
BRITO
Presidente do Avante Pira-

cicaba, o candidato derrotado a
prefeito em 2020, Edvaldo Bri-
to, fez uma live em suas redes
sociais que, nas palavras dele, “é
para expor a sujeira dos basti-
dores da política”. Ao longo de
23 minutos, na manhã de ontem,
19, ele apresentou o que denomi-
nou de “baixarias” contra ele e dis-
se que irá processar os responsá-
veis. Vai dar muito o que falar.

BEBEL – I
A deputada estadual Pro-

fessora Bebel protocolou, on-
tem (19), ofícios ao governador
do Estado e ao secretário esta-
dual da Educação para ques-
tionar o uso do anfiteatro da
Escola Estadual Pirassununga
no dia 23 de janeiro para rea-
lizada do “I Simpósio Conser-
vador”, com a presença do ex-
Ministro Abraham Weintraub
e outros políticos de direita.

BEBEL — II
No ofício, a deputada Bebel

pergunta se essas autoridades
têm conhecimento do evento e
se foi autorizado. No caso de a
resposta ser positiva, a deputa-
da pergunta se, nesse caso, as
escolas públicas da rede estadu-
al de ensino serão franqueadas
para quaisquer eventos de cu-
nho partidário e eleitoral, o que
contraria a legislação vigente.
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Divulgação

NOTA DE ESCLARECIMENTO DO GRUPO
ZONA NORTE E G5 COMUNIDADES

Nós, lideranças comunitárias da região norte de Piracicaba,
temos sofrido diversos ataques, constrangimentos e ameaças
indiretas por parte de figuras que possuem íntima relação com
determinados integrantes das forças policiais de Piracicaba,
ameaças dizendo que sofreremos retaliações em razão de nos-
sas ações e críticas sobre a atual gestão da Prefeitura de Pira-
cicaba, as situações de diversas áreas que vem sofrendo com
a falta de uma gestão séria e que pense nos piracicabanos,
principalmente os das periferias de nosso município. Além dis-
so, os integrantes do grupo vem sofrendo exposições fora de
contexto e na tentativa de alcançarem a desqualificação destes
perante a sociedade civil e principalmente ao povo oprimido
das comunidades, nossos maiores aliados.

Todas as medidas e ações legais de preservação de nos-
sos direitos democráticos serão tomadas.

Infelizmente, os ataques ultrapassaram a Zona Norte,
agora começou a atacar também outros grupos sólidos e
respeitados da cidade.

Vimos a público ainda declarar que não iremos nos intimidar
com essas declarações, nossa maior arma é a liberdade de
colocar em prática nosso pensamento e o direito da livre ex-
pressão enquanto povo, e podem ter certeza nossa luta pelo
progresso do povo pobre e trabalhador de Piracicaba não será
contida jamais, esse é apenas o começo de nosso trabalho.

RIO DAS PEDRAS
A Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, através da Secretaria da Saúde, promoveu vacina nos bairros e comemora o resultado. A11

Ontem (19), estiveram em reunião o secretário do Sedema,
Alex Gama, e o presidente do Avante, Edvaldo Brito, que definiu
como oportunidade para tirar dúvidas e “aproveitamos para se-
lar compromissos em defesa de Piracicaba”.

Divulgação

Síndrome gripal: escassez de testes
rápidos faz Prefeitura alterar protocolo

A Secretaria de Saúde vai
mudar, a partir de hoje, 20, o pro-
tocolo para realização de testes
rápidos (antígeno) para diagnós-
tico de síndrome gripal em toda a
rede de saúde pública. A partir
desta data, somente pacientes com
sintomas respiratórios graves ou

Testes de antígeno serão apenas em
pacientes com sintomas respiratórios
graves ou que precisem de internação;
aumento foi de mais de mil por cento

que necessitem de internação fa-
rão a testagem. De acordo com a
pasta, a alteração se deve em fun-
ção da dificuldade em adquirir
estes testes – que estão em falta
em todo o país – e pelo crescimen-
to significativo da procura des-
tes exames na rede pública. A7

Felipe Poleti/CCS

Prefeitura registrou aumento de 1.208% na procura pelo teste

RMP conclui série de audiências públicas
A série de audiências públi-

cas promovidas durante o proces-
so de elaboração do Plano de De-
senvolvimento Urbano Integrado
– PDUI da Região Metropolitana
de Sorocaba foi concluída na tar-
de de ontem (19), na Câmara Mu-
nicipal de Rio Claro. Participaram
o Prefeito e o Presidente da Câ-
mara Municipal da cidade, demais
prefeitos e representantes da sub-
região e do Ministério Público do
Estado de São Paulo e Secretaria
de Desenvolvimento Regional. Em

sua manifestação por videocon-
ferência, o Secretário Marco Vi-
nholi declarou que “o PDUI é fun-
damental como instrumento de
política pública para o desenvol-
vimento em médio e longo pra-
zos”. Por isso, convidou a popu-
lação da região a participar ati-
vamente da elaboração do Pla-
no e lembrou que São Paulo está
elaborando e em breve apresen-
tará os primeiros planos regionais
do Brasil realizados de acordo
com a nova legislação federal.

MESA — Compuseram a
mesa de introdução da audiên-
cia o Prefeito de Rio Claro, Gus-
tavo Perissinoto; o Presidente da
Câmara Municipal de Rio Cla-
ro, Vereador José Pereira; a
Chefe de Gabinete da Secretaria
de Desenvolvimento Regional,
Juliana Ogawa, representando o
Secretário Marco Vinholi; Ivan
Carneiro Castanheiro, Promotor
Público regional do Gaema –
Grupo de Atuação Especial de
Meio Ambiente; Nelita Michel,

Prefeita de Iracemápolis e Vice-
Presidente do Conselho Regio-
nal da Região Metropolitana de
Piracicaba; os Prefeitos João
Victor Barboza, de Águas de São
Pedro; Paulo Franceschini, de
Analândia; Rodrigo Arruda, de
Charqueada; Diego Pinheiro, de
Ipeúna; Leandro Martinez, de
Corumbataí; e os representan-
tes dos prefeitos de Santa Ger-
trudes e Santa Maria da Serra,
Felipe Penedo e Sílvio César
Corrente, respectivamente.
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Rua do Vergueiro: roteiro sentimental
Saborear eSaborear eSaborear eSaborear eSaborear e
preservar apreservar apreservar apreservar apreservar a
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Alê Bragion

De olhar inteiro,
 sem movi-
mento e sem

pressa, ainda se pode
ver como e onde co-
meça – e termina –
em Piracicaba a his-
tória e a sina da Rua
do Vergueiro. Rota
discreta que surge quase escon-
dida ou amparada pela fachada
imensa que folclórica do antigo
Hotel Beira-Rio, o passo sem paço
da Vergueiro merece ser saborea-
do pé ante pé, sentindo-se na
brisa leve do tempo o que a re-
gião por ali já foi e o que hoje
(valham-nos os deuses e deu-
sas) ainda (sob todos os riscos)
é. Se há amor verdadeiro, se há
apreço sem preço pelo que con-
tam seus meio-fios, saborear e
preservar a Vergueiro é um de-
safio a piracicabanos corações
certeiros – tocados pelo amor à
cidade e pela paixão que vem
da região que margeia o rio.

A Vergueiro, de raro traça-
do oscilante e pouco torto, ante-
cipa no peito da gente a sensação
ribeirinha que sobe da Rua do
Porto. Porém, não há mais nela
– por vileza e ganância de sua
“gente de bem” – seu ar de anti-
ga instância, de passagem ances-

tral, de oratória memó-
ria a ser contada por fi-
leiras de pequenas e
médias casas de varan-
das breves que ladea-
das por corredores dis-
cretos e úmidos da sau-
dade que os quea co-
nheceram (em outros
idos) têm. Mesmo as-
sim, algumas constru-

ções do antes – e que resistem ao
golpe fatal do capital ao lado de
novos prédios sem alma e sem gra-
ça – ainda mostram radiantes o
que foi e o que é (nessa rua, oras,
que foi do Vergueiro), a urbaniza-
çãode um tempo piracicabano já
quase extinto que passageiro.

Assim, abrindo o roteiro, ex-
plode em visão no início de sua
jornada, o prédio imponente –
quase Meca – de nossa pública
biblioteca “Ricardo Ferraz de Ar-
ruda Pinto”. Seu corpo livro, seu
jardim de ludicidades, seu apon-
tar de horizontesdescansam os
olhose a mente dos que se põem a
contemplar ao longe o arvoredo
que não se acaba e que sombreia
em oitavas graves o murmurar do
Piracicaba. (E que não se acabe
também a própria biblioteca –
ameaçada que está por vendilhões
de novos templos: iletrados des-
leitores da verdade de nossa cul-
tura-cidade). Na quadra seguin-

te, igualmente resistindo, ergue-
se à direita o antigo Lao– hoje
força mística que floresce, simples
e bela, entre árvores sagradas
num quintal. Mais adiante, rei-
nantes da resiliência, registre-se
a existência dealgumas casinhas
de teto baixo e de janelas para a
rua(marca indelével de uma ar-
quitetura que é, entre galpões e
novas construções, símbolo mai-
or de beleza em resistência).

E, dali (salvador) em diante,
a Vergueiro desce por um incons-
ciente coletivo e onírico que jamais
a esquece – e sobe-e-desce e sobe-
e-desce – de leve, sem sobressal-
tos, exibindo em seus pontos mais
altos pistas de uma Piracicaba mí-
tica, rítmica, canção. De alguns
cantos da Vergueiro há pouco se
ouvia, em outras noites de lua, a
seresta feita na rua que vem do
Largo encarnação, do Largo ação
das artes e dos amores em festa,
do Largo dos Pescadores em noi-
tes de tradição. Rumores e movi-
mento. Vento de outros sabores.
“Melhor descer pela Vergueiro e

tomar uma das ruas que leva di-
reto ao rio”: prazer de estio quen-
te, zumzum de gente-inspiração
que vivia e zanzava por ali – ron-
dando os poucos bares pacatos
de suas esquinas-estação.
“Melhor seguir pela Verguei-
ro.” Melhor seguir o coração.

Por fim, em derradeiro –
porque na vida tudo termina –a
Vergueiro parece querer morrer,
junto à XV, na esquina. Ali sua
descida é mais dolorosa, sua vi-
agem é só de ida, metáfora da
vida que finda – vivida, nostál-
gica, literária e (por isso) linda.
Há ainda um falso quarteirão
adiante, antes da fatídica Ulhoa
Cintra. Mas quem se importa?
Sem maldade, a porta para a Pi-
racicaba velha, que se abre, está
na Vergueiro – que leva até a
Rua XV e aporta na saudade.
“Melhor seguir pela Vergueiro”.
Quem se importa? O que canta
mais forte agora aos corações
passarinheiros: o amor ou o di-
nheiro? Melhor passar pela
Vergueiro. Melhorviver um
pouco em suas paragens, às mar-
gens do rio e do tempo: constru-
ção afetiva, via pública, rua,
sempre e eterno companheiro.

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

Coluna EspíritaColuna EspíritaColuna EspíritaColuna EspíritaColuna Espírita

A Bíblia é a palavra
de Deus?

