot.com/
FACEBOOK: fb.com/psicopontocom
E-MAIL: pedrogobett@yahoo.com.br

CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430
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Mais de 80 vias de 35 bairros
receberam nova sinalização

Oitenta e uma vias de 35 bair-
ros receberam reforço de sinali-
zação realizado pelas equipes da
Secretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana, Trânsito e Transpor-
tes (Semuttran). As intervenções
foram executadas entre os dias
06 a 12/01. O serviço, que inclui
ruas e avenidas com grande flu-
xo de veículos e próximas a esco-
las, garante maior segurança no
trânsito. Bairros como Água
Branca, Independência, Campes-
tre, Centro, Jardim Belvedere,
Jardim Glória, Jardim Caxambu,
Itapuã, Vila Cristina, Vila Sônia e
São Jorge receberam o serviço.

Segundo a secretária Jane
Franco Oliveira, da Semuttran,
a sinalização de trânsito é muito
importante para orientar e infor-
mar os usuários das vias, possi-
bilitando que todos os modais
transitem com segurança e prin-
cipalmente sem acidentes.

A Semuttran pode ser acio-
nada pelos telefones 3401-1110 e
3401-1111 para os serviços pon-
tuais/emergenciais (veículos es-
tacionados irregularmente, veí-
culos em frente a garagens, aci-
dentes, etc.) e 156 para serviços
gerais (solicitações de sinaliza-
ções horizontais, verticais, vagas,
semáforo, radar, defensa metá-
lica, guia rebaixada, etc).

Bairros e vias atendidos pela
operação entre 6 e 12/01: Inde-
pendência - avenida Comendador
Pedro Morganti e rua Vila Horá-
cio Cerioni; Abaeté - ruas Dalila
de Oliveira Moreira e Frei Honó-
rio Franco; Água Branca - aveni-
da Francisco Luiz Rasera; Água
Seca - ruas Hide Maluf e João
Alfredo Corrêa; Campestre - ruas
Antonio José da Silva; Francisco
Ferraz de Carvalho; Moacyr Cor-
rea; São Marino e Vaticano; Cen-
tro - avenidas Beira Rio e Verguei-
ro; Jardim Belvedere - ruas Ca-
rolina Molon Neme e Júlio Soa-
res Diehl; Jardim Brasil - rua
Mário Sturion; Jardim Califórnia
- rua General Camisão; Jardim
Caxambu - rua José Vicente Pe-
dreira; Jardim Europa - rua Sa-

muel Neves; Jardim Glória - ave-
nida Raposo Tavares e ruas Dr.
Eduardo Kiehl; Presidente Wa-
shington Luiz / Escola Municipal
Educação Infantil Tirza Regina de
Oliveira Orsini Moretti e Presi-
dente Arthur Bernardes; Jardim
Ibirapuera - ruas Albert Einstein;
Joaquim de Mattos; Godofredo
Bulhões Ferreira Carvalho e Ma-
estro Peterman; Jardim Itapuã -
ruas Jacob Bergamin; José Alcân-
tara Machado de Oliveira; Lins e
Sebastião Ferraz de Barros; Jar-
dim São Jorge - rua José Alcarde
Correa; Jardim São José - ruas
Nelson da Silva e Whintney Fran-
ca; Jardim São Paulo - rua Alber-
to Ramos; Jardim Tatuapé - ruas
Iacanga; Ibirá e Indaiatuba; Lo-
teamento Ipanema - rua Maria
Isabel da Silva Mattos; Matão -
ruas Francisco de Assis Iglésias e
Pedro de Morais Cavalcanti;
Monte Alegre - rua Horácio Ro-
drigues Tucunduva; Monte Líba-
no - ruas Caçapava; Carolina
Molon Neme; Mário Françoso;
Vitória Régia, ao lado da Escola
Municipal de Educação Infantil
Profa. Vera Lúcia Sabino do Pra-
do e avenida Thales Castanho de
Andrade; Morumbi - avenida Dr.
Cássio Pascoal Padovani; Nova
Piracicaba - rua Crisântemos;
Novo Horizonte - ruas Alfenas;
Antonio Jucelino Desidério;
Campanário; Governador Vala-
dares; Irandir Cardinalli; Ipatin-
ga; Itambacuri; Luis Antonio
Zuccolo; Novo Cruzeiro; Manoel
Ocanã; Milton de Oliveira; Reale-
za; Silvio Brienza e Teófilo Otoni;
Parque Taquaral - rua Maringá;
Paulicéia - ruas Dr. José Rodri-
gues de Almeida e Nossa Senho-
ra Aparecida; Potiguar - rua João
Batista Campos Pinto; Santa Fé -
ruas Araçuaí e Manoel Ocanã;
Santa Terezinha - rua Cinco; São
Judas - rua Dr. João Sampaio;
Verde - rua Pistóia; Vila Cristina
- ruas Bom Pastor; Iguapé; Joa-
quim de Mattos; Maria Furlan Pi-
zzinatto e Prof. Mello Ayres; Vila
Prudente - rua Mato Grosso; e
Vila Sônia - rua Nilo Peçanha.

Rua  Whintney Franca, no bairro São José, teve a sinalização reforçada

Divulgação
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Parlamento propõe estímulo
à economia de baixo carbono
Estudo elaborado pelo Parlamento Metropolitano de Piracicaba, com vocação regional,
foi entregue por Gilmar Rotta à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional

O presidente da Câmara e
também do Parlamento Metro-
politano de Piracicaba, Gilmar
Rotta (Cidadania), defendeu o
potencial das 24 cidades que
compõem o conglomerado regio-
nal de capitalizar investimentos
ligados à economia de baixo car-
bono. O vereador falou sobre o
tema a autoridades estaduais e
locais, em audiência pública pro-
movida pelo governo paulista na
tarde desta quinta-feira (13).

O evento, realizado no audi-
tório da Secretaria Municipal de
Educação, no bairro dos Ale-
mães, avaliou propostas para a
elaboração do Plano de Desen-
volvimento Urbano Integrado
(PDUI) da Região Metropolita-
na de Piracicaba. O tema ainda
será discutido em outros encon-
tros até dar origem a uma minu-
ta que resultará em projeto de lei
a ser apresentado à Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo.

Instrumento de planejamen-
to e gestão metropolitana e regio-
nal criado em 2015 pelo Estatuto
da Metrópole (lei federal 13.089),
o PDUI reúne as principais neces-
sidades e objetivos de uma região,
abrangendo áreas como meio am-
biente, transporte, desenvolvimen-
to econômico e atendimento soci-
al. Pela sua abrangência, o plano
"acaba sendo superior às próprias
organizações municipais individu-
ais", explicou Juliana Ogawa, che-
fe de gabinete da Secretaria Esta-
dual de Desenvolvimento Social.

Respondendo momentanea-
mente pela pasta no lugar do ti-
tular, Marco Vinholi, Juliana
veio a Piracicaba para a audiên-
cia pública, classificada por ela
como oportunidade "muito im-
portante de participação". "Da-
qui, o plano vai ser votado pelos
conselhos das regiões e, a partir
disso, sai uma proposta que é en-
caminhada ao governo do Esta-
do, que redige um projeto de lei e
o envia à Assembleia", ressaltou.

A secretária em exercício ob-
servou que o PDUI pressupõe uma
gestão compartilhada. "Os proble-
mas ultrapassam a esfera dos
municípios e não podem ser tra-
tados de outra maneira que não
de forma coletiva e solidária", dis-
se. A audiência pública, comple-
tou, "é o momento que os municí-
pios têm, com a participação da so-
ciedade civil, do Ministério Público
e das demais organizações, para
expor as necessidades da região a
fim de que sejam transformadas
num plano de desenvolvimento co-
mum, com metas exequíveis".

Juliana e o prefeito Luciano
Almeida (DEM) receberam, das
mãos de Gilmar Rotta, o estudo
elaborado pelo Parlamento Metro-
politano de Piracicaba para trans-
formar a região no "Polo Paulista
de Fomento à Economia de Baixo
Carbono", a partir do aproveita-
mento de cinco "aptidões caracte-
rísticas": disponibilidade de terras,

Guilherme Leite

Gilmar Rotta entregou o estudo do Parlamento Metropolitano
à secretária estadual em exercício Juliana Ogawa e ao
prefeito Luciano Almeida, presidente do Conselho da RMP

proximidade de grandes centros
consumidores, oferta de recursos
hídricos, excelência acadêmica e
experiência em biotecnologia.

"Reconhecemos na Região
Metropolitana de Piracicaba um
importante conjunto de caracterís-
ticas capaz de colocá-la em vanta-
gem competitiva como área de
maior retorno no Estado de São
Paulo aos investimentos aplica-
dos na chamada 'economia de
baixo carbono', conjunto de ati-
vidades que exploram a produti-
vidade a partir de soluções de me-
nor impacto ambiental", diz o estu-
do entregue por Gilmar Rotta.

Durante a audiência pública,
o vereador e presidente do Parla-
mento Metropolitano defendeu o
modelo como forma de reverter o
baixo nível de investimentos veri-
ficado na região nos últimos anos.
"O conjunto dos municípios da
Região Metropolitana de Piracica-
ba vem perdendo participação no
total de investimentos privados
recebidos no Estado de São Pau-
lo. Uma participação que, em
2013, era de 2,65% de todo o in-
vestimento anunciado no Estado
e que caiu para 0,08% em 2020.
Isso é muito preocupante e nós te-
mos, sim, como Região Metropoli-
tana, que reverter esses índices."

Gilmar Rotta destacou que
a economia de baixo carbono
"concilia desenvolvimento eco-
nômico com modos de produção
que racionalizam o consumo de
matérias-primas, bem como a re-
dução de resíduos e emissões".
"Não pretendemos nenhum privi-
légio. Buscamos demonstrar tec-
nicamente por que nossa região
pode potencializar os compromis-
sos de desenvolvimento econômi-
co com preservação ambiental",
enfatizou, acrescentando que o
Parlamento Metropolitano já está
mapeando as vocações produti-
vas de seus municípios membros.

Além de Piracicaba —cujo pre-
feito preside o Conselho da RMP—
, o evento desta quinta-feira aco-
lheu demandas trazidas por Elias
Fausto, Rafard, Saltinho —as três
cidades foram representadas por
seus prefeitos—, Rio das Pedras,
Capivari e Mombuca. Os outros
municípios da Região Metropoli-
tana também estão fazendo dis-
cussões setorizadas organizadas
pelo governo paulista —a próxima
audiência pública acontece na se-
mana que vem, em Rio Claro.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) e as vereadoras Rai de
Almeida (PT) e Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo A Ci-
dade É Sua, acompanharam a
audiência pública. Também es-
tiveram presentes os secretários
municipais, o deputado estadu-
al Roberto Morais (Cidadania),
o ex-prefeito Barjas Negri e o
promotor de Justiça Ivan Car-
neiro Castanheiro, do Grupo de
Atuação Especial de Meio Am-
biente do Ministério Público-SP.

A vereadora Silvia Morales,
do Mandato Coletivo A Cida-
de É Sua (PV), participou da
audiência pública realizada
nesta quinta-feira (13), na
Secre tar ia  Munic ipa l  de
Educação, sobre a elabora-
ção do Plano de Desenvol-
vimento Urbano Integrado –
PDUI da Região Metropoli-
tana de Piracicaba. Dentre

MANDATO COLETIVO
os objetivos do PDUI está o
estabelecimento de diretri-
zes, projetos e ações que
sejam capazes de induzir e/
ou est ru turar  o  ter r i tór io
para o adensamento de ati-
vidades e funções econômi-
cas, equacionando os pas-
sivos socioambientais, ga-
rantindo condições de de-
senvolvimento sustentável.

Guilherme Leite

A audiência para a constru-
ção do Plano de Desenvol-
vimento Urbano Integrado
(PDUI) da Região Metropoli-
tana de Piracicaba (RMP)
contou com a participação
de representantes do muni-
cípio, além de Capivari, Eli-
as Fausto, Mombuca, Ra-
fard, Rio das Pedras e Salti-

ROBERTO MORAIS
nho. O deputado estadual
Roberto Morais (Cidadania)
mais uma vez marcou pre-
sença no encontro organiza-
do pela Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Regional e
a Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (FIPE)
para debater propostas dos
cidadãos e colaboradores.

Divulgação
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Caphiv reforça a atuação no
combate à pobreza menstrual

"Desenvolvemos atualmente sete projetos que interagem
entre si para termos atuações em conjunto”, destaca
Paulo Soares, presidente da Caphiv
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O Caphiv (Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/Aids e
Hepatites Virais) atua desde a
sua fundação, há 10 anos, no
enfrentamento à pobreza ou
precariedade menstrual. Estes
são os nomes dados à falta de
acesso de meninas, mulheres e
homens trans a produtos bási-
cos para manter uma boa higie-
ne no período da menstruação.

"Desenvolvemos atualmente
sete projetos que interagem entre
si para termos atuações em con-
junto. Nosso foco em promover a
'Dignidade Íntima' das mulheres
é presente desde o nosso primeiro
dia de atuação", esclarece Paulo
Soares, presidente do Caphiv.

Diante deste cenário atual de
crise econômica e sanitária, Soa-
res resolveu inovar e desde a pri-
meira semana deste ano, vem atu-
ando na distribuição de pacotes
de absorventes higiênicos femini-
nos para as mulheres em situação
de vulnerabilidade econômica.

"Nesta primeira etapa, re-
alizamos a distribuição de pa-
cotes de absorventes higiênicos
femininos na Praça José Boni-
fácio e vamos estender a atua-
ção para outras áreas da cida-
de com o objetivo de atender
mais mulheres que estão viven-
do em situação de rua", disse.