Alvaro Vargas

ABíblia é uma coleção de
livros, produzidos por vá-
 rios profetas hebreus. Foi

traduzida para o latim, por São
Jerônimo, no final do século IV,
quando passou a serutilizada
pela Igreja Católica Romana. Com
a Bíblia (Velho testamento), fo-
ram anexados os Evangelhos Ca-
nônicos e vários escritos sobre
Jesus e os seus ensinos (Novo
Testamento). Moisés é conside-
rado o autor dos primeiros cinco
livros da Bíblia (Pentateuco). Ele
foi um médium extraordinário e
conseguiu libertar os hebreus do
cativeiro do Egito, conduzindo-
os para a Terra Prometida, onde
se situa hoje a nação israelita.
“Moisésrecebeu dos emissários
do Cristo, os dez sagrados Man-
damentos que, até hoje, represen-
tam a base de toda a justiça do
mundo.” (A Caminho da Luz,
cap. 7, Emmanuel e Chico Xavi-
er). O fato de ele não ter recebido
essas mensagens diretamente de
Deus, não desmerece essa obra,
pois todos os mensageiros tra-
balharam inspirados pelos bons
espíritos. Compreendemos que
apenas Jesus, espírito puro, pode
ver e se comunicar diretamente
com Deus (João 14:6-11). Nós o
fazemos, pelos nossos sentimen-
tos, e poderemos alcançar, assim
como ele, o contato direto com o
Altíssimo, quando atingirmos um
nível espiritual mais elevado,
através das reencarnações. In-
clusive, essa é a promessa do nos-
so Mestre nazareno: “Bem-aven-
turados os puros de coração, por-
que verão a Deus.” (Mateus, 5:8).
Moisés, assim como os demais
profetas, eram almas em evolu-
ção, mas foram escolhidos por
Jesus, antes de reencarnarem,
por serem considerados capazes
de executar a nobre tarefa de es-
clarecer espiritualmente a huma-
nidade, como de fato ocorreu.

“A Bíblia Sagrada deve ser
respeita no seu exato valor, mas
nunca se fazer dela um mito, um
novo bezerro de ouro. Deus não
ditou nem dita livros aos ho-
mens. Somente às religiões dog-
máticas, que se apresentam como
vias exclusivas de salvação, inte-
ressa o velho conceito da Bíblia
como palavra de Deus, porque
esse conceito impede a investiga-
ção livre, impondo uma interpre-
tação apenas literal, ou confor-
me a interpretação autorizada da
igreja.” (A Visão Espírita da Bí-
blia, Herculano Pires). O homem
intelectualizado da época moder-
na, exige respostas sensatas às
suas indagações,e uma fé cega

Moisés teve deMoisés teve deMoisés teve deMoisés teve deMoisés teve de
lidar com um povolidar com um povolidar com um povolidar com um povolidar com um povo
indisciplinado,indisciplinado,indisciplinado,indisciplinado,indisciplinado,
acostumado comacostumado comacostumado comacostumado comacostumado com
o regime deo regime deo regime deo regime deo regime de
servidão no Egitoservidão no Egitoservidão no Egitoservidão no Egitoservidão no Egito

não condiz com a sua realidade.
Por esse motivo, tem sido fre-
quente o afastamento dos fiéis
das suas agremiações religiosas.
Para compreender e interpretar
a Bíblia, não nos podemos ape-
gar apenas ao seu sentido lite-
ral, sendo necessário explorar o
aspecto espiritual dos seus ensi-
namentos, considerando os va-
lores morais e os hábitos sociais
da época em que foram escritos.
O espírito Emmanuel (op. Cit.),
esclarece que “os livros dos pro-
fetas israelitas estão saturados
de palavras enigmáticas e sim-
bólicas, constituindo um monu-
mento parcialmente decifrado
da ciência secreta dos hebreus,
e somente os grandes mestres
da raça poderiam interpretá-los
fielmente, nas mais remotas épo-
cas”. De acordo com Herculano
Pires (op. Cit.), “a força da Bí-
blia não está no seu conteúdo
racional, na sua coerência his-
tórica ou na sua coerência mo-
ral e religiosa. Está na tradi-
ção e no sopro espiritual que
lhes impregnam as páginas.”

Ademais, Moisés teve de li-
dar com um povo indisciplina-
do, acostumado com o regime
de servidão no Egito, que pro-
fessava a crença politeísta. A
preocupação dos hebreus era
apenas com a própria sobrevi-
vência e a procriação. Para se
impor a essa comunidade, ele
necessitou mencionar que todas
as mensagens eram de Deus,
evitando a contestação de seu
povo. Essa forma de se impor
aos fiéis foi adotada pelas igre-
jas, depois que o cristianismo se
tornou a religião oficial do im-
pério romano, conferindo a au-
toridade desejada. “A Bíblia en-
tão, deteveum poder mágico, em
que a sua simples leitura, pode
espantar o Demônio de uma
pessoa e convertê-la a Deus.
Claro que o Espiritismo não
aceita nem prega essa velha
crendice, mas não a condena. A
cada um, segundo suas convic-
ções, desde que haja boa inten-
ção.” (Herculano Pires, op. Cit.).

———
Alvaro Vargas, enge-
nheiro agrônomo, PhD,
presidente da USE-Pi-
racicaba, palestrante
e radialista espírita
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Greenpeace: 30 anos
de ativismo no Brasil

José F Höfling

Bem aventurados os que
põem a sua vida em risco
por nós, lutam por nós e por

um País melhor na tentativa que o
futuro das gerações que irão nos
suceder não venham a ser com-
prometido... São três décadas de
intensa atuação em defesa do meio
ambiente em nosso País e no resto
do mundo, agindo sempre de for-
ma pacífica e ética, na maioria das
vezes contrariando os interesses
dos poderosos, contando apenas
com seus princípios norteadores
de uma visão de mundo melhor,
com uma grande rede de solidari-
edade, milhares de voluntários e
simpatizantes como doadores.

Somente com uma visão
maior deste planeta é que se po-
derá agir frente aos desafios,
principalmente dos últimos anos
como as crises do clima e da bio-
diversidade, somadas às políti-
cas ambientais devastadoras
deste governo, permitindo e esti-
mulando o desmatamento,
queimadas, garimpo ilegal e mui-
tas outras agressões que afetam
o clima e o   bemestar de todos
nós, particularmente das popu-
lações indígenas, os primeiros mo-
radores deste lado do mundo.Foi
um ano desafiador em muitos sen-
tidos, com a pandemia impactan-
do ainda mais todos nós brasilei-
ros. Infelizmente, não temos mui-
to o que celebrar, em relação à pro-
teção do meio-ambiente no país.

Assim como nos dois últimos
anos, testemunhamos recordes
de desmatamento na Amazônia

com o avanço do gado e da soja
sobre terras públicas, crescimen-
to do garimpo ilegal, em especial
nas Terras Indígenas, e extração
também ilegal de madeira, con-
tribuindo para uma destruição
sem precedentes da floresta.
Tudo isso sem contar com o en-
fraquecimento de órgãos ambi-
entais e da fiscalização ambien-
tal, adicionado de um novo re-
corde de agrotóxicos liberados.

Por estes e tantos outros
motivos, em ano de eleições
presidenciais,(deste ano de
2022), se faz necessário voltar a
nossa atenção para a escolha de
um dirigente do País que tenha
amor à nossa incrível natureza
(nosso maior legado), e na ines-
gotável disposição de defender
nossos recursos ambientais, in-
teresses econômicos em benefí-
cio da população, apoio incondi-
cional à ciência e à Saúde no con-
trole da pandemia, incentivo
educacional e liberdade de ex-
pressão na construção de um país
democrático e livre. Tenho dito...

———
José F Höfling, biólogo,
microbiologia, imuno-
logia; e-mail: hofling
@fop.unicamp.br

João Ribeiro Junior

Servir da História
como lição, como
fazem aqueles que

veem no passado situ-
ações e exemplos que
devem ser evitados ou
repetidos nos dias de
hoje, é estudar uma
história de conceitos
superados. O uso da História como
lição de moral ou de experiências
negativas e positivas só pode ser
qualificado como ridículo. O jul-
gamento do passado configurado
num verdadeiro Tribunal do mo-
mento, condenando ou elogiando
indivíduos e classes sociais como
se fosse possível julgar as coisas e
seres acontecidos com os concei-
tos e preconceitos do presente. É
da maior importância entender-
se que lecionar ou estudar a His-
tória implica fundamentalmen-
te em reconstituição das épocas
que se pretende analisar com
seus componentes gerais, situa-
ções e possibilidades dos fatos e
homens em foco. Muitos desco-
brem no conhecimento da histó-
ria as armas da quiromancia,
isto é, recurso para a previsão do
futuro próximo ou remoto. Aqui
a trilha éatraente e exerce pode-
rosa tentação. Quantos prejuízos
de formação intelectual e cientí-
fica! Refiro-me, sobretudo, aos
marxistas, que com seu “materi-
alismo dialético histórico”, com
respostas já prontas, buscaram
(ainda buscam) no passado ape-
nas trechos que aparentemente

as justificam. Então
não houve gente que
iludiu moços e velhos
com a invenção de uma
aliança entre burgue-
sia nacional e o prole-
tariado no Brasil con-
tra o imperialismo e
pelo desenvolvimento.
Provaram eles a exis-
tência dessas duas clas-

ses configuradas como tais, cons-
cientizadas para isso? Não! Limi-
taram-se a publicidade dos con-
ceitos sem quaisquer bases cien-
tíficas. Um desses chegou a afir-
mar da impossibilidade de êxito
de um golpe de direita ou esquer-
da no país. Muitos acreditaram.
Depois, a amarga desilusão. Ora,
o máximo que se permite o estu-
do do passado é o entendimento
de certas situações do presente.

Por último, lembro uma fo-
bia. O temor de ensinar a história
do passado recente e do presente.
Além de razões óbvias – o desco-
nhecimento dos fatos atuais por
não estarem incluídos nos livros
oficiais e o natural receio pela dis-
cussão presente – outras há que
são como um biombo pseudocien-
tífico. Dizem. “Não existem docu-
mentos para comprovar”,” não há
referências claras”, etc. Nada me-
lhor do que relatar um debate que
assistimos, quando um conhecido
professor e autor defende as ar-
gumentações acima citando o
exemplo da impossibilidade de se
analisar oque , por exemplo,o ex-
presidente Jânio Quadros, ou o ex-
presidente João Goulart e mesmo
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Conceitos superados da História do Brasil

as verdades e as mentiras da “Co-
missão da Verdade” em relação do
que aconteceu nas décadas do con-
tragolpe militar, que impediu o
golpe da esquerda revolucionária.
Lembro, também, que sobre os fa-
tos atuais existem mais docu-
mentos, referências e riquezas de
meios do que as histórias das
tentativas dos anarquista e co-
munistas, em conjunto, em opo-
sição aosintegralistas, tomarem o
poder, apenas para exemplificar.

Vale acrescentar que o ensi-
no de História é sempre muito
prejudicado nas áreas onde se
instalam regimes totalitários, di-
tatoriais, de direita ou de esquer-
da que se opõem à história por-
que não tem interesse em justifi-
car objetivamente sua ascensão ao
poder e suas decisões. Ela lhes é
adversa. Explicando com mais
coerência, é indiscutível que em
cada época se reconstitui o pas-
sado novamente segundo os con-
dicionantes de cada momento.
Assim, no caso, aos elementos con-
servadores que dominam o poder
essa reformulação não interessa
à luz de novos condicionantes,

pois eles mesmos representam
forças anacrônicas à realidade.

Para concluir, que vincula-
ções se podem firmar entre o en-
sino da História e a atual situa-
ção brasileira? Simplesmente,
através dele, pesquisar o passa-
do remoto e próximo na busca
da explicação e da compreensão
da presente realidade, nos seus
aspectos políticos, econômicos e
sociais, nunca isoladamente,
sempre com suas implicações e
conotações internacionais.  Pa-
rece pouco, mas é muito e é o cor-
reto. As lições de moral da histó-
ria para os moralistas. A adivi-
nhação do futuro para aqueles
que querem o poder, com suas
críticas hipócritas do presente.  É
a velha história, “se estivéssemos
no poder, hoje, tudo seria dife-
rente”. Não haveria nenhum
problema, se pensassem no futu-
ro e não ficar comparando o pre-
sente com o passado na busca de
comparações ideológicas. Sendo,
que o passado é mais importante
que o futuro. Só porque o atual
presidente é um capitão. A opo-
sição continua fazendo suas crí-
ticas, esquecendo-se o quanto ele
já fez para o futuro. E o mais
importante, sem corrupção.

———
João Ribeiro Junior, ad-
vogado (USP), docente
de Direito Constitucio-
nal e de  Teoria Geral do
Estado e Ciência Políti-
ca e História, doutor em
Educação, mestre em
Filosofia (Unicamp)

Vinicius Marchese

Com a evolução
tecnológica, os
investimentos

em Pesquisa & Desen-
volvimento são priori-
tários para as econo-
mias mais desenvolvi-
das do mundo. Os pa-
íses que compõem a
Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE), por exemplo, investem
acima de 2% do Produto Interno
Bruto (PIB) em projetos da área.

É preciso que os gestores pú-
blicos sigam o exemplo de plane-
jar políticas públicas para con-
solidar a inovação como um pro-

cesso fundamental ao
desenvolvimento. O
papel do poder público
é preponderante para
incentivar esse cenário.

Atualmente, São
Paulo serve como ins-
piração para os demais
Estados, pois é o mais
inovador do País, se-
gundo o Índice FIEC

de Inovação dos Estados, que
considera aspectos como compe-
titividade, tecnologia, proprie-
dade intelectual, produção cien-
tífica e empreendedorismo.

Para contribuir com este
contexto, o Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do
Estado de São Paulo (Crea-SP)

O Crea-SP temO Crea-SP temO Crea-SP temO Crea-SP temO Crea-SP tem
incentivado aincentivado aincentivado aincentivado aincentivado a
criação de hubscriação de hubscriação de hubscriação de hubscriação de hubs
de inovaçãode inovaçãode inovaçãode inovaçãode inovação
pelas entidadespelas entidadespelas entidadespelas entidadespelas entidades
de classede classede classede classede classe

Inovação é a porta de entrada para o desenvolvimento

tem incentivado a criação de
hubs de inovação pelas entida-
des de classe, para fortalecer o
intercâmbio de ideias entre os
profissionais da área tecnológi-
ca, startups, empresas, institui-
ções de ensino e investidores.

No formato inovação aber-
ta, que consiste em colaborações
mais diversificadas, o Hub pos-
sibilita interação entre os envol-
vidos, disponibilizando estrutu-
ra física e recursos que dão su-
porte às operações. Assim, a sua
missão é fomentar o empreende-
dorismo e a tecnologia, propa-
gando a cultura de geração de
negócios através de startups.

O pontapé desse projeto
foi na cidade de Mogi Mirim,
com a criação do primeiro hub
de inovação da Baixa Mogia-
na. O próximo, que será lança-
do com o apoio do Crea-SP, está
localizado em Adamantina.

Em outra frente de atuação,
o Crea-SP lançou o CreaLab, pla-
taforma que mapeia soluções
inovadoras na área tecnológica,
para resolução ágil de desafios
estratégicos, ao conectar empre-
sas, universidades, startups, ser-
viço público e a sociedade.

Há, ainda, outros caminhos
importantes a serem trilhados,
como demonstra a cidade de
São José dos Campos, que abri-
ga o primeiro parque tecnoló-
gico criado em território pau-
lista, incentivado pela Prefeitu-
ra. Além de contar com empre-
sas âncoras, startups, institu-
tos de ciência e tecnologia, o
local é a sede da Secretaria de
Inovação e Desenvolvimento do
município, o que demonstra a
importância dessa convergência
entre o setor público e privado.

São ações como essas que
precisam proliferar em todo o Es-
tado, para que São Paulo conti-
nue despontando como case de
inovação para o País e o mundo.

———
Vinicius Marchese é
engenheiro de teleco-
municações e presi-
dente do Crea-SP
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Defesa Civil e secretarias
atuam em limpeza após
as chuvas de terça (18)
O volume de chuvas foi de 83,8 mm. A vazão do rio Piracicaba, com as
chuvas de ontem, chegou a 183 m3/s, com uma altura de 2,73 metros

Divulgação

Av. Adiel Paes Zamith no Santa Rosa um dos locais mais atingidos pela lama com as chuvas de terça (18)

As fortes chuvas que caíram
na noite de terça-feira, 18, casti-
garam a cidade. A Prefeitura colo-
cou equipes de várias secretarias
para trabalhar e minimizar os efei-
tos. Foram registrados alagamen-
tos, danos em asfalto, na Avenida
31 de Março, Rua Santa Cruz atrás
do Teatro Municipal, Avenida Ar-
mando de Salles Oliveira, na re-
gião dos bairros Santa Rosa, Go-
dinho, Bongue e na comunidade
Frederico, próximo ao Bosque do
Lenheiro, uma árvore caiu sobre
uma residência, o Corpo de Bom-
beiros já removeu a árvore.

O volume de chuvas, de acor-
do com o Centro Integrado de In-
formações Agrometeorológicas
(Ciiagro), foi de 83,8 mm. A vazão
do rio Piracicaba, com as chuvas
de ontem, chegou a 183 m3/s,
com uma altura de 2,73 metros,
de acordo com o Sistema de Aler-
ta a Inundações de São Paulo
(SAISP), antes da chuva, a régua
de medição marcava 1,68 metros.

Na manhã desta quarta-feira,
19, as equipes da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Abastecimen-
to (SEMA), Secretaria de Obras (Se-
mob) e Defesa Civil estão atuando
nas ruas para manutenção e lim-
peza e manutenção de galerias
pluviais, bocas-de-lobo, retirada
de galhos e limpeza nas calçadas.

Manuel Horário Adão, Coor-
denador da Central de Obras, está
atuando na força-tarefa da Se-
mob, uma das ações mais urgen-
tes está sendo realizada no Termi-

nal do Piracicamirim, onde um
raio queimou o transformador e o
local está sem eletricidade. No bair-
ro Maracanã, na Rua João Ferrei-
ra da Costa, houve afundamento
do asfalto, no local há uma gale-
ria de água pluvial, equipe de
tapa buracos está empenhada
também nessa tarefa para solu-
cionar o problema ainda hoje.

Sobre os alagamentos causa-
dos pelas fortes chuvas, Odair
Mello, da Defesa Civil, conta que,
em vários pontos da área rural, os
ribeirões transbordaram, alagan-
do estradas e interditando os lo-
cais. “No bairro Godinho, na Es-
trada do Meio, em dois pontos,
houve carreamento de blocos de
pedras em direção a estrada, o

trabalho de remoção de pedras
grandes e volumosas está sendo
realizado pela Sema para deso-
bstruir o local”, conta Odair.

Um dos locais mais atingi-
dos pelo acúmulo de lama foi a
Avenida Adiel Paes Zamith, no
bairro Santa Rosa. Na região do
bairro Santa Rosa, há ainda, um
dos córregos obstruído com
muitos troncos de árvores, lá a
equipe da Semob já está execu-
tando a limpeza com a escava-
deira hidráulica para desobs-
truir o córrego. Moradores de
um condomínio estão ajudando
na limpeza do local com retroesca-
vadeira e depois vão fazer a lava-
gem do local com caminhão-pipa.

Outro ponto crítico foi a Rua

Amazonas, bairro Higienópolis,
local que o Semae tinha feito um
conserto na tubulação de água, que
estava vazando e, com as chuvas
de ontem, o material foi levado
para a Avenida 31 de março, a Se-
mob está removendo o material
para que o local seja recapeado.

No bairro Bongue,  São
Francisco, uma galeria de água
se rompeu causando alagamen-
to em várias residências.

MONITORAMENTO - A
Defesa Civil continua monitoran-
do a situação do rio Piracicaba. As
pessoas que vivem em áreas de ris-
co e se sentirem em perigo podem
ligar aos telefones 199 (Defesa Ci-
vil) e 153 (Guarda Civil), Corpo de
Bombeiros (193) e solicitar apoio.

“E“E“E“E“ENCONTROSNCONTROSNCONTROSNCONTROSNCONTROS”””””

Projeto tem calendário
'recheado' em fevereiro

O setor de esportes de forma-
ção da Secretaria de Esportes, La-
zer e Atividades Motoras (Selam)
divulgou nesta quarta-feira (19) o
calendário de fevereiro para o pro-
jeto Encontros Esportivos, que é
realizado por meio do Programa
Desporto de Base (PDB), ofereci-
do pela Prefeitura de Piracicaba.
A programação começa no dia 5,
com o treino especial de ginástica
acrobática marcado para às 8h no
Engenho Central. Na mesma
data, o Complexo Esportivo José
Carlos Callado Hebling, no Par-
que Prezotto, recebe o Festival de
Futsal Sub-8 a partir das 7h. To-
das as atividades são gratuitas.

A Selam realizará ainda o Fes-
tival de Futsal nas categorias sub-
10 e sub-12, nos dias 12 e 19, res-
pectivamente. Ambos estão agen-
dados para ocorrer nas duas qua-
dras do mini ginásio José de Oli-
veira Garcia Neto, anexo ao Giná-
sio Municipal Waldemar Blatkau-
skas, mas podem ter o local trans-
ferido conforme a necessidade de
uso do espaço pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde para a vacinação
contra a Covid-19. No mesmo mês,
acontecem mais um treino especial
de ginástica acrobática (19/02, no
Engenho Central), o Festival de Pe-
destrianismo (19/02, em Ártemis) e
uma oficina de atletismo (26/02,
no campus Taquaral da Unimep).

Leonardo Moniz/Selam

A programação de fevereiro contará com uma oficina de atletismo

"São eventos que buscam
atender as necessidades dos nos-
sos alunos, fortalecendo a integra-
ção deles. Os festivais têm o objeti-
vo de educar e proporcionar mais
um espaço para vivenciar o espor-
te de forma pedagógica, competi-
tiva e saudável. São oportunida-
des de aprendizado. Essa integra-
ção, somada à participação dos
responsáveis, é fundamental",
destacou o professor Ronaldo Lu-
centini, coordenador do PDB. A
programação de fevereiro inclui
também o início para a Copa Pei-
xinho de Futebol Sub-9 e Sub-11,
prevista para começar no dia 15.

PROGRAMA - Criado em
1989, o Programa Desporto de
Base disponibiliza atualmente as
seguintes modalidades: basquete,
futebol, futsal, ginástica acrobáti-
ca, ginástica rítmica, handebol,
karatê, voleibol e vôlei de praia,
todas voltadas para crianças e ado-
lescentes de 7 a 17 anos de idade.
Para participar, os interessados
devem comparecer aos núcleos
em que as atividades são reali-
zadas, nos horários de aula,
acompanhados por um respon-
sável e com o documento de
identidade. Mais informações
podem ser consultadas pelo
WhatsApp (19) 98138-4880, e-
mail pdb@piracicaba.sp.gov.br
ou Instagram @selampiracicaba.
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Vereador promove reunião sobre o Programa Escola Cívico-Militar
O vereador Fabricio Polezi

(Patriota) promoveu, nesta terça-
feira (18), uma reunião com o de-
putado estadual Tenente Coimbra
(PSL) e com o prefeito de Piracica-
ba, Luciano Almeida (DEM), para
falar sobre o Programa Escola Cí-
vico-Militar. A reunião ocorreu no
prédio da prefeitura inicialmente
com a chefe de gabinete do prefei-
to, Daniela Molina, pois Luciano
teve um compromisso de última
hora. Cientes da presença do de-
putado Coimbra na cidade, Ed-
valdo Brito, líder do partido
Avante e o vereador Gustavo
Pompeo (Avante), fizeram ques-
tão de participar da reunião e con-
tribuir na luta pela implantação
desse projeto em Piracicaba.

Assim que soube da contem-
plação da cidade para o progra-
ma, o vereador Fabricio Polezi
(Patriota) convidou o deputado
para uma reunião com o prefeito
com a finalidade de não perder
tempo e somarem esforços na efe-
tivação da Escola Cívico-Militar.

Polezi, que sempre lutou, des-
de o primeiro dia do seu mandato,
para a realização da Escola Cívi-
co-Militar em Piracicaba, disse: “É

hora de unirmos forças para que
os pais dos alunos piracicabanos
possam realizar de vez o sonho de
matricularem o seu filho em uma
escola cívico-militar. O fator pri-
mordial desta conversa junto ao
Executivo é consolidar uma união
de esforços com o objetivo de fazer
acontecer todos os trâmites que
ainda precisam ser efetivados para
vinda desse programa. Isso será o
pontapé inicial e servirá para que
todas as outras escolas da cidade
possam se espelhar e ter como pa-
drão de qualidade”, afirmou.