Recentemente, o Caphiv rea-

lizou em parceria com o Projeto
'Não Viralize a Ignorância, Conhe-
ça', com a Diretoria Estadual de
Ensino e também com outras Se-
cretarias Municipais uma pesqui-
sa detalhada sobre o tema. Fo-
ram ouvidas todas as estudan-
tes e profissionais da educação
da rede pública de Piracicaba.

"Mais uma vez consegui-
mos autenticar nossa parce-
ria, sensibilidade e capacida-
de de agregar em temas tão
urgentes e  essenciais  para
nossa sociedade", fala Soares.

Para além da atuação na
distribuição de pacotes de ab-
sorventes higiênicos femininos,
a atuação do Caphiv também
envolve a distribuição de mate-
riais informativos e impressos
produzidos pela entidade, a re-
alização de palestras de orienta-
ção e o encaminhamento de ca-
sos para os aparelhos públicos.

"As próximas etapas serão
desenvolvidas em outras áreas
de Piracicaba para atender mais
mulheres vivendo em situação de
rua. Mas, também vamos reali-
zar a distribuição de pacotes de
absorventes higiênicos femininos
em algumas comunidades e não
posso deixar de atender as mu-
lheres guerreiras que trabalham
nas barraquinhas como autôno-
mas", finaliza Paulo Soares.
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OAB SP anuncia ‘Observatório
de Novos Mercados’

A Ordem dos Advogados do
Brasil seção São Paulo (OAB SP)
anuncia mais uma medida de
gestão: a criação do “Observató-
rio de Novos Mercados”, que tem
como objetivo diversificar o cam-
po de trabalho da advocacia e
melhorar o acesso à justiça.

Segundo o vice-presidente
da OAB SP, Leonardo Sica, o pro-
jeto deve fomentar e desenvol-
ver áreas de atuação da advoca-
cia ainda restritas oferecendo
treinamento técnico e capacita-
ção profissional de qualidade.

“A advocacia precisa acom-
panhar a velocidade das mu-
danças econômicas e garantir
seu espaço como profissão es-
sencial à organização da socie-
dade. Vamos investir muito na
expansão dessas áreas para le-
var oportunidades de trabalho
para todo o estado”, informa.

Compõe o planejamento e es-
truturação do Observatório de
Novos Mercados as seguintes co-
missões, com seus respectivos pre-
sidentes: Bioética e Direito, Hen-
derson Furst; Soluções Consensu-
ais de Conflito, Fernanda Tartu-
ce; Arbitragem, Gilberto Giusti;
Terceiro Setor, Laís de Figuei-
redo Lopes; Direito da Moda,
Flávia Nascimento; Compliance,
Flávia Lepique; Jurimetria,

Marcelo Guedes Nunes; Direito
Desportivo, Felipe Ezabella; Di-
reitos dos Animais, Maíra Vel-
lez; Mídia, Entretenimento e Cul-
tura, José Maurício Fittipaldi.

Na semana passada, a OAB
SP já havia anunciado as primei-
ras cinco medidas da gestão e os
nomes dos representantes de ou-
tras 16 comissões, que foram sele-
cionados pela representatividade
e trabalhos públicos de referên-
cia em cada área de atuação.
“Reiteramos o convite às advoga-
das e aos advogados paulistas
para fazerem parte desses grupos
de trabalho. A ideia é que todos
possam somar com a gente, sendo
abraçados pela OAB SP”, ressalta
o vice-presidente da Secional.

Leonardo Sica, vice-presidente
da OAB SP

Divulgação/OAB-SP
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Biblioteca recebe a exposição ‘História das Corridas e Pilotos’
Depois de uma temporada no

Museu Prudente de Moraes, a Bi-
blioteca Pública Municipal Ricar-
do Ferraz de Arruda Pinto rece-
be, até 04/02, a exposição Histó-
ria das Corridas e Pilotos de Pi-
racicaba, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h, e sábados, das
8h às 12h. Serão seguidos todos
os protocolos sanitários vigentes,
com uso obrigatório de máscara.

A exposição tem como objeti-
vo resgatar os anos dourados das
corridas automobilísticas de Pi-
racicaba. Para isso, são contadas
as histórias e memórias de pilotos
piracicabanos que participaram
do evento na década de 1960.

Ruas centrais da cidade
serviram como circuito e rece-
beram pilotos e automóveis di-
versos durante as provas auto-
mobilísticas que chegaram a re-
ceber até 70 mil espectadores.

A exposição conta com fotos,
textos, biografias dos pilotos, tro-

féus, medalhas e documentos e
contam parte da história e memó-
ria desse esporte de velocidade por
meio do corredor Max Weiser.

"É muito interessante rece-
ber essa exposição, que resgata
a memória de parte da história
de Piracicaba, com enfoque nas

corridas de rua na área central,
com relatos do idealizador e pi-
loto campeão na época. Os do-
cumentos do acervo pessoal do
Maks Weiser, bem como todas
as fotos retratadas em seu livro,
nos remetem ao passado e nos
permite vivenciar a emoção dos
apaixonados por automobilis-
mo", ressalta a diretora da Bi-
blioteca, Melysse Martim.

SERVIÇO
Exposição História das Cor-
ridas e Pilotos de Piracicaba,
na Biblioteca Pública Munici-
pal Ricardo Ferraz de Arruda
Pinto, rua Saldanha Marinho,
333, Centro. Até 04/02, de se-
gunda a sexta-feira das 8h às
17h e sábados das 8h às
12h. Informações (19) 3433-
3674. Gratuito. Serão segui-
dos todos os protocolos sa-
nitários vigentes, com uso
obrigatório de máscara.

Carro usado na época pelo corredor Max Weiser

Divulgação
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Em suas redes sociais, a pre-
sidenta da Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo), a deputada
estadual Professora Bebel (PT) diz
que depois de gargantear que era
favorável à vacinação imediata de
crianças - público que hoje experi-
menta uma explosão de novos ca-
sos – o governador João Doria
(PSDB), por meio do secretário de
Estado da Saúde, Jean Gorin-
chteyn, decide não condicionar a
volta às aulas à vacinação. Para
ela, “é uma conduta deliberada-
mente irresponsável e criminosa!”

Bebel ressalta que a  nova
cepa da Covid-19, denominada
Ômicron, é muito mais contagio-
sa e a por ora inexistente cober-
tura vacinal de crianças com me-
nos de 12 anos torna esse público
ainda mais vulnerável.  “Onde
está Rossieli Soares, o anti-secre-
tário de Educação? Por que é o
secretário de Saúde que está to-
mando decisões e anunciando
medidas assim?”, questiona.

Na primeira semana deste
ano, no artigo intitulado “As
contradições de Rossieli Soares”,
a Professora Bebel disse que o
secretário da Educação, Rossie-
li Soares, é um poço de incoe-
rências. “Ele é fiel escudeiro do
governador João Doria, que di-
vidiu nas eleições a denomina-
ção BolsoDoria para se eleger na
onda conservadora de 2018, e
que tornou a vacinação uma
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Refis não terá juros ou multa
para pagamentos à vista
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Bebel diz que política
de morte está de volta
Deputada Bebel ressalta que a  nova cepa da Covid-19, denominada Ômicron,
é muito mais contagiosa e a por ora inexistente cobertura vacinal de crianças
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Bebel diz que a  nova cepa da Covid-19, a Ômicron, é muito mais
contagiosa e a por ora inexistente cobertura vacinal de crianças

peça de marketing e continua a
fazê-lo. Doria e Rossieli saíram
a campo na primeira semana do
ano para defender a vacinação
de crianças, mencionando, in-
clusive, que irão promover a
imunização dentro das escolas”.

Totalmente a favor da vaci-
nação das crianças, medida fun-
damental para evitar a propaga-
ção da Coivid 19 neste segmento
altamente vulnerável e necessária
para conter a doença nas demais
faixas etárias, sobretudo sua vari-
ante ômicron, altamente contagi-
osa, Bebel advertiu que apesar do
pronunciamento do governo esta-
dual, lhe causava estranheza  o
secretário, que falava agora em
proteger as crianças, trabalhou
incessantemente para antecipar a
volta às aulas presenciais no es-
tado de São Paulo desde o segun-
do semestre de 2020, quando a
pandemia estava em pleno auge,
contrariando recomendações de
autoridades sanitárias interna-
cionais e nacionais, inclusive de
seu próprio governo. “Lembrei
que felizmente, múltiplos setores
da sociedade, com grande des-
taque para o nosso sindicato, a
Apeoesp e para os pais e mães de
nossos estudantes, se levanta-
ram contra esse absurdo. Fomos
à justiça e chegamos à greve em
defesa da vida, no início de 2021,
conseguindo retardar esse retor-
no total às escolas até a segunda
quinzena do ano passado, após

a vacinação dos profissionais da
educação, que conquistamos
com uma campanha que se ini-
ciou em dezembro de 2020”.

A presidenta da Apeoesp diz
que é preciso lembrar mais uma
vez que enquanto Doria e Rossieli
forçavam estudantes, funcionári-
os e estudantes a retornar às esco-
las, centenas de prefeitos e prefei-
tas, dialogando com diretores, di-
retoras, conselheiros e conselhei-
ras da Apeoesp, mantinham de-
cretos restritivos às atividades es-
colares presenciais ou, simples-

mente, mantinham integralmente
o ensino remoto, o que certamente
irá se repetir no início do ano leti-
vo, que começa em fevereiro. “A
sociedade também deve agradecer
a essas autoridades muitas vidas
preservadas. Portanto, vacinar
nossas crianças é obrigação dos
governantes. Trata-se de política
pública de saúde e medida impe-
rativa frente à pandemia que es-
tamos enfrentando. Chega de fa-
zer política com a vacina! Covar-
des! Covardes! Covardes! Não fi-
caremos em silêncio!”, avisa.
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Orquestra Sinfônica abre audições para 2022

A partir do dia 1º de feve-
reiro, entrará em vigor o Refis
(Programa de Regularização
Fiscal), criado pela Lei Comple-
mentar 428/2021, que permite
o parcelamento em até 96 ve-
zes, das dívidas de pessoas físi-
cas e jurídicas com a Prefeitura
de Piracicaba e Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto).

A novidade, este ano, será a
anistia de juros e multa para pa-
gamentos à vista, benefício asse-
gurado graças à emenda do vere-
ador Pedro Kawai (PSDB), apro-
vada pelos vereadores e sancio-
nada pelo Executivo. O projeto
original, enviado pelo prefeito à
Câmara, previa desconto de 90%
para os pagamentos à vista.

Outra emenda apresentada

Justino Lucente

Refis permite o parcelamento de dívidas em até 96 vezes

pelo parlamentar, que também
foi incorporada à nova lei, obri-
ga a prefeitura a realizar a pres-
tação de contas dessas anistias,
através da realização de audi-
ências públicas quadrimestrais
sobre cumprimento de metas fis-
cais que estão previstas na Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Segundo o vereador Pedro
Kawai, o Refis é um mecanismo
muito valioso para pessoas que
buscam regularizar suas pendên-
cias com a prefeitura e com o Se-
mae. “Com 100% de isenção para
juros e multa, haverá maior mo-
tivação para a adesão ao progra-
ma. Além disso, a prefeitura terá
que ser transparente e prestar
contas periodicamente, sobre es-
ses recebimentos”, reforçou.
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Semob recupera avenida das
Ondas, após ofício de vereador

A avenida das Ondas, no bair-
ro Ondinhas, foi recuperada pela
Secretaria Municipal de Obras. A
solicitação havia sido feita por ofí-
cio pelo vereador Josef Borges
(Solidariedade), em dezembro.

Moradores procuraram o
parlamentar relatando a dificul-
dade de uso da avenida e o risco
à segurança por alguns trechos
estarem precários, a ponto de
permitirem a passagem de ape-
nas um veículo. Na entrada das
propriedades, o acesso também

Josef Borges encaminhou ofício em dezembro
com a solicitação dos moradores

Assessoria Parlamentar

estava difícil, o que foi resolvido
com a intervenção da Semob.

O líder do governo na Câma-
ra destacou que "a secretaria rea-
lizou o serviço rapidamente". "Re-
cuperou a avenida com uma má-
quina motoniveladora e colocou
cascalho, que vai ajudar a manter
em ordem o pavimento para o uso
dos moradores. Agradeço ao se-
cretário Paulo Ferreira da Silva
por ter atendido rapidamente esse
pedido dos moradores do bairro
Ondinhas", disse Josef Borges.
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Gripe e Covid-19: Gilmar
pede ações do Executivo

Em reunião com o secretá-
rio municipal da Saúde, File-
mon Silvano, o presidente da
Câmara Municipal de Piracica-
ba, vereador Gilmar Rotta (Ci-
dadania) discutiu, nesta quin-
ta-feira (13), questões relacio-
nadas ao novo surto de gripe e
à nova cepa da Covid-19.

De acordo com o parlamen-
tar, os novos casos de Covid e
gripe na região são de grande

preocupação para o sistema de
saúde, que está com número ele-
vado de atendimentos, o que tem
sobrecarregando as Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs).

Durante a reunião, Gilmar
Rotta também debateu uma so-
licitação da população, que é a
contratação de novos profissio-
nais para a área da saúde, uma
demanda que auxilia a desafo-
gar os atendimentos das UPAs.