“O meu trabalho foi junto ao
MEC, ajudando a contemplar a
cidade de Piracicaba, parabéns
vereador Fabricio pelo seu tra-
balho em fazer o prefeito solici-
tar a adesão ao programa, e pode
contar comigo daqui em diante
também”, disse o deputado Co-
imbra, ao registrar o seu apoio
ao vereador Polezi nessa sua luta.

O prefeito Luciano pediu
desculpas por chegar no final-
zinho da reunião, mas deixou
claro que já está dando anda-
mento nas próximas etapas e
que conta com esse apoio tão
importante dos nobres colegas.

Ao saber da contemplação da cidade para o programa, Polezi convidou
o deputado para para discutir a efetivação da Escola Cívico-Militar

Assessoria Parlamentar
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Padre Ademilson recebe título
de 'Cidadão Piracicabano'

Assessoria Parlamentar

Josef entregará a homenagem na Paróquia Divino Pai Eterno

O vereador Josef Borges (So-
lidariedade) fará a entrega do tí-
tulo de "Cidadão Piracicabano" ao
padre Ademilson Lopes da Silva
neste sábado (22), às 19h, na Pa-
róquia Divino Pai Eterno, no Par-
que Piracicaba. A homenagem
da Câmara Municipal de Pira-
cicaba segue o decreto legisla-
tivo 45/2021, em reconhecimen-
to à dedicação do religioso com
toda a comunidade da região.

Padre Ademilson está há 12
anos à frente da paróquia e forta-
leceu nesse período as pastorais,
os trabalhos sociais e "diversas
atividades que beneficiaram não
apenas os fiéis, mas todos os mo-
radores, principalmente os mais
humildes". "No seu trabalho pas-
toral, o padre acolheu a todos, in-
centivou a união da comunidade
e, ao longo dos anos, contribuiu
para transformar muitas vidas.
Suas ações sempre foram para o
bem-estar comum. Fico feliz em
poder entregar essa homena-
gem, que reconhece o padre
como um filho também de Pira-
cicaba, por tudo o que realizou
em prol dos moradores e da nos-
sa cidade", afirmou Josef Borges.

Natural de Auriflama (SP),
Ademilson foi ordenado padre aos

38 anos, por dom Eduardo Koaik,
em 2011. Ele é o filho do meio dos
agricultores Maria Pacheco da Sil-
va e Antônio Lopes da Silva. Na
infância, morou em Americana e
Santa Bárbara D'Oeste, onde sua
mãe e seus irmãos ainda residem.

É formado em filosofia e teo-
logia pela PUC (Pontifícia Univer-
sidade Católica) de Campinas.
"Padre Ademilson é conhecido e
muito querido na comunidade por
seu carisma e determinação; 2022
marca os 12 anos em que ele está à
frente da Paróquia Divino Pai
Eterno, sempre se dedicando às
causas sociais, democráticas e re-
ligiosas", ressaltou o vereador.

O trabalho de padre Ademil-
son resultou que a paróquia con-
tasse com uma catequese que tem
a participação de cerca de 200 cri-
anças. Há 72 coroinhas e acóli-
tos na paróquia e a Pastoral da
Criança presta atendimento a 90
crianças e suas famílias. "A Pas-
toral da Família e a Pastoral
Afro também são fortes na co-
munidade, resultado do traba-
lho do padre Ademilson, que
também promoveu obras, sempre
atuando em defesa da comuni-
dade. Ele é merecedor dessa ho-
menagem", destacou Josef Borges.

IIIIIRARARARARA!!!!!

Sesc Piracicaba inicia venda de ingressos para acústico
Nasi e Edgard Scandurra so-

bem ao palco do Sesc Piracicaba
em 29 de janeiro, sábado, para
apresentar o show que denomina-
ram de Ira! Folk, com clássicos da
banda executados de forma acús-
tica. O show acontecerá a partir
das 20h no Ginásio seguindo to-
dos os protocolos sanitários, com
acomodação do público em cadei-
ras com distanciamento e obriga-
toriedade do uso da máscara. Os
ingressos das atrações podem ser
adquiridos pelo www.sescsp.org.br/
piracicaba e na bilheteria da uni-
dade local e custam R$ 15 para
meia entrada e Credencial Plena e
R$ 30 para as demais categorias.

A entrada em qualquer uni-
dade do Sesc só é permitida após a

apresentação do comprovante das
duas doses da vacina contra a
Covid-19 (ou o comprovante de

Ana Karina Zaratin

Nasi e Edgard Scandurra

vacinação em dose única) para
maiores de 12 anos e documento
com foto. O uso de máscaras co-

brindo boca e nariz continua obri-
gatório. Para mais detalhes, aces-
se tinyurl.com/reabertura-sesc.
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Menino Adryan é a primeira
criança vacinada na cidade
Nova etapa da vacinação teve início na manhã de quarta-feira (19),
em cerimônia simbólica no Centro de Reabilitação Piracicaba (CRP)

Faltando dois dias para com-
pletar um ano do início da vaci-
nação contra Covid-19 em Piraci-
caba, nesta quarta-feira, 19, o me-
nino Adryan Samuel Maia Pon-
ciano da Silva, 10 anos, foi a pri-
meira criança a ser vacinada con-
tra a doença no município. Esta
nova etapa da vacinação teve iní-
cio nesta manhã em cerimônia
simbólica no Centro de Reabilita-
ção Piracicaba (CRP), onde
Adryan faz acompanhamento
desde quando era bebê, devido à
paralisia cerebral. A vacinação
regular de crianças de cinco a 11
anos com deficiência permanente
ou comorbidades, indígenas e
quilombolas, por meio de agen-
damento, também tem início nes-
ta tarde, nas unidades de saúde.

Participaram da cerimônia
no CRP o prefeito Luciano Almei-
da, o secretário de Saúde, File-
mon Silvano, o coordenador de
Vigilância em Saúde, Moisés Ta-
glietta, o presidente do CRP, Ri-
cardo Miguel Kraide, profissio-
nais da saúde e a imprensa. "Ini-
ciamos hoje mais uma etapa fun-
damental da campanha de vaci-
nação contra Covid-19 em Piraci-
caba. Já são mais de 788 mil do-
ses aplicadas, com 83% da popu-
lação vacinada com as duas do-
ses, mas as crianças ainda esta-
vam no aguardo e agora chegou
a vez delas, para que também es-
tejam protegidas, em especial dos
casos graves da doença", afirma
o prefeito Luciano Almeida.

Adryan é quinzista de co-
ração e fez questão de estar com
a camiseta do time para tomar
a 1ª dose da vacina. Acompa-
nhando a mãe, a pedagoga Tu-
cumã Maia da Silva, o menino
fala com alegria "Viva o SUS",
frase que se tornou referência
na vacinação contra a Covid-19
no País. Tucumã conta que, ao
saber do início da vacinação in-
fantil, conversou com Adryan,
que ficou feliz. "É um alívio. Nos
sentimos honrados por ele ser a
primeira criança e aliviados
para que possa retornar às ati-

Justino Lucente

Adryan faz acompanhamento no CRP desde quando era bebê

vidades, para a escola, para as
terapias, com mais segurança",
afirma. "Durante a pandemia,
ficamos acompanhando tudo
em casa, fazendo as terapias e
atividades lá e trabalhando para
que ele não sentisse tanto esse
impacto negativo", conta a mãe.

A segunda criança a ser va-
cinada foi o menino Alex Thiago
Miranda Figueiredo, 11 anos, que
tem a Síndrome de Angelman,
doença genética que afeta o de-
senvolvimento, como a ausência
da fala, e faz acompanhamento
no CRP desde os 10 meses de
vida. Para a mãe, a cabeleireira
Daiane Aparecida Miranda, a
vacinação de Alex é uma mistu-
ra de emoções, com o objetivo de
proteção do filho. "O Alex tem
um pouco do espectro autista
também e ele não usa máscara.
Como a gente tem comércio em
casa e ele já pegou covid no pas-
sado, e eu não sabia como lidar
com a situação porque ele não
fala – então eu tinha que ter aque-
le olhar de mãe em cima dele –,
então falei para o meu marido que
temos que vacinar, confiando em
Deus, na ciência e pedindo para
dar tudo certo, porque é mais
uma proteção", comenta Daiane.

Ao todo, 19 crianças foram
vacinadas na cerimônia que
ocorreu no CRP nesta manhã.
Quem as vacinou foi a auxiliar
de enfermagem Adriana Biesse,
que atua na rede municipal de
Saúde há 30 anos. "O sentimen-
to de vacinar a primeira criança
é de grande responsabilidade. É
a nossa esperança essa vacina,
para que a gente volte à vida
normal", comenta Adriana.

O secretário de Saúde, File-
mon Silvano, pontua a necessi-
dade de que crianças também
sejam imunizadas contra a Co-
vid-19 com a vacina, uma vez que
elas também transmitem a do-
ença, mesmo que geralmente
apresentem quadros leves. "No
contexto que estamos de aumen-
to exponencial de novos casos
devido à variante Ômicron, é es-

sencial que a maior parte possí-
vel da população seja vacinada
contra a Covid-19, com a 1ª, 2ª
dose e dose adicional também. Por
isso a vacinação das crianças é
fundamental", lembra Filemon.

Para Kraide, presidente do
CRP, a vacinação dos atendidos
pelo Centro de Reabilitação é o
que faltava para que elas voltem
com tranquilidade à rotina do
acompanhamento que realizam.
"Muitas mães tinham medo de
trazer as crianças, de voltarem à
rotina delas. Então o trabalho
dos nossos profissionais também
foi impactado. Apesar deles es-
tarem vacinados, os familiares
relutavam em voltar. Dessa for-
ma a vacinação das crianças vai
ser muito importante para pode-
rem voltar à vida normal delas",
afirma Kraide que lembra que no
período longe das terapias foi per-
ceptível como o desenvolvimento
das crianças estacionou. "O fato
de ficar um tempo longe da fisio-
terapia, da aula, faz a criança re-
gredir. Então é muito importan-
te que elas estejam presentes no
dia a dia do Centro", enfatiza.

CAMPANHA – De acordo
com o PEI (Plano Estadual de
Imunização), nesta primeira eta-
pa da campanha de vacinação con-
tra Covid-19 em crianças serão
vacinadas aquelas com cinco a 11
anos com comorbidades ou com

deficiência permanente e crianças
indígenas e quilombolas também
na mesma faixa etária. Esse gru-
po está sendo vacinado com a
vacina Pfizer adaptada para do-
ses pediátricas (frasco com tam-
pa laranja), com intervalo de oito
semanas entre a 1ª e 2ª doses.

Taglietta, coordenador da Vi-
gilância em Saúde, conta que, em
Piracicaba, cerca de 6.800 crian-
ças se enquadram nos critérios da
primeira fase da campanha. Ao
todo, a expectativa é que aproxi-
madamente 35 mil crianças entre
cinco e 11 anos sejam vacinadas
contra a Covid-19 no município.
As doses são enviadas pelo Esta-
do. Em Piracicaba já chegaram
1.800 doses na segunda-feira e
hoje devem chegar mais 2.200.

"A expectativa é encerrar com
agilidade esse primeiro grupo e
também as 35 mil crianças, con-
tando com a volta às aulas no mês
de fevereiro. Quero destacar aos
pais que a vacina é, sim, segura, e
ela é necessária para a proteção
não só do seu filho, mas de todos
que estão à volta dele. Então não
deixe de vacinar seu filho, entre
no VacinaPira, agende a vacina
quando chegar a vez dele e, se
possível, até o acompanhe, pai e
mãe. É um momento de bastante
felicidade para todos nós e deve
ser também para a família pira-
cicabana", orienta Taglietta.
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Vereador questiona a retirada
de sibipirunas cinquentenárias

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) está solicitando, por meio
de um requerimento de informa-
ções, que a Prefeitura esclareça
quais foram os motivos que leva-
ram a Sedema (Secretaria Munici-
pal de Defesa do Meio Ambiente)
a extrair quatro árvores cin-
quentenárias na rua João Bote-
ne, junto ao muro do Cemitério
da Saudade, na Vila Monteiro.

Recentemente, o vereador es-
teve no local e verificou que as si-
bipirunas haviam sido totalmente
cortadas, restando a realização da
destoca, que é a supressão da base
do tronco até o início das raízes.

Kawai pergunta quem foi o
solicitante da extração, se foi ela-
borado algum laudo técnico que
comprovasse a necessidade da eli-
minação dessas árvores e quando
será realizado o plantio para a
substituição por outras árvores.

O parlamentar disse acredi-
tar que a equipe técnica da Sede-
ma tenha sido consultada e apro-
vado a retirada dessas árvores,
mas entende que a Prefeitura tam-
bém precisa dar explicações, afi-
nal, segundo ele, "cortar árvores
sem necessidade pode ser consi-
derado crime ambiental, passível
das punições previstas em lei".

Kawai quer saber se árvores estavam condenadas e pede laudo técnico

Assessoria Parlamentar
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PAULICEIA
A vereadora Ana Pavão (PL)
vai solicitar ao Poder Executi-
vo providências para uma cra-
tera localizada no cruzamen-
to entre as ruas Chavantes e
Fernando Lopes, próximo ao
Terminal de ônibus do bairro
Paulicéia. O buraco tem cau-
sado preocupação aos mora-
dores que trafegam diaria-
mente pela via e também
para os comerciantes do en-

torno. O risco se torna ainda
maior porque trata-se de um
cruzamento de intenso movi-
mento de ônibus e demais
veículos. A parlamentar reali-
zou uma vistoria no local,
nesta semana, e constatou o
problema. Após a cobrança
que será encaminhada à pre-
feitura, Ana Pavão deverá re-
tornar ao local para observar
se o serviço foi executado.
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SAÚDE BUCAL DOS BEBÊS
A saúde bucal é uma das maiores preo-

cupações dos pais nos primeiros anos de vida
de uma criança. As primeiras visitas ao den-
tista são importantes não só para o exame
físico, mas também para que pais ou cuida-
dores possam ter orientações adequadas.

De acordo com a drª. Sylvia Lavínia,
odontopediatra e presidente da Câmara Téc-
nica de Odontopediatria do Conselho Regio-
nal de Odontologia de São Paulo (CROSP)
“é recomendado que a higiene oral seja ini-
ciada no momento em que o primeiro dente
de leite erupciona na cavidade oral. A limpe-
za deve ser realizada nesses locais, de ma-
neira suave e com auxílio de uma fralda lim-
pa ou gaze umedecida com água filtrada”.

O hábito de se realizar a manipula-
ção na cavidade bucal da criança com de-
deiras ou mordedores faz com que a cri-

ança se familiarize com a sensação de
limpeza, tornando-a mais receptiva aos
futuros cuidados da saúde bucal.

O aleitamento é fundamental para o cres-
cimento e desenvolvimento da cavidade oral
do bebê, bem como para preparar a boca
para as funções de sucção e mastigação.

Estudos recentes na população brasileira
apontam que o problema mais comum na saú-
de bucal em bebês até os três anos de idade
continua sendo a doença cárie, que atinge
25,6% das crianças dessa faixa etária. A ocor-
rência está relacionada ao aleitamento mater-
no prolongado e frequente. Os líquidos que se
acumulam na boca enquanto o bebê está ador-
mecido pode provocar as lesões de cárie. As-
sim, além de não deixar o bebê com a mama-
deira na boca nesse momento, é importante
fazer a higienização correta dos dentes.

O Prêmio Sesc de Literatura,
um dos mais importantes e consa-
grados do país na distinção de es-
critores inéditos, abriu inscrições
até dia 11 de fevereiro. Podem con-
correr autores não publicados nas
categorias Romance e Conto. O
Prêmio avalia trabalhos com qua-
lidade literária para edição e cir-
culação nacional. Os interessados
podem acessar regulamento com-
pleto em www.sesc.com.br/premi-
osesc para concluir o processo de
inscrição, que é gratuito e online.

Ao oferecer oportunidades
aos novos escritores, o Prêmio
Sesc de Literatura impulsiona a
renovação no panorama literário
brasileiro e enriquece a cultura

nacional. Os vencedores têm suas
obras publicadas e distribuídas
pela editora Record, parceira do
Sesc no projeto, com tiragem ini-
cial de 2.500 exemplares. O
anúncio dos vencedores será di-
vulgado no mês de maio. Desde
a sua criação em 2003, mais de
17 mil livros foram inscritos e 33
novos autores foram revelados.

A parceria com a editora Re-
cord contribui para a credibilida-
de e a visibilidade do projeto, pois
insere os livros na cadeia produti-
va do mercado editorial. “Chega-
mos à 19ª edição com o propósito
de revelar novos escritores, que é
nossa maior meta. A premiação foi
criada em 2003 e se consolidou
como a principal do país para au-
tores iniciantes. No ano passado,
tivemos a inscrição de 1.688 li-
vros, sendo 850 em Romance e
838 em Conto. O cronograma não
foi afetado pela pandemia, por-
que foi todo executado por traba-
lho remoto. Dessa forma, o resul-
tado pôde ser divulgado no prazo
previsto” explica o analista de Li-
teratura do Departamento Naci-
onal do Sesc, Henrique Rodrigues.

O processo de curadoria e
seleção das obras é criterioso e
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NOIVA DA COLINA
Atendendo a solicitação feita
pelo vereador Gilmar Rotta
(Cidadania), a Defesa Civil
realizou no último dia 10 a lim-
peza e o reparo das manilhas
no córrego do bairro Noiva da
Colina. A pedidos de morado-
res, o parlamentar havia visi-
tado, no dia 6, junto com o titu-
lar da Defesa Civil, Odair Me-
llo, as pontes localizadas en-
tre as ruas Dr. Aldrovando
Fleury Pires Corrêa, José Ri-
olando Theodoro e Antonio Pa-

zinato Sturion para averiguar a
situação do córrego. Os mora-
dores relataram que as recen-
tes chuvas fizeram com que o
córrego transbordou, o que
trouxe à tona lixo e galhos que
obstruem as manilhas e impe-
dem o escoamento da água. A
Defesa Civil realizou a limpeza
e a manutenção do córrego,
removendo o lixo e galhos
que estavam obstruindo as
manilhas e causando o trans-
bordamento do manancial.
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Sesc de Literatura abre as
inscrições para edição 2022
Os interessados podem acessar regulamento completo em www.sesc.com.br/
premiosesc para concluir o processo de inscrição, que é gratuito e online

democrático. Os livros são ins-
critos pela internet, gratuita-
mente, de forma anônima. Isso
impede que os avaliadores reco-
nheçam os reais autores, garan-
tindo a imparcialidade no pro-
cesso de avaliação. Os romances
e contos são avaliados por escri-
tores profissionais renomados,
que selecionam as obras pelo cri-
tério da qualidade literária.

A relevância do Prêmio Sesc
de Literatura também pode ser
medida por meio do sucesso dos
seus vencedores, que vêm sendo
convidados para outros importan-
tes eventos internacionais, como
a Primavera Literária Brasileira,
realizada em Paris, o Festival Li-
terário Internacional de Óbidos,
em Portugal, e a Feira do Livro
de Guadalajara, no México.

VENCEDORES 2021 - Na
edição de 2021, foram vencedo-
res o paraense Fábio Horácio-
Castro, com o romance O réptil
melancólico, e o pernambucano
Diogo Monteiro, com a coletâ-
nea de contos O que a casa criou
receberam o Prêmio Sesc de Li-
teratura. A origem dos autores
reafirma o estímulo da premia-
ção à diversidade e a capacida-

de de projetar escritores das
mais distintas regiões do país.

Fábio Horácio-Castro, jorna-
lista de formação, tem 52 anos, e é
professor universitário. “É a minha
primeira participação no Prêmio
Sesc e não esperava vencer na cate-
goria. Escrevo mais sobre pesqui-
sas relacionadas à Amazônia.
Como eu tinha um projeto deste li-
vro, aproveitei o isolamento da pan-
demia, finalizei a obra e me inscre-
vi. Fiquei muito contente com o re-
torno”, contou. Diogo Monteiro, de
43 anos, também é jornalista e atua
com pesquisa de opinião e estraté-
gia. “Sempre escrevi e participava
de algumas coletâneas, mas nunca
tinha pensado no Prêmio Sesc. Em
2021, tive um livro infantojuvenil
publicado. Depois veio o prêmio,
sendo a segunda vez em que colo-
co uma obra para o público, agora
na categoria conto”, destaca.

Em 18 anos de prêmio, di-
versos autores foram descobertos
e se consolidaram na literatura na-
cional, graças ao incentivo da Ins-
tituição, entre eles Juliana Leite,
Rafael Gallo, Luisa Geisler, An-
dré de Leones, Franklin Carva-
lho, Sheyla Smanioto, Tobias Car-
valho e Lucia Bettencourt.

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Muro do estádio municipal é demolido pela prefeitura
Parte do muro do estádio

municipal Lázaro Trevizan foi
demolido pela Prefeitura de
Charqueada nesta terça-feira
(18). A ação se deu por conta
dos riscos oferecidos pela anti-
ga estrutura, que poderia de-
sabar a qualquer momento.

O trabalho foi efetuado por
uma equipe da Secretaria de Obras.
De acordo com os engenheiros, o
muro se encontrava com problemas
estruturais e a medida foi tomada
para evitar possíveis acidentes.

“As fortes chuvas do fim de
ano fizeram com que a estrutura
ficasse ainda mais comprometida.
Por isso foi necessário a demoli-
ção. Mas já existe um projeto para
melhorar este espaço”, adiantou o
prefeito Rodrigo Arruda (DEM).

O novo projeto que deve dar
cara nova ao espaço contempla re-

Divulgação

vitalização completa tanto do cam-
po quanto do seu entorno, com
pistas de caminhada, área verde,
praça de alimentação para food

trucks, espelhos d'agua, área gour-
met, quadra de areia, novos ves-
tiários, portaria com bilheteria,
cercamento e outras estruturas.

O trabalho foi efetuado por uma equipe da Secretaria de Obras
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Palestrantes destacam contrato
intermitente para trabalho
O ciclo de palestras é promovido pelo Fórum Municipal Permanente
de Educação Financeira, Empreendedorismo e Empregabilidade

A contratação intermitente
como opção para inserção de pro-
fissionais com mais de 50 anos no
mercado de trabalho foi aborda-
da por profissionais de recursos
humanos no workshop “Esteja pre-
parado para um mercado de tra-
balho competitivo e para os no-
vos desafios de 2022”. O ciclo de
palestras é promovido pelo Fó-
rum Municipal Permanente de
Educação Financeira, Empreen-
dedorismo e Empregabilidade.

Realizada na manhã de quar-
ta-feira (19), a palestra apresen-
tou o tema “Mercado de trabalho:
inserção de profissionais 50 anos
+”. Ambas da Carvalho RH, as
palestrantes Liliane Carvalho, que
atua na área de treinamento e de-
senvolvimento de pessoas, e Bru-
na Carone, formada em Recursos
Humanos, selecionadora e grafó-
loga detalharam como funciona o
contrato de trabalho intermiten-
te e motivo da preferência das
empresas pelo recrutamento de
pessoas mais velhas para ocupar
essa modalidade trabalhista.

Promulgado na Reforma
Trabalhista (Lei nº 13.467 de 13
de julho de 2017), o contrato de
trabalho intermitente formaliza a
prestação de serviço não continu-
ada com alternâncias de período
de atividade e inatividade. De
acordo com Bruna Carone, no
contrato intermitente o colabora-
dor da empresa é chamado cada
vez que tem uma demanda de
trabalho.“O contrato intermiten-
te vem para agregar uma renda a
esse candidato com mais de 50
anos ou aposentado que está bus-
cando essa recolocação. Ele aca-
ba tendo um compromisso com a
empresa e não precisa ser todos
os dias”, disse. Para ela, vale a
pena investir nesse colaborador.