Assessoria Parlamentar

Reunião discutiu contratação de novos profissionais de saúde

Rodrigo Alves

Orquestra Sinfônica de Piracicaba abre audições para 2022

A OSP (Orquestra Sinfôni-
ca de Piracicaba) promove au-
dição pública para preenchimen-
to de seis vagas, uma para 2º
trompete, outra para 2º oboé e
corne inglês, uma para viola e
outras três para violino. A ins-
crição deve ser feita pelo link
bit.ly/2022osp até o dia 30/01.

Na audição, constará uma
peça de livre escolha do candi-
dato, dois excertos escolhidos
pela direção e uma peça de con-
fronto. A audição para trompete
será dia 2/02 (quarta-feira), das
9h às 12h. Peça de confronto: J.
Haydn - Concerto para Trompe-
te em mib - Movimento I (com
cadência), Excertos: B. Bartók -
Concerto para Orquestra (Trom-
pete II) - Finale - compassos 201 a
231 e M. Mussorgsky - Quadros
de uma exposição (Trompete I) -
Samuel Goldenberg & Schmuyle.

Para oboé será dia 3/02
(quinta-feira), das 9h às 12h.
Peça de confronto: W. A. Mo-
zart - Concerto para Oboé em dó
maior - Movimento I (com ca-
dência). Excertos: G. Bizet - Sin-
fonie n° 1 (Oboé 1) - Movimento
II - Ensaio 7 até o fim do movi-
mento, Movimento III - Ensaio
8 a 10 e A. Dvorak - Sinfonia n°
9 (Corne inglês) - Movimento II.

Para violino será no dia 4/
02 (sexta-feira), das 9h às 12h.
Peça de confronto: W. A. Mozart
- Concerto n° 3 para Violino, K
216 - Movimento I (com cadên-
cia), Excertos: F. Mendelssohn

Bartholdy - Sonho de uma noite
de verão - Abertura - inicio até a
letra B e J. Strauss - Morcego -
Abertura - compassos 1 ao 40 e
compassos 351 até o fim da abertura.

E no dia 5/02 (sábado)
acontecem as audições para vi-
ola, das 9h às 12h. Peça de con-
fronto: F. A. Hoffmeister - Con-
certo para Viola - Movimento I
(com cadência) Excertos: F.
Mendelssohn Bartholdy - Sonho
de uma Noite de Verão - Abertu-
ra - letra B até a letra F e P. Tchai-
kowsky - Sinfonie n° 5 - Movi-
mento III - letra E até a letra K.

As audições acontecerão
na Escola de Música de Pira-
cicaba Maestro Ernst Mahle
(Empem), localizada na rua
Santa Cruz, 1.155, Centro.

Todos os candidatos serão

ouvidos pela ordem de chegada e
para aprovação, deverão obter
nota igual ou superior a 8. A re-
muneração líquida varia de R$
1.000 a R$ 1.300 por apresenta-
ção, dependendo da nota do can-
didato e mediante apresentação de
NF (na modalidade MEI - Micro-
empreendedor Individual). Have-
rá, também, assim que preenchi-
das as vagas, uma lista de suplên-
cia na qual os músicos poderão ser
chamados assim que houver a dis-
ponibilidade, sendo que essa clas-
sificação será válida até um ano
após a data do processo seletivo,
sem necessidade de nova audição.

Os aprovados devem estar
aptos a assumirem a vaga no
mês de março, sendo que os
ensaios serão nos dias 23, 24, 25
(no período da tarde) e o concer-

to no dia 26, às 16h e às 19h. A
Temporada 2022 prevê concertos
uma vez por mês, até dezembro.

A OSP (Orquestra Sinfônica
de Piracicaba) tem apoio da Pre-
feitura por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Ação Cultural (Semac).

SERVIÇO
Audição pública para preen-
chimento de seis vagas para
a OSP (Orquestra Sinfônica
de Piracicaba). A inscrição
deve ser feita pelo link bit.ly/
2022osp até o dia 30/01. As
audições acontecerão na
Escola de Música de Piraci-
caba Maestro Ernst Mahle
(Empem), localizada na rua
Santa Cruz, 1.155, Centro.
Dúvidas devem ser encami-
nhadas para o e-mai l
sinfonica.piracicaba@gmail.com.

CCCCCOVIDOVIDOVIDOVIDOVID-19-19-19-19-19

Sedema cancela o AnimaFérias,
atividade que aconteceria no Zôo

A Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sede-
ma) informa que o evento Ani-
maFérias, que seria realizado de
18 a 21/01, no Zôo Piracicaba,
foi cancelado em função do au-
mento do número de casos de
Covid-19 e síndrome gripal.

A real ização do evento
neste momento, de acordo com
as equipes do Núcleo de Edu-
cação Ambiental (NEA) e Zoo-

lógico Municipal de Piracica-
ba, com a sensação de insegu-
rança, não é o objetivo do Ani-
maFérias, pois a proposta é a
descontração e a integração.

Os realizadores ainda res-
saltam que existiria o risco de
que, no meio da semana, alguns
participantes sinalizassem que
tiveram contato com pessoas
infectadas, causando insegu-
rança e transtorno a todos.
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Vereador questiona ausência
de serviço de poda em escola
O vereador André Bandeira (PSDB) solicitou a poda de árvores localizadas
no fundo da E. E. Profª. Jaçanã A. Pereira Guerrini, na Vila Independência

Guarda Civil Municipal em movimento
tinamos então a aca-
demia de exercícios fí-
sicos dos nossos pro-
fissionais, antes loca-
lizada em nossa sede e
agora na rua Cacilda
Becker, 219, também no
Bairro Verde, atenden-
do, portanto, o pleito.

E no local da aca-
demia instalamos o Pe-

lotão Ambiental, que antes ficava
na SP 304 (Rodovia Piracicaba -
São Pedro), região de Santa Te-
rezinha, facilitando assim as
nossas comunicações e serviços.

Outra demanda que atende-
mos foi a partir da Associação de
Moradores da Vila Industrial,
com apoio do vereador Gustavo
Pompeu, também para a ocupa-
ção de prédio da Prefeitura com
baixa visitação, que transforma-
mos em uma inspetoria, com o
objetivo de promover maior pre-

Sidney Miguel
da Silva Nunes

O ano de 2021 foi
 intenso e reple-
to de desafios

para a nossa corpora-
ção em termos de pla-
nejamento, ações e
atendimentos diver-
sos à comunidade.

Foi a partir das solicitações
de duas delas, na Vila Indus-
trial e nas cercanias da nossa
sede, na rua Benedito Bonzon
Penteado, 646, no Bairro Ver-
de, que cumprimos duas metas
importantes em nossa região.

Recebemos o pleito para
transformarmos um dos prédi-
os pertencentes à Prefeitura e sem
destinação definida, em espaço
de utilização e visibilidade para
afastar perigos de convivência
que a região oferecia. Para lá des-

sença da nossa corporação e a
consequente segurança de todos.

Recebemos ainda, com apoio
do vereador Laércio Trevisan, re-
cursos para aquisição de duas vi-
aturas para inspeções na zona ru-
ral e também uma motocicleta com
a qual patrulharmos os Parques
do Engenho Central e do Mirante.

Estamos em negociação com
a Secretaria de Administração
para repormos e ampliarmos nos-
so quadro de Guardas, para aten-
dermos mais e melhor as deman-
das que recebemos da população.

Fizemos também um in-
ventário sobre as condições de
nossos veículos e vamos soli-

Com estas açõesCom estas açõesCom estas açõesCom estas açõesCom estas ações
pretendemospretendemospretendemospretendemospretendemos
continuar acontinuar acontinuar acontinuar acontinuar a
prestar bonsprestar bonsprestar bonsprestar bonsprestar bons
serviços à cidadeserviços à cidadeserviços à cidadeserviços à cidadeserviços à cidade

citar mais 12 unidades para o
enfrentamento das demandas
de segurança dos prédios pú-
blicos e bairros da cidade.

Temos também em vista a
prestação de um serviço diferenci-
ado de defesa pessoal aos nossos
cidadãos. Possuímos em nossos
quadros, guardas-civis com am-
plas habilidades em esportes de-
fensivos, com títulos em compe-
tições internacionais, que pode-
rão atuar na capacitação de de-
fesa pessoal para homens e mu-
lheres. Esta atividade poderá, no
futuro, ser oferecida nas insta-
lações da nossa academia de trei-
namentos físicos aos interessa-
dos. Com estas ações pretende-
mos continuar a prestar bons
serviços à cidade de Piracicaba.

———
Sidney Miguel da Silva
Nunes, comandante da
Guarda Civil de Piracicaba

Assessoria Parlamentar

André Bandeira (PSDB) lembrou que alunos da rede
estadual também são piracicabanos e que município
deveria proporcionar melhor condição em ambiente escolar

Em indicação encaminhada
ao Executivo, o vereador André
Bandeira (PSDB) solicitou a
poda de árvores localizadas no
fundo da E. E. Profª. Jaçanã A.
Pereira Guerrini, na Vila Inde-
pendência. O local apresenta inú-
meros galhos e folhas caindo, cau-
sando transtornos e riscos aos
funcionários e alunos da escola.

Além disso, a cada dois me-
ses a escola precisa pagar para
limpar o telhado porque as fo-
lhas dessas árvores caem e en-
topem as calhas. “Gastos que po-
deriam ser utilizados com ou-
tros reparos na escola ou inves-
tir em ações que possam garan-
tir melhores condições à insti-
tuição”, disse o parlamentar.

Em resposta, a Sedema (Se-
cretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente) informou que o
contrato que está em vigor pela

pasta não contempla a realiza-
ção da poda em escolas estadu-
ais e que o pedido deveria ser di-
recionado à Diretoria de Ensino.

“Estranho é que até a ges-
tão passada existia a possibili-
dade de poda de árvore e corte
de mato mesmo dentro de esco-
las estaduais, tendo em vista que
todos os alunos são piracicaba-
nos e a ideia é proporcionar a
melhor condição possível para
eles no ambiente escolar”, relem-
brou o vereador. “Gostaria de
entender o que mudou para que
a Sedema não pudesse mais rea-
lizar esse tipo de serviço especí-
fico”, questionou o parlamentar.

“É lamentável ver uma gestão
municipal tratando os piracicaba-
nos dessa forma. Já estamos tendo
problemas com a merenda, em ou-
tras N situações na cidade e agora
mais essa”, finalizou Bandeira.

Professores do ensino mé-
dio da rede estadual e inscritos
no Banco de Talentos iniciam,
neste sábado (15), uma nova
etapa no processo de atribuição
de aulas dos Aprofundamentos
Curriculares do Ensino Médio
de São Paulo. Eles poderão ma-
nifestar interesse nos Itinerári-
os Formativos ofertados em cada
escola e demais disciplinas para
este ano letivo, na Secretaria Es-
colar Digital (SED), até às 12h
da próxima segunda-feira (18).

Esta é a fase de atribuição
escolar, onde os professores con-
firmam as escolhas nas unida-
des que trabalham. Na próxima
quinta-feira (20), o sistema dis-
ponibiliza a manifestação para as
diretorias de ensino para contem-
plar as aulas não atribuídas.

A partir de 2 fevereiro, cada
uma das 3,7 mil escolas esta-
duais de ensino médio vai ofer-
tar, para a 2ª série, pelo menos
dois aprofundamentos curricu-
lares que contemplem as qua-
tro áreas do conhecimento. No
total, são 10 possibilidades -
Linguagens, Matemática, Ciên-
cias Humanas e Ciências da Na-
tureza e seis opções integradas.

Os docentes com aulas atri-
buídas garantem direito às Aulas
de Trabalho Pedagógico Indivi-
dual (ATPI). Ou seja, tempo livre
durante a semana para se dedi-
car exclusivamente ao planeja-
mento de aulas dos aprofunda-
mentos, via estudo do Mappa
(Material de Apoio ao Planeja-
mento e Práticas do Aprofunda-
mento) ou atividades a serem re-
alizadas no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (Ava) da Efape
(Escola de Formação e Aperfeiço-
amento dos Profissionais da Edu-
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Inscritos no Banco de Talentos
podem pedir atribuição de aulas

cação do Estado de São Paulo).
PROPOSTA - São Paulo foi

o primeiro Estado a aprovar o novo
currículo do Ensino Médio e ago-
ra se torna o primeiro a implemen-
tá-lo. Em 2021, todos os 436 mil
estudantes matriculados na rede
estadual na 1ª série tiveram aces-
so aos 12 componentes da Forma-
ção Geral Básica (FGB), alinhada
ao Currículo em Ação; aos três
componentes do Inova Educação
(Eletiva, Projeto de Vida e Tec-
nologia e Inovação); e a possibi-
lidade de manifestar interesse
nos Aprofundamentos Curricu-
lares, conforme projeto de vida
individual. Os aprofundamentos
serão ofertados à 2ª série neste
ano e, em 2023, para a 3ª série.

No total, são 10 opções de iti-
nerários: Linguagens e suas tec-
nologias – #SeLigaNaMídia; Ciên-
cias Humanas e Sociais Aplicadas
– Superar desafios é de humanas;
Ciências da Natureza e suas tec-
nologias – Ciência em ação!; Ma-
temática e suas tecnologias – Ma-
temática conectada; Ciências Hu-
manas e Linguagens – Cultura em
movimento: diferentes formas de
narrar a experiência humana;
Ciências da Natureza e Matemá-
tica – Meu papel no desenvolvi-
mento sustentável; Matemática
e Ciências Humanas – Ciências
Humanas, Arte, Matemática
#quem_divide_multiplica; Lin-
guagens e Ciências da Natureza –
Corpo, saúde e linguagens; Lin-
guagens e Matemática – Start!
Hora do desafio!; Ciências Hu-
manas e Ciências da Natureza –
A cultura do solo: do campo à
cidade. Além disso, há oferta de
formação técnica e profissional,
via Novotec Integrado (21 cur-
sos) e Expresso (4 cursos).