A profissional de RH Liliane

Carvalho forneceu detalhes sobre
o funcionamento do contrato de
trabalho intermitente. Ela frisou
que os contratados continuam
com todos os direitos trabalhistas,
com exceção do seguro-desempre-
go. “Eu acredito que essa moda-
lidade pode ser um respiro para
nossa população para retornar
ao novo normal”, afirmou. Du-
rante a palestra, Liliane Carva-
lho apresentou uma pesquisa re-
alizada pela Confederação Naci-
onal da Indústria (CNI) que in-
dicou que dentro das empresas
que utilizaram o contrato de tra-
balho intermitente em 2019 e 2020,
85% pretendem contratar essa
modalidade de trabalho em 2022.

POSTURA DOS CANDI-
DATOS – A empreendedora,
gestora comercial e master leader
coach Catarina Paggiaro, da em-
presa Via Certa Piracicaba, abor-
dou o tema “Como ter excelência
na entrevista de emprego”. Ela
deu dicas de vestuário, acessóri-

os e fez recomendações de como
se portar no momento da entre-
vista de emprego. Catarina Pag-
giaro destacou a necessidade de se
ter uma qualificação profissional e
recomendou que o candidato faça
cursos profissionalizantes para
“evoluir dentro do currículo”.

Presidente do Fórum Mu-
nicipal Permanente de Educação
Financeira, Empreendedorismo
e Empregabilidade, o vereador
André Bandeira (PSDB) desta-
cou a importância do candidato
se dedicar e buscar os caminhos
corretos para encontrar vagas
no mercado. “A natureza desse
Fórum é poder levar conheci-
mento de profissionais da área
para ajudar as pessoas que que-
rem se inserir ou reinserir no
mercado de trabalho”, disse.

Nesta quinta-feira (20), se-
rão abordados os temas “Cria-
tividade no mercado de traba-
lho” e “Redes Sociais e o Merca-
do de Trabalho”. Na sexta-feira

(21), às 9h, a palestra será sobre
“O que interfere no seu cresci-
mento profissional e pessoal?” e
o último evento do Fórum, às
10h, será “Orientação profissio-
nal: a dinâmica da escolha”.

O Fórum acontece no Salão
Nobre “Helly de Campos Melges”,
no primeiro andar do prédio prin-
cipal da Câmara, com entrada
pela rua Alferes José Caetano,
834, Centro. O evento terá trans-
missão pela TV Câmara, nos ca-
nais 11.3 em sinal digital (TV aber-
ta), 4 da Claro/Net e 9 da Vivo/
Fibra, com retransmissão pelas
mídias sociais, no Facebook e no
Youtube. Para participar presen-
cialmente do Fórum, é necessário
seguir os protocolos sanitários de
combate à Covid-19, como uso de
máscaras, distanciamento soci-
al, higienização das mãos, além
da apresentação de comprovan-
te das duas doses da vacina ou
dose única e aferição de tempera-
tura na entrada do Salão Nobre.
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Ecoponto atende população até
às 12h aos sábados e domingos

O Departamento de Serviços
Urbanos informa à população
que o Ecoponto permanecerá
aberto, até às 12h, aos sábados e
domingos. A medida é mais uma
ação que busca evitar acúmulo
de materiais inservíveis pelas
ruas da cidade. A orientação é
que a população faça a destina-
ção correta dos materiais e faça
o descarte de maneira conscien-

te. Durante a semana, de segun-
da a sexta-feira, o horário de aten-
dimento do Ecoponto ocorre das
8h às 11h e das 13h às 17h.

MATERIAIS - A equipe
destaca que é proibido o des-
pejo de lixo doméstico no eco-
ponto. Podem ser despejados
no local itens como restos de
construção, madeira, restos de
móveis e poda de árvores.

Fabrice Desmonts

Com profissionais de Recursos Humanos, palestra apresentou o
tema “Mercado de trabalho: inserção de profissionais 50 anos +”

OBRAS
A Rodovia Valério Silveira
Martins, que liga Rio das Pe-
dras a Piracicaba, recebeu
manutenção, recapeamento
e tapa buracos. O local, que
é uma das vias de maior
movimento para os morado-
res da c idade,  recebeu
obras nos dois sent idos,
com tapa-buracos e, em al-

guns trechos, o recapea-
mento total. A obra traz mais
segurança para centenas
de trabalhadores que trafe-
gam pela rodovia d iar ia-
mente, além de ser a princi-
pal ligação da cidade com
Piracicaba, Saltinho e outras
cidades vizinhas e via de
grande parte dos cidadãos.

Divulgação

PRÉ-CANDIDATURA
O vereador Paulo Campos
(Podemos) recebeu, na tar-
de de terça-feira (18), a visita
de representantes do Pode-
mos, para confirmar a pré-
candidatura do parlamentar
a deputado federal. Ele se
reuniu, em seu gabinete na
Câmara Municipal, com o
coordenador regional, Ade-
gas Júnior, e o coordenador
nacional, Roberto Siqueira.

“Estamos sem representati-
vidade no Congresso Nacio-
nal desde 2018, ocasião em
que o ex-deputado Mendes
Thame não foi reeleito. Com
isso, naturalmente a cidade,
hoje sede de uma região me-
tropolitana, deixa de receber
muitas emendas para se in-
vestir na saúde, educação, sa-
neamento básico e infraestru-
tura”, destaca Paulo Campos.

Divulgação

Pedro Chamochumbi

A Prefeitura de Pi-
rac icaba  por
 meio da Secre-

taria Municipal de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Trabalho
e Turismo (Semdet-
tur) atua na promo-
ção do crescimento
econômico sustentável do muni-
cípio por meio de políticas públi-
cas integradas que são priorita-
riamente voltadas à geração de
emprego e renda, ao estímulo do
empreendedorismo e da compe-
titividade dos nossos setores pro-
dutivos. Contribuindo assim
para o contingenciamento e mi-
cro e macro mitigação dos im-
pactos socioeconômicos gerados
pela pandemia da Covid-19.

Reconhecemos desde o iní-
cio da atual gestão a necessida-
de de suplementar as iniciativas
públicas de fomento ao desen-
volvimento econômico e ampli-
ar a disponibilidade de ambien-
tes de suporte para acolher uma
ampla e crescente lista de em-
presas interessadas em se fixar
em Piracicaba. Desta forma, de-
dicamos nossos esforços em
2021 para valorizar as deman-
das dos setores estratégicos de
nossa economia e consolidar um
sistema local de inovação que
proporcione um ambiente ainda
mais favorável ao desenvolvi-
mento e atração de novos negóci-
os, ampliando assim a geração de
emprego e renda e a oferta de in-
fraestrutura e serviços de fomen-
to e apoio à capacitação de em-
preendedores em todos os níveis.

Entre as políticas públicas
municipais integradas para o de-
senvolvimento econômico, assu-
mimos a missão de garantir o de-
senvolvimento pleno de nosso
Parque Tecnológico, que em seus
mais de 2 milhões de metros qua-
drados de extensão concentra
grande parte das empresas ino-
vadoras da cidade, instituições
de ensino e pesquisa, a incuba-
dora EsalqTech e os Hubs do

Agronegócio que su-
portam o movimento
AgTech Valley – Vale
do Piracicaba, reco-
nhecido globalmente.

No campo da Ino-
vação, 2021 foi um ano
de muito trabalho e im-
portantes avanços para
Piracicaba. Entre eles
cabe destacar a (1) atu-

alização da lei Municipal do CMC-
TI - Conselho Municipal de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, que in-
tegrou novas instituições e repre-
sentantes da sociedade civil em
seu quadro. (2) A adequação do
SISPAIT – Sistema Piracicabano
de Ambientes de Inovação e Tec-
nologia, onde novos ambientes
foram inseridos na lei, como Hubs
de inovação, FabLabs, Makerspa-
ces, Coworkings, Living Labs,
Distrito de inovação e SandBox.

A adequação dos instrumen-
tos legais já existentes e a funda-
mentação dos novos instrumen-
tos propostos pela Semdettur para
compor a nova política municipal
de inovação tiveram como ponto
de partida a realização do 1º Ma-
peamento do Ecossistema de
Inovação de Piracicaba. O Estu-
do mapeou as iniciativas de ino-
vação e empreendedorismo, os
ambientes, os agentes, as star-
tups, as comunidades e organi-
zações dedicadas à inovação.

Os resultados obtidos pelo
estudo revelaram a densidade de
nosso ambiente, que hoje conta
com uma linha completa de apoio
à gestão da inovação e acelera-
ção de negócios de base tecnoló-
gica e científica, envolvendo nos-
sas instituições de ensino e pes-
quisa, incubadora, agentes pú-
blicos e privados de fomento,
hubs de Inovação, ambientes de
suporte e investidores de diver-
sos níveis. Os indicadores obti-
dos nos permitiram mensurar as
forças, as fraquezas, e os índices
de crescimento deste movimen-
to local, o que contribuiu para
orientar o planejamento e a im-
plantação das políticas públicas
de interfaces acadêmicas e em-
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Piracicaba, cidade inovadora

presariais, voltadas à criação de
um ambiente cada vez mais ma-
duro e favorável ao empreende-
dorismo de alto impacto em di-
ferentes segmentos de mercado.

Para garantir o crescimento
deste movimento local o estudo
apontou claramente a necessida-
de de intensificar a atuação do
poder público em pontos críticos
da jornada do empreendedor, con-
siderando seu papel fundamental
como agente regulador e incenti-
vador do processo de inovação.

Assim nasceu a proposta de
criar o Hub Piracicaba, uma pla-
taforma pública (física e digital)
lançada pela Semdettur para apoi-
ar o desenvolvimento de empre-
endedores em estágio inicial e ace-
lerar a criação de empresas de
base tecnológica e científica com
potencial de crescimento expo-
nencial (as chamadas “startups”).

Inaugurado no Núcleo do
Parque Tecnológico de Piracica-
ba em outubro de 2021, o Hub
do município funciona como
ponto de apoio para a comuni-
dade local de inovadores e star-
tups que dão seus primeiros pas-
sos, oferecendo suporte técnico
e acesso gratuito à sua infraes-
trutura por até 6 meses. O espa-
ço conta com 16 posições co-
working, Wi-fi aberto, livros téc-
nicos e computadores conecta-
dos, além da presença constan-
te de agentes locais de inovação
que oferecem mentoria colabo-
rativa. Um ambiente público que
permite que os empreendedores
possam vivenciar nosso ecossis-
tema já consolidado com gran-
des casos de sucesso. O que deve
suas conexões e oportunidades,
favorecendo que estas organiza-

ções cresçam de modo mais di-
nâmico, e no futuro, se fixem
em nosso município e região.

Já disponíveis na Platafor-
ma digital do Hub Piracicaba
(hubpiracicaba.com) estão o
Programa de aceleração de Star-
tups , o Programa de capacita-
ção para formação de progra-
madores e desenvolvedores de
tecnologias já oferecido para
cerca de 500 piracicabanos gra-
tuitamente, o Programa de in-
tegração de Agentes de Inova-
ção, o Programa de Inovação na
Indústria e ferramentas digitais
de apoio ao empreendedor ofe-
recidas pelo Sebrae. O modelo de
Hub Municipal proposto pela Se-
mdettur está agora sendo pro-
posto aos municípios da Região
Metropolitana de Piracicaba, o
que deve resultar na criação da
Rede Metropolitana de Inovação.

Essas ações já realizadas
integram-se a uma série de
ações já previstas e coordena-
das pela Semdettur, que visam
em 2022 dar maior visibilidade
e potência ao nosso Parque Tec-
nológico e ecossistema local de
inovação, bem como consolidar
uma nova política de atendi-
mento às demandas socioeco-
nômicas impulsionadas pela
necessidade da retomada eco-
nômica, pela intensa transfor-
mação digital e o surgimento de
novas economias emergentes.

Assim o município se posici-
ona para responder as tendênci-
as de transformação digital em
verticais estratégicas, como cida-
de inteligente, gestão pública, in-
dústria 4.0, manufatura avan-
çada, turismo, saúde, energia,
agronegócio e alimentos, atuan-
do junto a uma ampla rede de
parceiros estratégicos. Prepa-
rando, assim, Piracicaba e sua
Região Metropolitana para acele-
rar na direção de um futuro ain-
da mais promissor e inovador.