O programa “#TôDeFériasTu-
ristando pela Cultura” segue nes-
te fim de semana com atividades
culturais em diversos pontos tu-
rísticos da Estância, oferecendo
atrações para todos os públicos e
idades, além dos passeios do “Tu-
ristando de Bonde”, que seguem
todos os dias a partir das 18h30 e
com os ingressos solidários troca-
dos na Biblioteca, como já vem
funcionando desde dezembro.

Na sexta-feira, dia 14, o “Tru-
ck Music” traz música para a Pra-
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Programação especial em São Pedro
ça de Alimentação, ao lado da Igre-
ja Matriz, com Danilo e Jeferson.

Sábado de manhã, as ativida-
des do “Fazendo Arte” começam na
Feira de Artesanato, às 9h, com as
artesãs Maria Antonia e Mirtha,
seguem às 10h30 no Museu com a
oficina de Bordado em Papel, com
Helena Quadrado e encerram-se às
16h na Praça do Jardim Botânico
com a oficina de pulseiras e mi-
çangas da artesã Vanessa Coatti.

Ainda no sábado, pela ma-
nhã, o “Histórias e Memórias” traz

a contadora de histórias Natália
Melo ao Jardim da Biblioteca e
depois a Tia Val comanda o “Mi-
nha avó brincava disso!”, com
resgate de brincadeiras antigas.

André Castanho e a dupla
Julia e Beatriz são as atrações
do “Música na Feira”. André
se apresenta na Feira de Arte-
sanato a partir das 10h30 e as
meninas animam a Feira do
Produtor a partir das 9h.

Sábado à noite tem música
no Coreto com a dupla Lucas e

Karina e domingo de manhã
acontece o repeteco da oficina de
pulseiras e miçangas, desta vez
na Praça Gustavo Teixeira, que
recebeu decoração com tema de
Verão, para dar um ar ainda
mais alegre às atividades.

Toda a programação foi pla-
nejada para acontecer ao ar li-
vre, respeitando distanciamen-
to e o uso de máscaras é obriga-
tório para crianças acima de 5
anos, e, em caso de chuva, as
atividades serão remarcadas.

PM APM APM APM APM AMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTALALALALAL

Silvia Morales acompanha
inauguração de nova sede

A vereadora Silvia Morales,
do Mandato Coletivo A Cidade É
Sua (PV), acompanhou nesta
quinta-feira (13), a cerimônia de
inauguração da sede da 2ª Com-
panhia do 5º Batalhão da Políti-
ca Militar Ambiental do Estado
de São Paulo em Piracicaba.

Considerando que a sede fi-
cava anteriormente no municí-
pio de Rio Claro, o capitão He-
lington Ilgges da Silva, coman-
dante da 2ª companhia, desta-
cou que a vinda da sede à cidade
de Piracicaba é algo de extrema re-
levância, não só por conta da po-
tência do município, mas também
por sua localização estratégica.

A nova sede está localizada no

bairro Santa Terezinha, próximo
à rodovia Geraldo de Barros (SP-
304). Segundo os militares presen-
tes, é a única unidade que dispõe
de rampa de acesso direto ao Rio
Piracicaba, estrutura que além de
privilegiar o serviço prestado, fa-
cilita o deslocamento dos agentes
para fiscalização mais ágil e eficaz.

A vereadora Silvia Morales
entende ser de suma importância
a volta da PM Ambiental, consi-
derando as necessidades ambien-
tais e urbanísticas do Município,
inclusive em sua extensa zona
rural, que merece especial atua-
ção e fiscalização dos loteamen-
tos irregulares e da utilização dos
recursos naturais existentes.

Cerimônia de inauguração ocorreu na quinta-feira (13)

Divulgação
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Saúde aplica, neste sábado, 15,
2ª dose em pessoas em atraso

As pessoas que estão em
atraso para receber a 2ª dose da
vacina contra a Covid-19 pode-
rão ser vacinadas amanhã, sá-
bado, 15/01, sem agendamento,
no CRAB Vila Rezende, das 8h
às 15h. A Prefeitura de Piracica-
ba, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), realiza
essa ação desde junho do ano
passado com objetivo de que to-
dos completem o esquema vaci-
nal contra a Covid-19 no muni-
cípio. O CRAB Vila Rezende fica
na avenida Santo Estevão, 394.

Estar em atraso para tomar
a 2ª dose da vacina contra a

Covid-19 significa ter recebido
a 1ª dose da CoronaVac/Butan-
tan há mais de 28 dias, da As-
traZeneca/Oxford/Fiocruz há
mais de oito semanas e da Pfi-
zer (pessoas com 18 anos ou
mais) há mais de 21 dias e da
Pfizer (adolescentes de 12 a 17
anos) há mais de 8 semanas.

Para receber a 2ª dose, a pes-
soa deve apresentar o compro-
vante de vacinação com a 1ª
dose, documento de identifica-
ção com foto, CPF e comprovan-
te de residência em Piracicaba
(não necessariamente no nome
da pessoa que será vacinada).

CHARGE
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Mirante retira cerca de 110t
de lixo das redes de esgoto
Fraldas, gordura, preservativos, absorventes, papel higiênico, fio dental, cotonete,
roupas, estopa, cabelo estão entre os resíduos retirados nas estações de tratamento

A concessionária Mirante re-
tira, diariamente, uma quantida-
de expressiva de resíduos sólidos
que não deveriam estar nas re-
des coletoras de esgoto do muni-
cípio. No ano passado, por exem-
plo, foram retiradas 110 tonela-
das de lixo do sistema de esgoto.
Fraldas, gordura, preservativos,
absorventes, papel higiênico, fio
dental, hastes de cotonete, rou-
pas, estopa, cabelo, diversos ti-
pos de objetos e embalagens plás-
ticas estão entre os resíduos reti-
rados nas estações de tratamento.

De acordo com a coordenado-
ra de Operações e Serviços da Mi-
rante, Laís Fonseca Gomes, esse
lixo é coletado durante as etapas
iniciais do tratamento de esgoto,
porém, parte desse material ocasi-
ona, com frequência, obstruções
nas tubulações que transcorrem
nas ruas e avenidas do município.

O lixo indevidamente descar-
tado na rede coletora de esgoto pro-
voca inúmeros problemas para a
população e dificulta o trabalho da
concessionária, afetando também
quem não descarta indevidamente
lixo na rede. “A tubulação entope pois
o lixo obstrui a passagem do esgoto.
As fraldas, por exemplo, incham as-

Entupimento causado pelo excesso de lixo descartado na rede coletora de esgoto

Divulgação

sim como absorventes, e quando
temos o descarte de gordura, a
situação fica ainda pior, pois ela
vai se fixando nas paredes da tu-
bulação, formando uma massa
rígida de gordura. O lixo tam-
bém adere à gordura. O resulta-
do dessa ação são os extravasa-
mentos de esgoto”, explica Laís.

Já o lixo que chega às ETEs -
Estações de Tratamento de Esgo-
to, são retirados e despejados em
caçambas que são destinadas a
aterros sanitários. A coordenado-
ra destaca ainda a importância de
a população atuar de forma cons-
ciente, pois “Grande parte do lixo
que poderia ser reciclado, como

embalagens plásticas, acabam indo
parar no aterro porque foi descar-
tada incorretamente no esgoto”.

Para driblar essa situação, a
concessionária Mirante utiliza seus
programas sociais, como os proje-
tos Afluentes e o Pioneiros, além
das redes sociais, para informar a
população de que lixo e rede coleto-
ra de esgoto não combinam. Laís
convida: “Faça parte desse movi-
mento de não descarte lixo nas re-
des de esgoto. Para mais informa-
ções acesse nossas redes sociais”.
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Vereador Wagnão destaca
manutenção de estradas
rurais em quatro regiões

O vereador Wagner de Oli-
veira, o Wagnão (Cidadania),
destacou a manutenção feita
pela Prefeitura em estradas ru-
rais de quatro localidades, após
levar ao conhecimento do Exe-
cutivo reivindicações que aco-
lheu de moradores. As obras in-
cluem passagem de máquina ni-
veladora, colocação de cascalho,
instalação de tubulação e refor-
ço em áreas próximas a pontes.

As melhorias contemplaram
as seguintes estradas: Chácara do
Bachega (no Nova Suíça); Nair
Borges Soares (em Ibitiruna); PIR-
39W (em Tanquã); PIR-11/260
(Ernesto Polizel); PIR-12/260 (no
Morro Preto); PIR-290 (acesso de
Tanquã ao Ribeirão Claro, no Mor-
ro Preto); além da cabeceira da pon-
te da estrada José Henrique Kar-
ches de Menezes, no Nova Suíça.

"Tenho realizado um cons-
tante trabalho na zona rural, ven-
do a necessidade dessas regiões,
e atuado para a melhoria não só

das estradas principais, como
também das que dão acesso para
pequenos agricultores que as uti-
lizam para o escoamento de suas
produções", comentou Wagnão,
observando que as obras benefi-
ciam as regiões de Anhumas, Ibi-
tiruna, Nova Suíça e Tanquã.

"A manutenção dessas estra-
das, que já são precárias, não é
feita por uma questão de 'beleza',
mas, sim, pela necessidade dos
produtores que as utilizam para
fazer chegarem seus produtos até
as nossas casas. Além disso, as
estradas precisam estar em per-
feito estado para dar condições e
acesso às viaturas do Samu [Ser-
viço de Atendimento Móvel de Ur-
gência], do Corpo de Bombeiros e
da Polícia Militar, quando neces-
sário, porque nessas localidades
vivem muitos moradores", afir-
mou o vereador, acrescentando
que "esse trabalho é uma parcela
dentro das demais demandas"
que chegam ao seu mandato.

Obras beneficiam as regiões de Anhumas, Ibitiruna, Nova Suíça e Tanquã

Assessoria Parlamentar
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Ginasta é homenageada por
participação nas Olimpíadas
A atleta Nicole Pircio Nunes Duarte foi homenageada com Voto de
Congratulações de iniciativa do vereador André Bandeira (PSDB)

“O esporte nos ensina a ter
disciplina e nos deixa mais corajo-
sa.” A frase é da atleta Nicole Pir-
cio Nunes Duarte, ginasta piraci-
cabana, de 19 anos, que represen-
tou Piracicaba (SP) e o Brasil nos
Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.
À época a equipe brasileira encer-
rou a competição no 12º lugar no
ranking geral de classificação.

Ela foi homenageada na tar-
de desta terça-feira (11), no hall
da Sala da Presidência da Câma-
ra, com Voto de Congratulações
de iniciativa do vereador André
Bandeira (PSDB), por meio do re-
querimento 774/2021, pela conquis-
ta de ótimos resultados na ginásti-
ca rítmica nas Olímpiadas realiza-
das no Japão, no ano passado.

Na carreira, conquistou uma
medalha de ouro e duas de bronze
em Lima, no Peru. Porém, o su-
cesso não veio por acaso: “Eu tive
que abrir mão de muitos momen-
tos de lazer com a família, como
festas de aniversários”, revelou. A
atleta mora em Aracaju (SE) onde
está localizado o Centro Nacional
de Treinamento de Ginástica Rít-
mica. Quando possível vem a Pi-
racicaba para rever à família.

O interesse pela ginástica

rítmica começou cedo, logo aos
10 anos de idade, após ter se ad-
mirado com a modalidade por
conta de assistir a transmissões
de competições pela televisão.
Ao saber de uma seletiva em Pi-
racicaba, pelo jornal, não teve
dúvidas e se inscreveu para
tentar praticar a modalidade.

Aprovada no teste, ela pas-
sou a integrar a equipe mantida
pelo PDB (Programa Desporto de
Base), oferecido pela Prefeitura
de Piracicaba, por meio da Se-
lam (Secretaria Municipal de Es-
portes, Lazer e Atividades Moto-
ras). Foram três temporadas ao
lado das professoras Helena
Macchi e Mariana Winterstein.
Além de confirmar a paixão pela
ginástica rítmica, Nicole Pircio
aprendeu os fundamentos bá-
sicos da ginástica rítmica.

O bom desempenho rendeu a
ela o convite da técnica Virgínia
Nobre para treinar, em 2016, na
Unopar (Universidade do Norte
do Paraná). Dois anos mais tarde,
a ginasta disputou o Campeonato
Brasileiro e foi observada por Ca-
mila Ferezin, treinadora da sele-
ção brasileira, que a chamou
para participar de uma seletiva

para a equipe nacional quando a
atleta possuía apenas 15 anos.

Ao lado dos pais Valdecir e
Simone, do secretário municipal de
Esportes, Lazer e Atividades Mo-
toras, Hermes Ferreira Balbino e
do assessor especial da Selam,
João Francisco de Godoy, ela agra-
deceu o reconhecimento da Câma-
ra Municipal, por meio do verea-
dor André Bandeira, que por sua

vez, destacou a participação de
Nicole nas Olimpíadas, “indepen-
dentemente dos resultados”.

“É uma menina, que desde
muito nova começou a praticar es-
portes na nossa cidade e hoje está
defendendo a Seleção Brasileira, Isso,
para nós, é uma grande honra, pois
o trabalho de muitos anos gerou re-
sultados para uma sociedade me-
lhor”, finalizou o parlamentar.

O Grupo Zona Norte, de lide-
ranças comunitárias, realizou na
última quinta-feira (13) uma reu-
nião no Salão de Festa da Paró-
quia São Pedro. O encontro con-
tou com cerca de 30 líderes comu-
nitários, entre eles o vereador
Paulo Camolesi, o ex-prefeito Bar-
jas Negri, o assessor do prefeito,
Jackson Santiago, o ex-vereador
Chico Almeida, entre outros.

Durante a reunião foi apre-
sentado o Grupo Zona Norte e
alguns acontecimentos na cida-
de, foi tratada a Associação de

Bairro e também houve um mo-
mento de escuta sobre as dúvi-
das e demandas de cada um dos
líderes e outros participantes.

A iniciativa tem como objeti-
vo apresentar o trabalho do gru-
po Zona Norte, os problemas que
a cidade vem enfrentando, a fal-
ta de diálogo do prefeito com os
líderes comunitário, mostrar a im-
portância das lideranças comu-
nitárias.  A expectativa é realizar
encontros como esse com mais
frequência para saber as necessi-
dades dos líderes comunitário.

EEEEENCONTRONCONTRONCONTRONCONTRONCONTRO

Grupo Zona Norte se reúne
com líderes comunitários

Divulgação

Reunião aconteceu na última quinta-feira (13)

Guilherme Leite

Nicole Pircio é atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica



A10
A Tribuna Piracicabana

Sábado, 15 de janeiro de 2022

Serviços profissionais
Pedro Luiz Schmidt

Janeiro é o mês dos Ser-
viços Profissionais, uma das
cinco Avenidas de Serviço
que norteiam as atividades
dos clubes de Rotary, incen-
tivam todos os associados
a trabalharem com integrida-
de e a usarem seus talen-
tos em prol da comunidade.

Para tal é necessário que
eles estimulem e fomentem
a difusão de altos padrões
éticos na vida empresarial
e profissional, o reconheci-
mento do mérito de toda
ocupação útil e a valoriza-
ção da profissão de todos
os rotarianos como oportu-
nidade de servir à sociedade.

Os Serviços Profissio-
nais são difíceis de definir,
mas fáceis de descrever.
São simplesmente o pon-
to no qual nossa vida rotá-

ria e profissional se inte-
gram. Ocorrem quando co-
locamos os ideais do Ro-
tary em prática por inter-
médio do nosso trabalho.

Disse Paul Harris: "Cada
rotariano é o elo entre o idea-
lismo do Rotary e seu ofício
ou profissão". Passamos al-
gumas horas por semana em
nossas reuniões de clube,
que são uma oportunidade de
servir, de ser a transformação
para aqueles com quem tra-
balhamos, para os que traba-
lham para nós e para as co-
munidades que servimos.

"Servir para transformar
vidas" é o nosso lema rotá-
rio 2021-22

———
Pedro Luiz Schmidt
(Gov 2004-05 de RI D
4621), associado do
Rotary Club de Pira-
cicaba-Engenho

VVVVVACINAÇÃOACINAÇÃOACINAÇÃOACINAÇÃOACINAÇÃO

Cartórios já podem regularizar
CPFs de crianças para cadastro

A vacinação de crianças de 5
a 11 anos contra a Covid-19 está
prestes a começar no Brasil e, um
dos documentos necessários para
realizar o cadastro do menor, e que
também pode ser usado para sua
identificação no ato da aplicação é
o CPF, que pode ser emitido dire-
tamente em mais de 3.5 mil Cartó-
rios de Registro Civil, presentes em
diversos municípios brasileiros.

Desde o ano passado, em ra-
zão da edição da Lei Federal nº
13.484/17, que transformou os
Cartórios de Registro Civil em Ofí-
cios da Cidadania, e de uma par-
ceria firmada pela Associação Na-
cional dos Registradores de Pes-
soas Naturais (Arpen-Brasil) com
a Receita Federal do Brasil, todas
as unidades estão autorizadas a
fazer a inscrição, alteração, con-
sulta e emissão de segunda via de
CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

Para realizar o ato nos 3.543
Cartórios de todo o Brasil cre-
denciados -- consulte a lista na
íntegra aqui - é necessário apre-
sentar (1) a certidão de nascimen-
to original da criança, (2) o do-
cumento de identificação do res-
ponsável (pai ou mãe) no original
também (RG e CPF), (3) se a cri-
ança já tiver RG também no ori-
ginal, (4) comprovante de ende-
reço no original do responsável,
além do comparecimento do pai
ou mãe para fazer a requisição.

“É mais um serviço importan-
te que os Cartórios passaram a
prestar para a população, tanto

nas grandes cidades, onde os des-
locamentos trazem dificuldade em
um momento onde as pessoas pre-
cisam ficar em casa, mas também
nos pequenos municípios, que
muitas vezes não dispõem de ou-
tros postos públicos, mas tem sem-
pre o Cartório que faz os nasci-
mentos, casamentos e óbitos, e que
agora emite as primeiras e segun-
das vias de CPFs também”, ex-
plica o presidente da Arpen-Bra-
sil, Gustavo Renato Fiscarelli.

A regularização do CPF pelos
Cartórios possibilita que os pais
dos menores possam inclusive re-
gularizar ou emitir os documen-
tos de seus filhos para a realiza-
ção do cadastro nos sites e identi-
ficação da criança, uma vez que
permite ao cidadão sair da unida-
de já com o documento regulari-
zado para sua utilização e, nos ca-
sos em que o sistema interligado
com a Receita Federal apontar a
necessidade de complementação
do atendimento, o acompanha-
mento da situação poderá ser
feito de forma online pelo site
do Registro Civil mediante entre-
ga de login/senha ao cidadão.

Para que seja possível reali-
zar os serviços, os Cartórios de Re-
gistro Civil cobram uma tarifa de
conveniência no valor de R$ 7,00 a
quem solicitar o serviço.?Já os prin-
cipais serviços relacionados ao CPF
em cartórios permanecem gratui-
tos: inscrição no CPF realizada no
ato do registro de nascimento e
cancelamento no caso de óbito.

PPPPPESQUISAESQUISAESQUISAESQUISAESQUISA CNM CNM CNM CNM CNM

Crescimento de sintomas gripais
atinge 94% dos municípios
Dos quase 2 mil municípios que participaram do mapeamento, 93,9% apontaram o crescimento
preocupante de atendimentos a pessoas com sintomas gripais em hospitais e postos de saúde

O crescimento de casos de
Covid-19 e o aumento de pessoas
com sintomas gripais foi captado
pela 33ª edição da pesquisa reali-
zada pela Confederação Nacional
de Municípios (CNM), primeiro
levantamento de 2022, promovi-
do entre os dias 10 e 13 de janeiro.
Dos quase 2 mil municípios que
participaram do mapeamento,
93,9% apontaram o crescimen-
to preocupante de atendimentos
a pessoas com sintomas gripais
em hospitais e postos de saúde.

O levantamento mostra que
1.555 (83,1%) confirmaram au-
mento nos casos de Covid-19 e

mais de 1,1 mil (60%) prefeituras
afirmaram que ocorreu o aumen-
to no afastamento de servidores
municipais por conta do corona-
vírus. Esta edição da pesquisa tam-
bém trouxe informações sobre a
gripe H3N2, que é uma variante
do vírus Influenza A. Pelos dados
da CNM, 1.149 (61,4%) cidades já
possuem medicamentos para en-
frentar a proliferação desse vírus.
Na pesquisa, 529 (28,3%) locali-
dades afirmam ter registrado
casos da gripe comprovados.

Outro tema desta edição da
pesquisa é o teste para detecção
da Covid-19. Enquanto 1.499

(80,1%) gestores afirmam ter
teste rápido para a detecção da
Covid-19 disponível, outros 339
(18,1%) sinalizaram a falta des-
sa ferramenta de auxílio no di-
agnóstico. A ampla testagem pode
ajudar no controle da prolifera-
ção do vírus, por isso, o Plano Na-
cional de Expansão de testagem
para Covid-19 prometia enviar
testes para os 5.568 Municípios
do país, seguindo o critério po-
pulacional e o cenário epidemio-
lógico de cada localidade. No en-
tanto, 969 (51,8%) gestores afir-
mam não ter recebido apoio do
governo em relação à testagem

por meio do Plano; enquanto 759
(40,6%) afirmaram ter tido apoio.

A CNM também perguntou
sobre a contratação de laboratório
para fazer testes por RT-PCR e 452
(24,2%) gestores afirmaram que fir-
maram contrato; já 1.371 (73,3%)
não contam com esse tipo de con-
tratação. Ainda sobre a testagem de
pessoas com sintomas, quando o
PCR é encaminhado para as redes
estaduais, o resultado sai em até
quatro dias para 697 (37,3%) Muni-
cípios; em 794 (42,4%) cidades, os
laudos ficam prontos entre cinco a
sete dias; e em apenas 295 localida-
des o diagnóstico leva até 15 dias.

PPPPPOLEZIOLEZIOLEZIOLEZIOLEZI

Em reunião, vereador aborda
recuperação econômica

O vereador Fabricio Polezi
(Patriota) reuniu-se, nesta sex-
ta-feira (14), com José Luiz Gui-
dotti Júnior, secretário muni-
cipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho e Turismo,
para traçar metas para 2022 e
levar sugestões para a retoma-
da da economia em Piracicaba.

A conversa tratou de diver-
sos temas, como o trabalho dos
informais, afetados pela pande-
mia; o desenvolvimento de um
novo projeto para o Shopping
Popular de Piracicaba; a flexi-
bilização para cadastro no MEI
(Microempreendedor Individu-
al); a nova lei para a instala-
ção de food trucks; e os cur-
sos profissionalizantes que se-
rão fornecidos pela Semdettur.

A reunião contou com a pre-
sença de Edimara Damiane, che-

fe de Divisão e Qualificação e Ge-
ração de Renda da pasta, e An-
gélica Rodrigues, chefe do Setor
de Qualificação. Edimara salien-
tou que "é hora de nos ajudar-
mos e unirmos forças para que a
economia se reestabeleça nova-
mente, o mais breve possível".

Polezi destacou a importân-
cia da conversa com o Executivo.
"Estamos aqui para estreitar ain-
da mais os laços entre mim, como
representante do povo, e a Secre-
taria de Desenvolvimento Econô-
mico. Todos sabem que minha
luta sempre foi a de garantir que
o pai de família possa levar o pró-
prio sustento para sua casa. Es-
tamos falando de dignidade, de
'ensinar a pescar'. Continuarei
firme nesse propósito, que foi um
compromisso de minha campa-
nha", ressaltou o vereador.

Assessoria parlamentar

Fabricio Polezi reuniu-se com José Luiz Guidotti Júnior, secretário
municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

HHHHHOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEM

Moção de Aplausos marca 10 anos da Fábrica de Sinos Piracicaba
Os 10 anos da Fábrica de Si-

nos Piracicaba foram lembrados
na tarde desta quarta-feira (12)
por meio de homenagem, propos-
ta pelo vice-presidente da Câmara
Municipal, Acácio Godoy (PP), à
empresa. A entrega da moção de
aplausos 99/2021 se deu no hall
da Sala da Presidência e contou,
também, com a participação do
vereador Thiago Ribeiro (PSC).

A tradição, conta Marcos
Marcelo de Campos Angeli, um dos
sócios da indústria, começou com
o bisavô que veio da Itália para São
Paulo (SP). Em 2010 uma parte
da família transferiu-se para Pi-
racicaba e, aqui, teve início o tra-
balho com a restauração dos si-
nos da Catedral de Santo Antônio
– na área Central do município.

“Nós ficamos oito meses
montando a empresa, sendo que
tivemos apoio de funcionários
aposentados da fábrica de São
Paulo, que trabalharam com o
meu avô e o meu pai. Foi um

ano de muita luta, o início foi
bem difícil, pois não tínhamos
maquinário e fomos comprando
devagar”, relembra Angeli.

Ao longo dos 10 anos de
existência, importantes traba-
lhos de restauro de sinos foram
feitos em igrejas. “Os sinos da
Catedral de Santo Antônio e da
Paróquia do Bom Jesus do Monte
foram fabricados pelo meu bisa-
vô”, complementa Marcos Angeli.

Além de sinos, a empresa co-
mercializa, aproximadamente,
250 produtos litúrgicos do mer-
cado religioso, principalmente
do segmento católico. “Fabrica-
mos desde sinos pequenos até
cinco toneladas, sendo que os
sinos tradicionais têm aproxi-
madamente mil quilos”, explica
o empresário. Os materiais são
confeccionados em bronze e con-
tam com 30 anos de garantia.

PERSISTÊNCIA E TRA-
DIÇÃO – Para o autor da ho-
menagem, a tradição se consoli-

dou com a persistência dos em-
presários “que apostaram na
nossa cidade”, destaca o verea-
dor Acácio Godoy. Ele pontua que
a população tem o som emitido
pelos sinos “como um referenci-
al”, alertando uma comunidade
para um evento a ser promovido
pelas igrejas, no caso, as missas.

Na sua fala, o parlamentar
destacou que não é fácil uma pe-
quena e média empresa no Brasil
“fazer um aniversário de 10 anos”,
por conta dos problemas financei-
ros que enfrentam nos primeiros
anos de atividades. “Isso significa
diversas vitórias nos cenários eco-
nômico e do trabalho”, completou.

Assessoria Parlamentar

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba, vereador
Gilmar Rotta (Cidadania) es-
teve reunido na manhã desta
quinta-feira (13) com Alex
Gama Salvaia, secretário de
Defesa do Meio Ambiente,
Odair Mello, secretário da De-
fesa Civil de Piracicaba, e o
engenheiro Robson William.