———
Pedro Chamochumbi,
assessor especial de
projetos e agente de
inovação Semdettur

TTTTTRANSPORTERANSPORTERANSPORTERANSPORTERANSPORTE

Prefeitura de Charqueada
notifica concessionária e
solicita reparos em rodovia

Divulgação

Trechos apresentam má conservação do asfalto e acostamentos

A Prefeitura de Charqueada
notificou a concessionária Eixo,
responsável pela manutenção
das rodovias na região. O docu-
mento também foi enviado com
cópia para a Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo
(Artesp). O município alega que
tanto a SP-191 quanto a SP-308,
nos trechos em que corta Char-
queada, apresentam má conser-
vação do asfalto e acostamentos.

O documento é assinado
também pela Defesa Civil de Char-
queada, que solicita reparos ur-
gentes em vários trechos das ro-
dovias. “É preciso mais atenção

por parte da concessionária. Es-
tamos falando de trechos recém-
recuperados e que, senão forem
bem cuidados, tão logo estarão
totalmente destruídos como já pre-
senciamos por tantos anos”, disse
o prefeito Rodrigo Arruda (DEM).

A Defesa Civil de Charquea-
da fez uma série de registros dos
trechos que apresentam má con-
servação e elaborou um relatório.
“Trata-se de um trabalho preven-
tivo e que visa alertar o estado so-
bre as condições das rodovias”,
disse o coordenador da Defesa Ci-
vil e comandante da Guarda Civil
de Charqueada, Valdir Cândido.
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Escassez de testes rápidos faz
Prefeitura alterar protocolo
Testes de antígeno serão realizados apenas em pacientes com
sintomas respiratórios graves ou que precisem de internação

A Secretaria de Saúde vai
mudar, a partir de hoje, 20, o pro-
tocolo para realização de testes
rápidos (antígeno) para diagnós-
tico de síndrome gripal em toda a
rede de saúde pública. A partir
desta data, somente pacientes com
sintomas respiratórios graves ou
que necessitem de internação fa-
rão a testagem. De acordo com a
pasta, a alteração se deve em fun-
ção da dificuldade em adquirir
estes testes – que estão em falta
em todo o país – e pelo cresci-
mento significativo da procura
destes exames na rede pública.

Para se ter uma dimensão do
crescimento pela procura dos tes-
tes rápidos de antígeno na cidade,
em todo o mês de dezembro de 2021
foram executados 2.100 testes e,
somente até o dia 18 de janeiro deste
ano foram 27.475, ou seja, um au-
mento de 1.208% na procura pelo
teste. A Pasta ainda tem cerca de 11
mil testes rápidos para execução no
momento para os casos graves ou
que necessitem de internação.

“Em paralelo, estamos com
licitação para compra de 30 mil
testes combo (Covid e Influenza),
porém, devido à dificuldade de
encontrar o material no merca-
do, não há previsão de entrega
destes novos testes. Esta é uma
dificuldade que todos estamos
enfrentando, do setor público e
do privado, por isso, pedimos a
compreensão e a união de to-

dos para juntos enfrentarmos
mais este momento difícil da
pandemia”, afirmou o secretá-
rio de Saúde, Filemon Silvano.

Já aqueles que apresentarem
sintomas leves e precisem de ava-
liação e atestado médico, podem
procurar qualquer uma das 71
unidades da atenção básica ou
uma das quatro Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs). Nes-
tas unidades os pacientes passa-
rão por avaliação, orientação so-
bre a doença e sinais de gravida-

Felipe Poleti/CCS

PPPPPAULISTÃOAULISTÃOAULISTÃOAULISTÃOAULISTÃO

Com pacote de ingressos,
XV define valores para A2

O XV de Piracicaba definiu
os valores dos ingressos para as
três primeiras partidas em casa
no Paulistão A2. A novidade é a
opção de compra do ‘Passapor-
te’, um pacote de três ingressos
válido para os jogos contra Linen-
se, Osasco Audax e Rio Claro.

No pacote promocional
oferecido pelo XV, os valores
para cada ingresso são R$20 na
geral, R$25 nas cadeiras late-
rais e R$30 na arquibancada
coberta. Caso o torcedor quei-
ra comprar com o valor ‘cheio’,

ele pagará R$40 na geral, R$50
nas laterais e R$60 na coberta.

O torcedor pode adquirir o
Passaporte até o dia 28 de janeiro
em três locais: Barão da Serra Ne-
gra, Loja XV Mania – Unidade
Casarão, e no quiosque Sport Retro
(Shopping Piracicaba). Também há
venda pela internet através do site
totalticket.com.br/xvpiracicaba .

Para efetuar a compra, é ne-
cessária a comprovação do esque-
ma vacinal completo contra a co-
vid-19, conforme protocolo da
Federação Paulista de Futebol.

Prefeitura registrou aumento de 1.208% na procura pelo teste

de, além de receberem o atestado.
Os sinais de alerta para gra-

vidade da doença são os seguin-
tes: febre alta e persistente após
três dias (mesmo em uso de me-
dicação antitérmica); desconfor-
to respiratório; queda de pressão
arterial; queda na saturação de
oxigênio; e coloração arroxeada
nos lábios e ponta dos dedos. Os
pacientes que não se enquadrem
como casos graves ou que não
necessitem de internação não re-
alizarão o teste de antígeno.

“As equipes da nossa rede
já estão orientadas sobre este
acolhimento. É importante des-
tacar que, quando do apareci-
mento de sintomas mais graves,
ou o teste tenha sido realizado
na rede particular (farmácias e
laboratórios) com resultado po-
sitivo, o paciente deve procurar
diretamente a UPA Piracicami-
rim que é referência para este
atendimento onde também rece-
berão orientações sobre a doen-
ça e o atestado”, aponta Silvano.
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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.

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.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

PASSA-SE PONTO
Comercial (confeitaria)
com lucro - E-mail: kim@
consultoriainbox.com.br

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

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

SR. GERALDO VITTI faleceu an-
teontem, nesta cidade, contava
74 anos, filho dos finados Sr.
Natalio Vitti e da Sra. Albertina
Vitti. Deixa irmãos, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
10h30 da sala “B” do Velório do
Cemitério Parque da Ressur-
reição, para a referida necrópo-
le, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

PROFESSOR OSWALDO RO-
DRIGUES faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 78 anos,
fi lho dos finados Sr. Jose
Oswaldo Rodrigues e da Sra.
Maria Julia Rodrigues, era ca-
sado com a Sra. Maria Helena
Conceição Rodrigues; deixa os
filhos: Conrado Luis Conceição
Rodrigues; Cesar Luis Concei-
ção Rodrigues e Claudia Maria
Rodrigues. Deixa netos, bisne-

tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem às 13h00 no Ce-
mitério Municipal da Saudade,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. VALDEMAR RISSATO fale-
ceu ontem, na cidade de Char-
queada – SP, contava 81 anos,
filho dos finados Sr.  Ettore Ris-
sato e da Sra. Angelina Ferri, era
viúvo da Sra. Maria Amelia Fer-
raz Rissato, deixa os filhos: Anil-
ton Fernandes Rissato, casado
com a Sra. Ana Lucia Chrispin
Rissato; Ivania Cristina Rissato
de Arruda, casada com o Sr. Mar-
cos Ribeiro de Arruda e Patricia
Regina Rissato de Campos,
casada com o Sr. Marciel Ricar-
do de Campos. Deixa netos, bis-
neto, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o fére-
tro às 17h00 do Velório do Ce-

mitério Municipal de Charquea-
da – SP, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. VITORIO JONAS DA SILVA
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 80 anos, filho dos fina-
dos Sr. Antonio Lino Pereira e
da Sra. Maria Epifania da Silva,
era casado com a Sra. Geralda
Gomes da Silva, deixa os filhos:
Arani Gomes da Silva, casada
com o Sr. Luiz Antonio Basso;
Claudio Gomes da Silva, casa-
do com a Sra. Maria da Silva;
Sebastiana Gomes da Silva;
Sebastião Gomes da Silva,
casado com a Sra. Daniela
Gutierrez Gomes da Silva e
Maria Aparecida Gomes, já
falecida. Deixa demais fami-
liares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala “01” do Velório do

Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ONOFRE SATIRO DOS
SANTOS faleceu ontem, nesta
cidade, contava 89 anos, filho
da Sra. Maria Geraldina dos
Santos, já falecida, era casa-
do com a Sra. Celma de Sou-
za Santos; deixa os filhos: Eli-
sabete de Souza Santos; De-
bora dos Santos Pacheco, ca-
sada com o Sr. Reinaldo Pa-
checo e Marcos de Souza San-
tos, casado com  Sra. Rose-
meire Santos. Deixa netos, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala “02” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANTONIA GARBIN GIUS-
TI faleceu  ontem na cidade de
Piracicaba, aos 87 anos de
idade e era viúva do Sr. Nel-
son Giusti. Era filha do Sr. José
Garbin e da Sra. Luiza Ribei-
ro, falecidos.   Deixa os filhos:
Nelson Aparecido Giust i  e
Delfino Augusto Giusti. O seu
sepultamento deu-se ontem
as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório  da Sau-
dade – Sala 07 para o Cemite-
rio da Saudade, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. CLAUDIO APARECIDO LA-
CERDA faleceu ontem  na ci-
dade de Piracicaba, aos 53
anos de idade e era casado
com a Sra. Silvana Helena For-
nazaro Lacerda. Era filho do Sr.
João Lacerda, falecido e da
Sra. Irene Rodrigues Lacerda.
Deixa os filhos: Tatiane Forna-
zaro Lacerda casada com
João Paulo e Felipe Fornaza-
ro Lacerda. Deixa ainda de-
mais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se on-

tem as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de -Sala 04, para o Cemiterio
da Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ALESSANDRA TORELI
HERLING VALERIO faleceu on-
tem na cidade de Piracicaba,
aos 45 anos de idade e era ca-
sada com o Sr. Fernando Ce-
sar Herling Valerio. Era filha do
Sr. Ademar Toreli e da Sra. Ana
Maria Perazelli Toreli. Deixa a
filha: Laura Toreli Herling Vale-
rio. O seu corpo foi translada-
do em auto funebre para a ci-
dade de Barra Bonita e o seu
sepultamento deu-se ontem
as 15:00 hs saindo a urna
mortuaria do Velorio Municipal
de Barra Bonita seguindo em
auto funebre para o Cemiterio
Municipal na cidade de Igara-
çu do Tiete, onde foi inumada
em jazigo da familia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. MANOEL DA COSTA NU-
NES faleceu anteontem na ci-

dade de Piracicaba, aos 89
anos de idade e era viúvo da
Sra. Leonilde Bonin Lembi. Era
filho do SR. Eneas Costa Nu-
nes e da Sra. Josepha Gomes
da Costa, falecidos. Deixa os
fi lhos: Edson Aparecido da
Costa Nunes casado com Eli-
ana Aparecida B. Nunes e Luis
Carlos da Costa Nunes casa-
do com Rosimeire Ap. Laranjei-
ra Nunes. Deixa netos. O seu
corpo foi transladado em auto
funebre para a cidade de Gua-
rulhos - SP e o seu sepultamen-
to deu-se ontem as 10:00 hs
saindo a urna mortuaria do Ve-
lorio Municipal do Cemiterio
São Judas Tadeu  para a referi-
da necropole,  onde foi inuma-
do em jazigo da familia. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA APPARECIDA CHI-
TOLINA faleceu ontem na ci-
dade de Piracicaba, aos 90
anos de idade e era filha do
Sr. Juliano Chitolina e da Sra.
Francisca Maria de Arruda Chi-
tolina, falecidos. O seu sepul-
tamento dar-se-á hoje as
10:00 hs, no Cemiter io da
Saudade, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. NICE PENTEADO GRISOT-
TO faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 85 anos de
idade e era viúva do Sr. Galdi-
no Antonio Grisotto. Era filha
do Sr. Bento da Silva Pentea-
do e da Sra. Maria das Dores
Penteado, falecidos.  Deixa os
filhos: Vania Renata Penteado
Grisotto Rosa casada com
Sylas Silva Rosa, Vanisa Ra-
quel Grisotto Casaroto casa-
da com Wagner Aparecido Ca-
saroto e Vanilson Roberto Gri-