PODA
Na reunião, foram discutidos
assuntos sobre poda e retira-
da de árvores em todo o mu-
nicípio de Piracicaba, a refor-
ma do campo de futebol do
bairro Mario Dedini, a con-
tratação de novos profissio-
nais na área do meio ambi-
ente, entre outras demandas
levadas pelo parlamentar.

IPVIPVIPVIPVIPVA 2022A 2022A 2022A 2022A 2022

Placa final 6 vence nesta segunda-feira
Vence na segunda-feira (17)

o prazo para pagamento à vista e
com desconto de 9% do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) de 2022 para
os veículos com final de placa 6.
A consulta do valor pode ser feita
em toda a rede bancária ou dire-
tamente no portal da Secretaria
da Fazenda e Planejamento.

Para aproveitar o benefício,
os proprietários devem ficar
atentos às datas de vencimento.

O calendário de vencimento de
acordo com o final de placa dos
veículos segue até o dia 21/1, con-
siderando apenas os dias úteis.

Como parte do pacote inédi-
to de descontos no IPVA 2022,
também é possível quitar o IPVA
2022 em integralmente em feve-
reiro, à vista, ou em cinco parcelas,
de fevereiro a junho. Em ambos os
casos, o desconto será de 5%.

Para efetuar o pagamento,
basta se dirigir a uma agência

bancária credenciada com o nú-
mero do RENAVAM (Registro
Nacional de Veículo Automo-
tor) e realizar o recolhimento
do tributo, através dos termi-
nais de autoatendimento ou
nos guichês de caixa. O paga-
mento pode ser feito também
pela internet ou via débito agen-
dado, ou por meio de outros ca-
nais oferecidos pela instituição
bancária. O IPVA também pode
ser pago em casas lotéricas.

O contribuinte que deixar
de recolher o imposto fica sujei-
to a multa de 0,33% por dia de
atraso e juros de mora com base
na taxa Selic. Passados 60 dias,
o percentual da multa fixa-se em
20% do valor do imposto.

PARCELAMENTO - É pos-
sível quitar o IPVA 2021 com car-
tão de crédito nas empresas cre-
denciadas à Secretaria da Fazen-

da e Planejamento. As operadoras
financeiras conveniadas têm au-
tonomia para definir o número de
parcelas e adequar a melhor negoci-
ação com o contribuinte. Os valores
pagos ao correspondente bancário
são repassados ao Governo do Es-
tado de forma imediata, e sem
qualquer desconto ou encargo.

Para mais informações, os
proprietários dos veículos podem
entrar em contato com a Secreta-
ria pelo telefone 0800-0170110
(por telefone fixo), (11) 2450-6810
(exclusivo para chamadas por te-
lefone móvel) e pelo canal Fale Co-
nosco, no portal da Sefaz-SP.

LICENCIAMENTO - Os
proprietários que desejam anteci-
par o licenciamento anual deverão
quitar todos os débitos que recai-
am sobre o veículo, incluindo o
IPVA, a taxa de licenciamento e,
se for o caso, multas de trânsito.

Guilherme Leite

Thiago Ribeiro, Marcos Marcelo de Campos Angeli e
o vice-presidente da Câmara, vereador Acácio Godoy

Divulgação

O Projeto Jovens Músicos, o
Ministério do Turismo e As-
sociação Amigos da Música
(Ampi), por meio da Lei Fe-
deral de Incentivo à Cultura
oferecem 50 vagas para ofi-
cinas e masterclasses gra-
tuitos para crianças com ida-
de entre 7 e 10 anos, na So-
cietà Italiana de Muttuo Soc-

JOVENS MÚSICOS
corso em Piracicaba. As va-
gas são para as masterclas-
ses de canto coral com a
professora Claudia Cruz e
também para oficinas de ini-
ciação musical com a pro-
fessora Katia Constantinov.
Mais informações podem ser
obtidas, via WhatsApp, no te-
lefone (19) 99297-6560.
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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

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE
LARANJAL PAULISTA (ASMULP)

Rua Adamo Gardenal n°26 - Vila Toti - Laranjal Paulista SP
CNPJ: 67.366.997/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os
associados desta Associação, quites com suas
obrigações sociais, devidamente inscritos na
ASMULP, para a Eleição da nova Diretoria, Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal, para o período de
01 de fevereiro de 2022 a 31 de Janeiro de 2024,
nos termos dos Artigos 51,53 54,56 e seus itens “a”
e “b” do Estatuto da associação, a realizar-se no
dia 28 de janeiro de 2022, no período da 09h00min
às 17h00min. No escritório da ASMULP, situado na
Rua Adamo Gardenal, n226 Vila Toti.

As chapas dos candidatos deverão da entrada no
escritório da associação até no máximo dia 25 de
Janeiro de 2022. Horário normal de expediente.

LARANIAL PAULISTA - SP, 10 DE JANEIRO DE 2022

LEANDRO FRANCISCO ALVES MANOEL
PRESIDENTE

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.
------------------------------------------

CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464.
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464.
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464.
------------------------------------------
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 banheiro, ar con-
dicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacio-
namento coletivo. Praca a arboriza-
da, play ground, área de lazer e qua-
dra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hi-
permercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO no cheque o ou 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
SRA. MARINALVA DOS SANTOS OLI-
VEIRA faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 48 anos, filha do Sr. Jose de
Oliveira e da Sra. Dalva dos Santos Oli-
veira, já falecida, deixa os filhos: Ale-
xandre dos Santos de Oliveira, casado
com a Sra. Camila Gomes de Oliveira;
Victor dos Santos Menassa, casado com
a Sra. Poliane Machado Barbosa Me-
nassa; Vinicios dos Santos Menassa e
Vitoria dos Santos Menassa. Deixa ne-
tos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi real izado ontem às
08h30 no Cemitério Municipal da Vila
Rezende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERARIA

SRA. SEVERINA SANTINA DE ANDRA-
DE faleceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 95 anos, filha dos finados Sr. Mano-
el Domingos de Andrade e da Sra. Santi-
na Maria da Conceição. Deixa filhos, gen-
ro, noras, netos, bisnetos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o féretro às
14h00 da Igreja de Jesus Cristo dos San-
tos dos Últimos Dias, sito a Rua: Mareli-
ce Rodrigues da Silva Pinto N° 55 bairro
Pauliceia, para o Cemitério Municipal da
Vila Rezende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERARIA

SRA.  VANIA APARECIDA DE CA-
MARGO faleceu anteontem, na cidade
de São Pedro - SP, contava 59 anos,
filha dos finados Sr. Jose Dionizio de
Camargo e da Sra. Idiney Castelhano
de Camargo, deixa os filhos: Eduardo
Aparecido de Camargo e Mariana Ca-
margo dos Santos. Deixa irmãos, so-
br inhos,  netos,  demais fami l iares e
amigos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saido o féret ro às
13h00 do Velório Municipal de São Pe-
dro/SP para o Cemitério Municipal de
Charqueada/SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERARIA

SRA. ANAIR SILVESTRE ALBINO fale-
ceu anteontem, na cidade de Sorocaba/
SP, contava 92 anos, filha dos finados Sr.
Sebastião Silvestre e da Sra. Isaura de
Moraes, era viúva do Sr. João Albino,
deixa os filhos: Adilson Albino, casado com
a Sra. Reinalda Franco dos Santos Albino
e Herbert Albino, casado com a Sra. Maria
Angela Biagioni Diniz Albino. Deixa netos,
bisneta, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 do Velório da Sau-
dade, sala 08, para o Cemitério Munici-
pal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERARIA

SR. PEDRO LUIZ DO PRADO faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 69 anos,
filho dos finados Sr. Benedito Muniz do
Prado e da Sra. Antonia Francisca Muniz
Pereira do Prado, era casado com a Sra.
Francisca Siqueira do Prado, deixa a fi-
lha: Juliana do Prado Zinsly, casada com
o Sr. Murilo Zinsly. Deixa neto, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às
13h00 da sala “C” do Velório do Cemité-
rio Parque da Ressurreição, para a referi-
da necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERARIA

SRA. IRENE FATIMA SCARANELLO VI-
CENTIM faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 63 anos, filha dos finados Sr.
Baptista Scaranello e da Sra. Angelina
Rizatto Scaranello, era casada com o Sr.
Luiz Francisco Vicentim, deixa os filhos:
Ivan Luiz Vicentim, casado com a Sra.
Karina Aparecida Salmazi Vicentim e Iuri
Diuvan Vicentim, casado com a Sra. Ta-
mires Pasquareli dos Santos. Deixa neta,
irmãos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saido o féretro às 10h30 do Velório Me-
morial de São Pedro para o Cemitério
Parque São Pedro em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERARIA

JOVEM VINICIUS JOSE PALAURO fa-
leceu anteontem, nesta cidade, contava
24 anos, filho do Sr. Gilberto Aparecido
Palauro e da Sra. Viviane Andreia das
Neves Palauro. Deixa avós, tios, pri-
mos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h00 do Velório do
Cemitério Municipal de Saltinho - SP, para
a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERARIA

SR. MARIO DOMINGUES faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 61 anos, filho
dos finados Sr. Irineu Domingues e da
Sra. Maria Guerra de Andrade Domingues,
era casado com a Sra. Maria Arlete Cu-
pulo Domingues. Deixa demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem às 09h30 no Cemitério Parque da
Ressurreição em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERARIA

SR. CARLOS MANFIOLETTI NETTO
faleceu ontem, na cidade de Saltinho –
SP, contava 89 anos, filho dos finados
Sr. Francisco Manfioletti e da Sra. Pal-
mira Stoppa, era casado com a Sra.
Ana Maria Magro Manfioletti; deixa os
filhos: Carlos Adilson Manfioletti, já fa-
lecido deixando viúva a Sra. Katia Mar-
tins; Marli Aparecida Manfioletti, casa-
da com o Sr. Edson Viana e Marcia
Regina Manfioletti, casada com o Sr.
Antonio Carlos Zuin. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, tendo sa-
ído o féretro às 17h30 do Velório do Cemi-
tério Municipal de Saltinho – SP, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERARIA

SR. EVALDO DOS SANTOS BENEDI-
TO faleceu ontem, nesta cidade, conta-
va 60 anos, filho dos finados Sr. José
Benedito e da Sra. Adelia Olegario dos
Santos, era casado com a Sra. Maria
das Graças Scarpa Santos; deixa os fi-
lhos: Fabio Scarpa Santos, casado com
a Sra. Sara Santos e Caio Henrique Scar-
pa Santos. Deixa neto, demais familia-
res e amigos. Sua Cerimônia de Crema-

SR.  AYRTON FRANCH  fa leceu on-
tem na cidade de Piracicaba, aos 94
anos de idade e era casado com a
Sra. Maria Aparecida Franch. Era fi-
lho do Sr. Carlos Ângelo Franch e da
Sra. Ermida Justi, falecidos. Deixa os
filhos: Antônio, Ayrton e Claudio. Dei-
xa também netos e bisnetos. O seu
sepultamento deu-se ontem as 10:30
hs no Cemitério Parque da Ressurrei-
ção, onde foi inumado em jazigo da fa-
mília. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LUIZA DE MATTOS GOMES fale-
ceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 85 anos de idade e era viúva do Sr.
Silas Gomes. Era filha do Sr. Firmino de
Mattos e da Sra. Albertina Pires de Mo-
raes, falecidos. Deixa os filhos: Silaseu
de Mattos Gomes, Ivaldete Gomes de
Souza, Arnaldo Gomes, Olivia Apareci-
da Gomes Fernandes, Leonilde Gomes
Bertoluci, Marta Gomes Zanolli, Glaucia
Gomes e Telma Gomes. Deixa netos,
bisnetos e tataranetos. O seu sepulta-
mento deu-se ontem as 10:30 hs no
Cemitério Municipal da Vila Rezende,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA JOSÉ CARNIO TRIN-
DADE faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 84 anos de idade e era
viúva do Sr. Abílio Ferreira Trindade.
Era filha do Sr. Carlos Luiz Carnio e da
Sra. Paula Vedani Carnio, falecidos. O
seu sepul tamento deu-se ontem as
17:00 hs no Cemitér io da Saudade,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ALICE PIERRI GARCIA faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos 87
anos de idade e era viúva do Sr. Mano-
el Garcia. Era filha do Sr. José Pierri e
da Sra. Cizira Casonatto, falecidos.
Deixa os filhos: Edna Maria G. Pierri,
Emilio Carlos G. Pierri, Maria Eliza G.
Pierri Verderame casada com Benedito
Verderame, Sueli Therezinha G. Pierri,
Isabel Cristina G. Pierri Lima casada
com Paulo Lima, Emídio Fernando G.
Pierri viúvo de Cristiane Ap. de S. Pier-
ri e Izaira Mercedes G. P. Lima, faleci-
da. Deixa netos e bisnetos. O seu se-
pultamento dar-se-á hoje as 13:30 hs,

saindo a urna mortuária do Velório “B”
do Cemitério Parque da Ressurreição,
para a referida necrópole, onde será inu-
mada em jazigo da família. – Bom Je-
sus. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA JOSE MORAES GALLO-
NI faleceu ontem na cidade de Rio das
Pedras aos 76 anos de idade e era viúva
do Sr. Durvalino Galloni. Era filha do Sr.
João de Moraes e da Sra. Palmira Barbo-
sa de Moraes, falecidos. Deixa as filhas:
Antonia Aparecida Galloni Mussato; Lucia
Cristina Galloni Custodio. Deixa ainda
Netos, Bisnetos e Tataranetos. O seu se-
pultamento dar-se-a hoje as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório Muni-
cipal, seguindo para o Cemitério Munici-
pal, onde será inumada em jazigo da fa-
mília. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO JACINTO AZEVEDO fa-
leceu anteontem na cidade de Rio Claro/
SP aos 67 anos era casado com a Sr.(a)
Vera Lucia Jeronimo Azevedo. Filho da
Sra. Maria Cirilo de Azevedo e do Sr.
Jacinto Cicero Azevedo. Deixa os filhos:
Auviderio casado com Denise e Graziele
casada com Richard. Deixa também 1
neta, familiares e amigos. O seu sepulta-
mento deu-se ontem às 14:30 hs,  sain-
do a urna mortuária do Velório Memorial
Cidade Jardim - Rio Claro/SP seguindo
para  Cemitério Memorial Cidade Jar-
dim - Rio Claro/SP para referida necró-
pole, onde foi inumado em jazigo da fa-
mília. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ ANTONIO PALOPOLI faleceu
ontem na cidade de Ipeúna/SP aos 70
anos era casado com a Sra. Dirce Apare-
cida Rigo Palopoli, filho da Sra. Maria
Amaro Palopoli e do Sr. José Palopoli.
Deixa os filhos: Ana Paula casada com
Gilberto, Antonio Marcos casado com
Natalia, Vanessa casada com Joni, Vania
casada com Val, Mateus casado com
Pricili, Eder Paulo (Falecido), Viviane (Fa-
lecida). Deixa também netos, familiares
e amigos. O seu sepultamento deu-se
ontem às 16:00 hs,  saindo a urna mor-
tuária do Velório Municipal - Ipeúna/SP
seguindo para  Cemitério Santa Terezi-
nha - Ipeúna/SP para referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 01/2022
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de veículos novos para renovação da frota da
autarquia.
Sessão de disputa do preços: 27 de janeiro de 2022 às 09:00 horas.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO, torna público para conhe-
cimento dos interessados, que na data e horário indicados neste preâmbulo, realizará licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA. O presente Edital e seus
anexos serão disponibilizados para consulta, ou para aquisição, a partir do dia 17 de janeiro de
2022, no Departamento de Licitações, na Rua Malaquias Guerra nº 37, Centro, São Pedro/SP,
nos seguintes horários: das 8:00 às 16:00 horas. Será ainda disponibilizado, sem ônus, no
portal eletrônico www.saaesp.sp.gov.br e www.compras.gov.br. Não serão enviados editais
pelo correio ou por e-mail. São Pedro, 14 de janeiro de 2022.

Giovane Henrique Genezelli - Diretor Presidente do SAAESP

ção foi realizada ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório do Cemitéiro
Parque da Ressurreição sala “B”, para o
Crematório Unidas de Piracicaba – SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERARIA

SR. OSMAIR CARLOS BALIONE fale-
ceu ontem, nesta cidade, contava 64
anos, filho dos finados Sr. Gelindo Balio-
ne e da Sra. Florinda Poli Balione, era
casado com a Sra. Marisa Honorio de
Sousa; deixa a filha: Carla Patricia Bali-
one, casada com o Sr. Fabio Luis Ma-
theus. Deixa netos demais familiares e
amigos. Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição sala
“C”, para o Cemitério Municipal de Char-
queada – SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERARIA

SRA. MARIA APARECIDA SOARES
faleceu ontem, nesta cidade, contava
62 anos, fi lha do Sr. Antonio Soares
Cardoso, já falecido e da Sra. Maria
Senhora Gonçalves Pereira; deixa os
filhos: Pablo Soares da Silva, casado
com a Sra. Rosilda Maria de Oliveira e
Sabrina Soares Araujo, casada com o
Sr. Marcelo Donizete Araujo. Deixa ne-
tos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje às
09h00 no Cemitério Municipal da Vila
Rezende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERARIA

SRA. LUCIANA DE ASSUNÇÃO DO-
RIGON faleceu anteontem, na cidade de
Imbituva/PR, contava 42 anos, filha do
Sr. Gildo Rodrigues de Assunção e da
Sra. Tereza de Jesus Assunção, já fale-
cida, era casada com o Sr. Valdecir Do-
rigon; deixa o filho: Vitor Hugo Assunção
Dorigon. Deixa os irmãos: Luciano; Cris-
tiano; Cristian e Roberto; deixa também
cunhados, sobrinhos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento será reali-
zado hoje, saindo o féretro às 10h30 da
sala “Standard” do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição, para a referida
necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERARIA

FALECIMENTOS
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Distrito de Artemis, 86 anos de uma gloriosa história
Escolha da data do aniversário do Distrito de Artemis foi oficializada pelo Decreto Legislativo 48/2015. Mas a sua história é mais antiga

O Distrito de Artemis comple-
ta 86 anos neste dia 15 de janeiro
de 2022 e segue em pleno desen-
volvimento socioeconômico e sus-
tentável. O aniversário tem origem
no Decreto Estadual nº 2.641 de
15 de janeiro de 1936, assinado
pelo Governado do Estado de São
Paulo, Armando de Salles OIivei-
ra. Esse decreto estabelece a cria-
ção do “districto de paz de João
Alfredo” e define o seu território,
que fazia divisa do Paredão Ver-
melho até as Fazendas Santana e
Santa Olímpia. Atualmente, a área
do distrito é de 218,648 km².

No distrito, a celebração acon-
tece por meio da realização da Fei-
ra Cooperativa Artemis/Lago Azul,
que reúne artesãos do distrito e
acontcerá das 18h às 22h. Uma
Reunião Solene da Câmara Muni-
cipal e atividades esportivas, cul-
turais e de saúde haviam sido pro-
gramadas pelo vereador Josef Bor-
ges (Solidariedade), mas por con-
ta do novo avanço da Covid-19 e
casos de síndrome gripal, todas
foram adiadas. A intenção é po-
der promover em março a corri-
da, o passeio ciclístico, os brinque-
dos para as crianças e orienta-
ções de saúde, além de cultura.

A escolha da data do aniver-
sário do Distrito de Artemis foi
oficializada pelo Decreto Legisla-
tivo 48/2015. Mas a sua história é
mais antiga. Piracicaba foi funda-
da em 1767. O ramal da linha fér-
rea “Ytuana” (Sorocabana) de João
Alfredo foi construído em 1887.

Antes de ser distrito, João
Alfredo foi considerado vila e bair-
ro de Piracicaba. O porto era usa-
do pelos índios Paiaguás, viajan-
tes, barqueiros, caboclos e outros.
A sua localização estratégica, es-
tabelecida às margens do rio Pira-
cicaba, motivou o seu desenvolvi-
mento desde o início da povoação
do município. Era um importante
entreposto fluvial e férreo da re-
gião de Piracicaba e São Pedro.

No dia 4 de março de 1895,
na reunião da Câmara Municipal
de Piracicaba, presidida por Ma-

noel de Moraes Barros, foi discu-
tido requerimento de Claudio Go-
mes da Costa para a instalação de
uma “pharmácia” em Porto João
Alfredo. O documento informa que
a vila era uma “grande zona povo-
ada, onde existem 12 fazendas de
café, com muitos colonos, e que
todos têm de procurar recursos
na cidade, em distância de três a
seis léguas”, informa o documen-
to histórico que está sob a guar-
da do Setor de Gestão de Docu-
mentação e Arquivo da Câmara.

Em outra ata de 1910, os mo-
radores reivindicavam instalação
de uma escola pública em Porto
João Alfredo. A praça principal do
distrito, localizada em frente à es-
tação ferroviária, teve o terreno de
1.197 metros e 62 centímetros qua-
drados doado ao município por
José Antonio de Oliveira e Victo-
rio Cenedese, conforme ata da Câ-
mara de 20 de maio de 1929.

Nessa mesma data, a ata
descreve que moradores de João
Alfredo por meio de solicitações,
representações e abaixo-assina-
dos, cobravam melhorias para o
bairro. Em 15 de julho de 1922, o
vereador Samuel da Costa Neves
solicitou ao secretário de Justiça
a criação de um distrito policial
em João Alfredo e Saltinho.

Esse mesmo documento
apresenta parecer da Comissão
de Obras sobre pedido dos mo-
radores de Porto João Alfredo,
Limoeiro,  Pau Preto e Pau
D’Alho que reivindicaram cons-
trução e conservação de estra-
das de acesso a esses bairros.
Essa ata traz uma descrição de
como era a povoação em 1922, com
100 casas habitadas, com popu-
lação de mais de 600 pessoas.

DE JOÃO ALFREDO A
ARTEMIS - O Porto João Alfre-
do recebeu esse nome em home-
nagem ao Senador João Alfredo
Corrêa de Oliveira. Ele foi um dos
autores e incentivadores da Lei
Áurea, assinada pela Princesa Isa-
bel, abolindo a escravidão no
Brasil, em 13 de maio de 1888.

O registro oficial da mudan-
ça do nome de Porto João Al-
fredo para Artemis ocorre no
Decreto Estadual nº 14.344 de
30 de novembro de 1944. O do-
cumento define a Divisão Admi-
nistrativa e Judiciária do Esta-
do de São Paulo e nele, o nome
do distrito não possui acento,
sendo grafado como Artemis.

ORIGEM DO NOME  -
Muitos acreditam que a origem do
nome do distrito remete à deusa
da guerra e da caça da mitologia
grega, Ártemis. Mas, nunca refe-
riu-se a ela, embora haja uma liga-
ção e a origem vem da natureza.

A grande quantidade de ar-
temisias (planta conhecida tam-
bém como camomila-do-campo)
que se espalhavam ao longo da li-
nha do trem do ramal ferroviário,
motivou a mudança do nome. Por
sua vez, a planta recebeu esse
nome, porque era comumente ofe-
recida à deusa em seus templos.

Histórias, lendas fatos. A
verdade é que ao longo da
história Artemis sempre foi
um distrito importante para
a cidade de Piracicaba.

CARTÕES POSTAIS  - A
Estação Ferroviária ainda é
símbolo de uma época áurea do
distrito. Foi inaugurada em
1887. Estiveram na solenidade
o presidente da Província, Vis-
conde de Parnaíba, o senador
João Alfredo Corrêa de Olivei-
ra, que dava nome ao local.

O trem passou a ligar a o
ramal fluvial. O transporte por
embarcações foi desativado no
ano 1950 e a linha férrea fez a
última viagem em 1961.

A ponte de ferro de Artemis
foi uma das maravilhas da épo-
ca; importada diretamente da In-
glaterra é toda rebitada, sem qual-
quer parafuso em toda a sua
construção. Piracicaba deve-a à
iniciativa de Paulo de Moraes
Barros, então Secretário de Agri-
cultura do governo de São Paulo,
em 1913. Foi inaugurada em 1915.

Sua beleza permanece até

hoje. A ponte foi tombada em 7
de março de 1999 pelo Conselho
de Defesa do Patrimônio Cultu-
ral de Piracicaba (Codepac) e é
uma referência para o distrito
de Artemis e ela foi totalmente
concluída em 1916. Em 1962,
com a desativação do ramal fer-
roviário, passou a ser utilizada
para o tráfego de veículos.

O Balneário Municipal de
Água Sulfurosa também é ou-
tra riqueza do distrito de Arte-
mis. O poço fica às margens do
rio Piracicaba e naquele local

O distrito de Artemis completa 86 anos neste
sábado (15), celebrando o desenvolvimento so-
cioeconômico e sustentável. O aniversário tem
origem no decreto estadual 2.641, de 15 de
janeiro de 1936, assinado pelo então gover-
nador Armando de Salles Oliveira. O decreto
estabelece a criação do "districto de paz de
João Alfredo" e define seu território, que fazia
divisa com o Paredão Vermelho até as fazendas
Santana e Santa Olímpia. Atualmente, a área do
distrito é de 218,648 quilômetros quadrados.

A celebração dos 86 anos acontece neste
sábado, com a realização da Feira Cooperativa
Artemis/Lago Azul, que reúne artesãos do dis-
trito e acontecerá das 18h às 22h. Uma reunião
solene da Câmara e atividades esportivas, cul-
turais e de saúde haviam sido programadas pelo
vereador Josef Borges (Solidariedade), mas, por
conta do recente avanço da covid-19 e dos ca-
sos de síndrome gripal, esses eventos foram
adiados. A intenção é promover em março a cor-
rida, o passeio ciclístico, o dia de lazer com brin-
quedos para as crianças e a mobilização com
orientações de saúde, além de ações culturais.

A escolha da data do aniversário de Arte-
mis foi oficializada pelo decreto legislativo
48/2015, mas a história do distrito é mais
antiga: Piracicaba foi fundada em 1767 e o
ramal da linha férrea "Ytuana" (Sorocabana),
de João Alfredo, foi construído em 1887.

Antes de ser distrito, João Alfredo foi
considerado vila e bairro de Piracicaba. O

Assessoria Parlamentar

DISTRITO
DE ARTEMIS,
86 ANOS
Instituído pelo Decreto Esta-
dual 2.641, de 15 de janeiro
de 1936, o Distrito de Artemis
guarda uma história de desen-
volvimento, tendo sido, no pas-
sado, um importante entrepos-
to entre Piracicaba e São Pe-
dro, por conta de estar, estra-
tegicamente localizado às
margens do rio. Desde a le-
gislatura da Câmara, iniciada
em janeiro de 2021, o Distrito
passou a ter um representan-
te do bairro, o vereador Josef
Borges (Solidariedade), o que
não ocorria há 20 anos. O fato
reforça a importância histórica
de Artemis e, ao mesmo tem-
po, aponta para um futuro pro-
missor de novas conquistas.