sotto casado com Regiane
Alonso Grisotto.  Deixa 06 ne-
tos e 01 bisneto. O seu sepul-
tamento dar-se-á hoje as
15:00 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório da Saudade
– Sala 01 para o Cemiterio da
Saudade, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. EVA DA SILVA BUENO fa-
leceu anteontem na cidade de
São Pedro aos 75 anos de
idade.Era filha dos finados Sr.
Luiz da Silva Bueno e da
Sra.Jorgina Cezar Bueno. Dei-
xa os filhos: Anita Aparecida e
Luiz Augusto. Deixa neta e de-
mais parentes e amigos.O seu
sepultamento deu se ontem ás
13:00 hs saindo a urna mortu-
ária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para
o Cemitério Municipal daque-
la localidade onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. FATIMA DE JESUS OLIVEI-
RA faleceu ontem na cidade de
Piracicaba aos 60 anos de
idade.Era casada com a Sr. Dir-
ceu Augusto de Oliveira.Era fi-
lha do finado Sr.Vicente Onofre
Teodoro e da Sra.Vitoria Rosa
Teodoro. Deixa os filhos: Maria
Beatriz, Renato e Reginaldo.
Deixa netos, bisnetos demais
parentes e amigos. O seu cor-
po foi transladado para a cida-
de de São Pedro e o seu se-
pultamento dar se hoje ás
13:00 hs saindo a urna mortu-
ária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para
o Cemitério Municipal daquela
localidade onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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Prefeitura e Secretaria de Saúde
levam a vacinação aos bairros
A ação visa atender o aumento da procura pela vacina que acontece desde o começo do ano

AAAAAPOSENTPOSENTPOSENTPOSENTPOSENTADOSADOSADOSADOSADOS

Bebel: “Pôr fim ao confisco é
uma das prioridades do ano”

Divulgação

Bebel alertou que a aprovação da reforma da previdência iria provocar
a desaposentação e penalisar os aposentados e pensionistas

O ano começa e uma das prin-
cipais lutas da deputada estadual
Professora Bebel (PT) é luta con-
tra o confisco dos aposentados e
pensionistas. “Não vamos aceitar
que o governador João Doria dei-
xe o cargo sem antes acabar com
essa arbitrariedade!!! Vamos lutar
até o fim para fazer valer o nosso
direito adquirido. Querem nos de-
saposentar à força, na marra. Não
vamos pagar duas vezes pela nossa
aposentadoria”, escreveu a parla-
mentar em suas redes sociais.

Bebel é autora do Projeto de
Decreto Legislativo nº 39, de 2020
(PDL 39/2020), que anula a ele-
vação das alíquotas de cobrança
previdenciária de aposentados e
pensionistas. Tramita também na
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, desde o dia 16 de
novembro do ano passado, a Pro-
posta de Emenda à Constituição do
Estado de São Paulo (PEC) 6/2021,
de autoria da deputada Professora
Bebel (PT) e de outros parlamenta-
res, que veda a cobrança de contri-
buição previdenciária dos servido-
res estaduais aposentados e pensi-
onistas, cujo valor do benefício seja
inferior ao do teto pago no Regime
Geral da Previdência Social (INSS).

A deputada Professora Be-
bel, presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensi-
no Oficial do Estado de São Pau-
lo), lembra que a cobrança, con-
siderada um “confisco” contra
aposentados e pensionistas, co-
meçou a partir da aprovação da
reforma da previdência estadu-
al, que ela se posicionou e votou
contrária.  “Fui a única deputa-
da que alertei  durante a forte
mobilização que fizemos contra
a aprovação desta reforma da
previdência sobre os riscos de que
isso viesse a ocorrer”, se recorda.

Bebel destaca que a Assem-
bleia Legislativa de São Paulo apro-

vou sua reforma da previdência
em março de 2020, e naquela oca-
sião acabou por permitir que hou-
vesse majoração da contribuição
previdenciária paga pelos servido-
res públicos aposentados e seus
pensionistas. “Isso é de uma in-
sensatez sem medidas, porque
nossos aposentados recebem par-
ca remuneração como benefício. Se
há aqueles que recebem remune-
ração melhor, já no sistema anti-
go, eles contribuíam com a previ-
dência”, ressalta a parlamentar,
que é líder da bancada do Partido
dos Trabalhadores na Alesp.

Com a reforma aprovada com
o mínimo de votos necessários,
Bebel diz que os servidores que re-
cebem apenas um salário mínimo
passaram a contribuir para a pre-
vidência, com contribuição equi-
valente a 11% de sua remunera-
ção. A PEC que protocolei na As-
sembleia Legislativa de São Pau-
lo, que conta com a assinatura
de mais de 30 outros deputados,
visa corrigir essa injustiça feita
com esses servidores que dedi-
caram suas vidas ao povo pau-
lista, e que agora merecem des-
canso vivendo uma vida digna,
sem que parte significativa de sua
remuneração lhe seja subtraída da
maneira como está sendo. “A Alesp
tem a chance de corrigir essa imen-
sa injustiça, e por isso pelo que
meus pares apoiem essa iniciati-
va que apresento”, escreveu na
justificativa da propositura.

No entanto, para aprovação
destes projetos, Bebel diz que é
preciso uma grande mobilização
em cada região do Estado para
convencer os parlamentares.
“Portanto, em todas as regiões, é
necessário procurar deputados e
deputadas para que se comprome-
tam a votar favoravelmente e der-
rubar o confisco salarial de aposen-
tados e pensionistas”, enfatiza.

A terça feira dia 18 de janei-
ro começou com uma nova fase
na vacinação da Covid 19 em Rio
das Pedras. A Secretaria de Saú-
de e a prefeitura passaram a le-
var a aplicação das vacinas aos
bairros da cidade. Visando o bem
estar da população, a diminui-
ção das filas e a aglomeração de
pessoas, a vacinação foi distri-
buída em 4 bairros da cidade.

O projeto se iniciou pela
UBS São Pedro que atende vá-
rios bairros próximos e trouxe
mais comodidade e tranquili-
dade para os cidadãos. Por
volta das 8 da manhã, no iní-
cio da vacinação menos de 10
pessoas aguardavam na fila e
o atendimento estava rápido.

A ação visa atender o aumen-
to da procura pela vacina que
acontece desde o começo do ano.

O aumento nos casos de
Covid em 2022 trouxe um
movimento muito acima do
normal nos primeiros finais
de semana do ano na procu-
ra por vacinas. Várias pesso-

Divulgação

A vacinação foi distribuída em 4 bairros da cidade

SAÚDE

Secretaria vacina cerca de três mil riopedrenses
as que não haviam se vacina-
do ou estavam com a segun-
da dose em atraso se junta-
ram às pessoas que iriam re-
ceber a dose de reforço. Após
o movimento extraordinário no

primeiro sábado do ano, a
Secretaria se organizou e já
começou a fazer a vacinação
em mais dias da semana para
evitar o acumulo de pessoas
e as filas grandes. No final de

semana dos dias 14 e 15 de
janeiro,  foram vacinadas
2056 pessoas que somadas
às vacinas aplicadas na pri-
meira semana totalizaram
quase 3.000 aplicações.

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

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

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

FRANCISCO ALMIR FERREIRA DA SILVA e EDILANE DE CASSIA
ALVES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro,
porteiro, nascido em Padre Marcos - PI, aos 14/12/1976, resi-
dente e domiciliado Na Rua Claudionor de Jesus Roncato, nº
180, Residencial Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filho
de ARMANDO PEREIRA DA SILVA e de MARIA DE FATIMA FER-
REIRA LIMA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciada, revisora textil, nascida em Rio das Pedras - SP,
aos 02/11/1979, residente e domiciliada na Avenida Rosina
Figurelli Coury, nº 41, Jardim Dona Rosina, Rio das Pedras -
SP, filha de OSVALDO ALVES e de AMÉLIA DA SILVA ALVES.

DIEGO SILVA DOS SANTOS e CALINE DE SOUZA SILVA, sen-
do o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, vende-
dor autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 23/11/1992,
residente e domiciliado Rua Rua Luiz Massud Coury, nº 47,
Residencial Doutor Jorge Coury, Rio das Pedras - SP, filho de
VICENTE VITO DOS SANTOS e de JOSEFA ROBERTO DA SIL-
VA SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, nascida em Barro - CE, aos 15/08/2004, residente e
domiciliada Rua Rua Luiz Massud Coury, nº 47, Residencial
Doutor Jorge Coury, Rio das Pedras - SP, filha de CÍCERO RO-
BERTO DA SILVA e de MARILENE DALVINA DE SOUZA SILVA.

GABRIEL VILLA RUBIA LEME e DUANE DE LIMA SANTOS,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro,
praticante de usinagem, nascido em Piracicaba - SP, aos
17/06/2000, residente e domiciliado Na Rua Assunta Ter-
so Marconato, nº 76, Jardim São Carlos, Rio das Pedras -
SP, filho de EDISON APARECIDO LEME e de ROSANA VILLA
RUBIA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira,
do lar, nascida em Piracicaba - SP, aos 17/05/2003, resi-
dente e domiciliada Na Rua São Vicente de Paula, nº 324,
Jardim Bom Jesus II, Rio das Pedras - SP, filha de DARCI
DA LUZ SANTOS e de JUVENTINA GONÇALVES DE LIMA.

LUIZ GABRIEL RIBEIRO BARROS e DEBORA MELISSA MARIA-
NO, sendo o pretendente: nacionalidade brsileiro, solteiro, aju-
dante de produção, nascido em Jacarezinho - PR, aos 17/07/
1997, residente e domiciliado na Rua Professora Miosotine
Maria Justolim, nº 58, bairro Doutor Jorge Coury, Rio das Pe-
dras - SP, filho de RAFAEL MOURA BARROS e de SUZAMAR
RIBEIRO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira,
auxiliar de perecíveis, nascida em Rio das Pedras - SP, aos
13/02/1999, residente e domiciliada na Rua Professora Mio-
sotine Maria Justolim, nº 58, bairro Doutor Jorge Coury, Rio
das Pedras - SP, filha de MARCOS EMIDIO APARECIDO MARI-
ANO e de BENEDITA DE FATIMA RODRIGUES MARIANO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de cos-
tume e publico pela Imprensa Local. Rio das Pedras, 20
de janeiro de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA
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Prefeitura faz acordo
para pagamentos

2022 se inicia com novas
chances de acordos para quem
tem precatórios a receber em Rio
das Pedras. Os acordos que ga-
rantem agilidade na hora de re-
ceber valores que poderiam demo-
rar muito para serem liberados
se prolongando por anos e até
décadas. Simultaneamente a essa
agilidade, esses acordos ainda
geram economia aos cofres públi-
cos. E a Prefeitura lançou o se-

gundo lote doedital de abertura
de acordos de precatórios cíveis e
trabalhistas. As propostasdevem
ser feitas pessoalmente no setor de
protocolo da prefeitura e dispen-
sam a presença de advogado. Para
maiores informações a respeito do
preenchimento das propostas e da
documentação a ser encaminha-
da, os proponentes poderão con-
sultar o edital no diário oficial do
município do dia 03/12/2021.

A chance para quem quer
um emprego em 2022 pode estar
no trabalho de recenseador do
IBGE. O salário chega a R$
2.100,00 dependendo do cargoe
as inscrições só vão até este dia 21
de janeiro. Para fazer a inscrição o

IBGEIBGEIBGEIBGEIBGE

Vagas para Censo 2022
candidato deverá preencher a fi-
cha no site do IBGE: https://
conhecimento.fgv.br/concursos/
ibgepss21/10 . Há um custo para
a inscrição, mas pessoas cadas-
tradas em programas sociais po-
dem ter descontos nas taxas.
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