Divulgação

ARTEMIS

História revela participação popular
porto era usado pelos índios paiaguás, via-
jantes, barqueiros e caboclos, entre outros
grupos. A localização estratégica, às mar-
gens do rio Piracicaba, motivou seu desen-
volvimento desde o início da povoação do mu-
nicípio. Era um importante entreposto fluvial e
férreo da região de Piracicaba e São Pedro.

Em 4 de março de 1895, em reunião da
Câmara Municipal de Piracicaba presidida por
Manoel de Moraes Barros, foi discutido um
requerimento de Claudio Gomes da Costa
para a instalação de uma "pharmácia" em
Porto João Alfredo. A vila era uma "grande zona
povoada, onde existem 12 fazendas de café,
com muitos colonos, e que todos têm de pro-
curar recursos na cidade, em distância de três
a seis léguas", informa o documento históri-
co que está sob a guarda do Setor de Gestão
de Documentação e Arquivo da Câmara.

"Agradeço aos servidores da Casa de Leis
por essa importante pesquisa histórica sobre
as manifestações populares dos moradores do
distrito, registradas nas atas, mostrando a deter-
minação de sua gente, que permanece ainda hoje
em prol do desenvolvimento daquela região, na
qual tenho orgulho de morar e de representar no
Legislativo. Os moradores confiaram em meu
trabalho e me elegeram vereador de Piracicaba
para eu propor políticas públicas, como o proje-
to das feirinhas iniciado em Artemis/Lago Azul e
que já virou a lei 9.679/2021, que vão benefici-
ar todo o município", afirmou Josef Borges.

chegou a existir um espaço para
banhos. Vinham pessoas de toda
a região que formavam filas.

Depois o local foi desativa-
do. Em 2008, um novo balneá-
rio foi construído pela Prefeitu-
ra de Piracicaba, na praça João
Alfredo com acessibilidade, chu-
veiros e torneiras para uso da
água que continua com suas pro-
priedades minerais e medicinais.

DIVERSIDADE E RI-
QUEZA NATURAL - A Lagoa
do Jardim Itaiçaba e a Lagoa do
Lago Azul são duas riquezas do

nosso Distrito e que podem, no
futuro, voltar a colaborar com o
abastecimento de água da popu-
lação. As duas estão em projeto
de recuperação e revitalização.

O rio Piracicaba e os córre-
gos como do Ceveiro, Limoeiro,
Pau D’Alho, Congonhal e outros
que formam a microbacia que dá
suporte à produção agrícola diver-
sificada em todo o distrito e que
começa a aderir ao conceito de
agroecologia, promovendo a si-
nergia entre a produção de alimen-
tos e a preservação das matas.

Antes de ser distrito, João Alfredo foi considerado vila e bairro de Piracicaba. O porto era usado pelos
índios Paiaguás, viajantes, barqueiros, caboclos e outros. A sua localização estratégica, estabelecida
às margens do rio Piracicaba, motivou o seu desenvolvimento desde o início da povoação do município.

Fotos: Divulgação
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Josef Borges: “um grande futuro para Artemis”
O vereador Josef Borges

(Solidariedade) tem 51 anos e foi
eleito para o seu primeiro man-
dato legislativo no período 2021/
2024, principalmente com os vo-
tos dos eleitores dos bairros do
Distrito de Artemis e também de
Santa Teresinha, Algodoal, Vila
Rezende, Santana e Areão. Ele
mora em Artemis desde 2016.

Por 16 anos ele residiu na
Europa, mais precisamente em
Oftringen, na Suíça. “Eu sempre
tive o sonho de retornar ao Bra-
sil para seguir carreira política.
Meu objetivo sempre foi contribuir
com o meu país a partir das mi-
nhas impressões e da minha vi-
vência das políticas públicas efici-
entes da Suíça. Não tinha dúvidas
de que de algum modo eu pode-
ria fazer isso no Brasil”, afirmou.

Josef Borges sempre comen-
tou com a esposa, Cleidelice Balti-
eri, de origem de família de tirole-
ses de Santana e Santa Olímpia e
que nasceu em Artemis, essa pre-
tensão política. “Em 2010 quando
visitei pela primeira vez Artemis,
fiquei encantado com o local,
com as pessoas. Cinco anos de-
pois, resolvemos deixar a Euro-
pa. Estava na hora de dar início
ao meu sonho político”, comentou.

Após retornar ao Brasil em
2015, e se fixar em Artemis no ano
seguinte, Josef Borges foi apresen-
tado ao padre José Ailton Figuei-
redo, então pároco da Paróquia
São João Batista de Artemis, que o
convidou para organizar projetos
de saúde, esportivos e sociais.

“Como voluntário, passei a
me dedicar a essas ações que bus-

cavam promover o esporte entre
crianças, jovens e adultos e na
saúde, para a terceira idade. Além
de organizar e melhorar a infra-
estrutura do distrito. Essas ações
me levaram a perceber que a re-
gião precisava se desenvolver e
que era enorme o potencial tanto
de crescimento, quanto pela ale-
gria e a força dos moradores que
sofriam com o esquecimento de
diversos governos”, afirmou.

PLANEJAMENTO - Foi a
partir dessa constatação das pos-
sibilidades e oportunidades de
melhoria da qualidade de vida
da população de Artemis, que
Josef Borges começou a traba-
lhar de forma a beneficiar o co-
letivo – como sua experiência na
Suíça - e tornou-se líder comu-
nitário do distrito, sempre com
o apoio do padre José Ailton.

No projeto esportivo, de in-
centivo à corrida e caminhada,
descobriu grandes talentos
para o atletismo piracicabano.
Um exemplo é o jovem Rodrigo
Bellato e a veterana Giovana
Aguiar. “Ainda hoje, eles são
destaques nas competições de
corrida que participam e repre-
sentam Artemis e a nossa cida-
de”, ressaltou o vereador.

O projeto saúde que foi de-
senvolvido na academia ao ar
livre de Artemis trouxe gran-
des benefícios para a prevenção
e promoção a saúde contribu-
indo para o controle da obesi-
dade, doenças arteriais, doen-
ças reumáticas, depressão e
atendeu mais de 400 pessoas.

O início da recuperação da

limpeza da lagoa do Itaiçaba,
abandonada há 30 anos – tam-
bém foi um importante ato de sua
liderança. Josef Borges conseguiu
o licenciamento necessário para
permitir que a comunidade uni-
da conseguisse recuperar esse es-
paço que já foi de lazer e recrea-
ção dos moradores. “Com muita
luta essa proposta avança para a
finalização. É um projeto de gran-
des proporções que irá transfor-
mar a área em uma segunda ‘Rua
do Porto’ da cidade, promovendo
o turismo e o desenvolvimento
sustentável”, disse Josef Borges.

Com a violência e furto em
aumento no distrito, Josef Bor-
ges buscou apoio do Conselho de
Segurança (Conseg) e conquis-
tou o ponto de apoio às Forças
de Segurança do município
(Guarda Civil Municipal, Polícia
Militar e Polícia Civil) e foi im-
plantado o monitoramento da
vizinhança. Essas medidas re-
sultaram na redução de furtos
ao comércio, residência e pedes-
tres, com índices próximo a zero.

POLÍTICA - Em 2016, Josef
Borges sai candidato a vereador
pela primeira vez. Mesmo desco-
nhecido conseguiu 521 votos, sen-
do o mais votado entre os oito
principais candidatos que repre-
sentavam o distrito de Artemis.

Em 2020, concorreu nova-
mente às eleições e com 1259 vo-
tos foi eleito vereador. Já no iní-
cio do mandato, com ajuda do
Deputado Alex de Madureira,
que cresceu no bairro e destinou
emenda parlamentar para revita-
lizar a praça João Alfredo, símbo-

lo do distrito, trazendo a alegria
das famílias de volta ao local.

Com a revitalização, ganhou
força a feira de artesanato que
ele criou para gerar oportunida-
de de geração de renda entre os
moradores que perderam o em-
prego ou precisavam complemen-
tar a renda com a chegada da
pandemia da Covid-19, ainda em
2020, enquanto era líder comuni-
tário. A feira ocorre a cada 15 dias
e movimenta o distrito, atraindo
centenas de pessoas ao local.

Preocupado com a educação
das crianças, adolescentes e adul-
tos aproximou as direções das três
escolas do distrito, criou o grupo
de mães fazendo com que as famí-
lias ocupassem a escola e partici-
passem das decisões, com apoio di-
reto do deputado Alex de Madu-
reira, grande parceiro de Artemis.

Ambos trabalharam para que
a Escola Estadual José Martins de
Toledo, fosse transformada em
Período Integral, que com nova
direção, deu um grande salto na
qualidade de ensino em Artemis.

O vereador Josef Borges
pensa e trabalha para um gran-
de projeto socioeconômico e sus-
tentável para o desenvolvimento
de Artemis e da Região Norte de
Piracicaba, que estão interligados.
Quer preparar o distrito para um
grande salto na próxima década,
com foco no turismo, na preser-
vação dos recursos hídricos e das
áreas de proteção ambiental,
promovendo ações que ofere-
çam oportunidades de emprego
e geração de renda na agricultu-
ra, nos serviços e no comércio.
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Reunião aponta solução para abastecimento de água
"Há microbacias em Arte-

mis que podem ser utilizadas
para captação e distribuição na
região, como a do Congonhal e
a do Lago Azul, que já contou
com sistema de captação de
água há mais de 30 anos", dis-
se o vereador. "Dessa forma, o
abastecimento dessa população
seria garantido pela água pro-
duzida na própria região",
completou Josef Borges.

O presidente da autarquia
afirmou que há um plano ela-
borado em 2015 pelo Semae que

O vereador Josef Borges se
reuniu com o presidente do Servi-
ço Municipal de Água e Esgoto (Se-
mae), Maurício Oliveira, na últi-
ma terça-feira (11), que contou com
o deputado estadual Alex de Ma-
dureira e representantes do lotea-
mento Colinas de Piracicaba e dos
bairros Artemis e Lago Azul. Para
Josef, é importante buscar solu-
ções para o abastecimento dessa
região, porque a expectativa é de
crescimento da população no
distrito de Artemis e nos bairros
da Zona Norte do município.

prevê novos pontos de capta-
ção de água, além dos atuais
rios Piracicaba e Corumbataí,
que incluem o Congonhal.

Além dessas possibilidades,
o presidente do Semae falou so-
bre os investimentos previstos
nesta gestão para a região, prin-
cipalmente  para combater a per-
da de água no fornecimento.

A convite do vereador Jo-
sef Borges, líder do governo na
Câmara, do deputado Alex Ma-
dureira e do empresário Mau-
rício de Sousa que representou

o Colinas na reunião, o Tenen-
te Coronel Edgard Gaspar, co-
mandante do 10º Baep Piraci-
caba, também participou do
encontro e conheceu os investi-
mentos de expansão do Semae
para a população de Piracicaba.

Josef Borges, o deputado
Alex e os demais presentes à
reunião, solicitaram ao presi-
dente da autarquia, Maurício
Oliveira, que os projetos ga-
nhem celeridade para garantir
a segurança no abastecimento
de água do distrito e da cidade.

Aniversário de Artemis
Deputado Alex de Madureira

Como Piracicabano falar
de Artemis, é falar de um lu-
gar especial, onde morei, cres-
ci, estudei, local onde minha
mãe trabalhou a vida inteira e
mora com meu pai até hoje.
Um dos vários motivos para
visitar este querido lugar.

Local que está no meu co-
ração, de onde sai para traba-
lhar e estudar, tive a oportuni-
dade de fazer muitos amigos
que permanecem até hoje. E,
sempre que tenho a oportuni-
dade de visitar me sinto bem,
me sinto em casa, o meu bairro,
meu local. Tenho muito orgu-
lho de ter crescido em Artemis.

Quando jovem estudei na
E.E. Prof. José Martins De Tole-
do, e no tempo livre a nossa di-
versão era se juntar na Praça de
Artemis, também no campo onde
jogávamos bola e assistíamos o

jogos no final de semana, na
quadra de futebol de salão, na
represa, na lagoa e no Ribeirão
do Piquito onde nadávamos.

São boas  lembranças,
por isso, sempre que posso
estou visitando o bairro.

Como deputado estadual
ajudei Artemis na reforma da
Praça, na reforma da Estação,
enviei recurso para a Prefeitu-
ra para a reforma e restauro
do Casarão do antigo Grupo Es-
colar, o Grupão, fiz a articula-
ção a Secretaria de Estado da
Educação para a E.E. Prof. José
Martins De Toledo aderir ao
Programa de Ensino Integral –
PEI, também auxiliei na refor-
ma da escola municipal. Atu-
almente trabalhando no pro-
jeto da reforma e ampliação do
posto de saúde de Artemis.

Parabéns Artemis, são
86 anos de muitas históri-
as, um lugar especial!

Fotos: Divulgação

Na Praça de
Artemis
durante as
obras
acompanhado
com o
vereador
Josef Borges

Visitando a E.E.
Professor José

Martins de
Toledo com o
Secretario de

Estado da
Educacao,

Rossieli Soares
em agenda

solicitada por
nosso gabinete

Prestigiando o Aniversario de 50 Anos da E.E. Professor
José Martins de Toledo. Na foto o Deputado Alex
acompanhado da diretora, Luciana Christiano e do Fabio
Negreiros, dirigente da Diretoria de Ensino de Piracicaba
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