PENDURICALHOS — I
Em entrevista ontem (20)
ao canal do programa Piracicaba Hoje via Facebook, o prefeito Luciano Almeida (DEM)
afirmou que nos últimos 20
anos nenhuma administração se
preocupou em realizar um plano
de cargos e salários que beneficiasse os servidores municipais.
PENDURICALHOS — II
Segundo o prefeito Luciano, neste período, foram criados vários penduricalhos ilegais para a categoria, que geraram aproximadamente R$ 500
milhões em processos trabalhistas aos cofres públicos. É só conferir, prefeito? A Câmara Municipal fará isso, com certeza.
PENDURICALHOS — III
O prefeito Luciano disse que
a atual administração estuda a
contratação de uma empresa que
possa implantar um plano de cargos e salários como forma de estimular os servidores na evolução
da sua carreira profissional
dentro do poder público. Qual
servidor não sonha com isso?

BASTIDORES — I
A política de Piracicaba nunca esteve tão infestada de fofocas
e dúvidas como atualmente. Talvez nos tempos do então presidente da Câmara, Prudente de Morais, que era como o prefeito, as
fofocas e as dúvidas existiam, mas
os meios de comunicação eram poucos e num outro estilo. Hoje, tudo
rápido que este Capiau, idoso e cansado, até se assusta um pouco.

Com novo modelo, Prefeitura dá
incentivo aos de ‘situação de rua’
Divulgação/CCS

BASTIDORES — II
Essa mania de político dizer
que está difícil suportar as ofensas, ou acusações, ou brigas em
salas fechadas e elogios quando é
em público — isto é, ofender no
atacado e pedir desculpas no varejo — não faz parte do cenário
que envolve a política partidária e
não deveria ser assim com as políticas públicas. Mas é. Que não suporta, ou não é do ramo, desista.

Prefeitura tem a
proposta de resgatar
a identidade dessa
população, além de
contribuir para que
os assistidos saiam
da situação em
que se encontram
Essa casa não é só minha. Este
foi o tema de uma das oficinas realizadas com os usuários do Núcleo de Acolhimento Califórnia,
durante o mês de janeiro. O reordenamento dos serviços para a
população em situação de rua,
migrantes e trecheiros tem buscado incentivar o sentido de pertencimento dos indivíduos que recebem o atendimento. O Núcleo de
Acolhimento Califórnia, casa de
passagem para adultos em situação de rua, migrantes e trecheiros, é mantido pela Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), em
parceria com o Centro Social de Assistência e Cultura São José (Cesac). "Essas oficinas nos incentivam a buscar autonomia e nos faz
refletir sobre a importância de se
ter uma boa conduta individual e
coletiva, para que este espaço e
tudo aquilo que recebemos nele nos
ajude a olhar a vida de forma diferente, respeitando uns aos outros e resgatando objetivos adormecidos em nós", disse I.S.S., 40
anos, um dos usuários do serviço
e participante das oficinas. A6

BRIZOLA
No centenário de Leonel Brizola, comemorado hoje, o PDT
(Partido Democrático Trabalhista)
fará uma Convenção Nacional on
line para homenagear o ex-governador dos Estados do Rio Grande
do Sul e do Rio de Janeiro (neste,
reeleito). A transmissão será direta pelo Youtube cirogomesoficial.
O evento seria em Brasília, presencial, como ponto de destaque para
o pré-candidato Ciro Gomes.
Edição: 10 páginas

Divulgação

Oficinas como forma de incentivo para adultos em situação de rua

Comunicação Acipi

VISITA
A Tribuna Piracicabana recebeu, ontem (20), uma equipe
— João, Mônica e Juliana —
do Hospital dos Fornecedores de Cana, presidido pelo
benemérito José Coral. Foram recebidos pelo diretor
Evaldo Vicente (esquerda) e
reafirmaram, felizes, a parceria de tantos e tantos anos
entre este jornal com 48 anos
de circulação e o HFC com

atendimento em Piracicaba e
Região desde 1.967, há 55
anos. “Nossa gratidão sempre ao ‘hospital da Cana’,
como é chamado carinhosamente, não só pela nossa
parceria, mas, acima de tudo,
pelos serviços prestados à
comunidade, com abraço especial ao estimado José Coral”, afirmou o jornalista Evaldo Vicente aos visitantes.
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Equipe da entidade e o presidente Marcelo Cançado fizeram a entrega do prêmio na loja sorteada, na última sexta-feira (14)

Carro é entregue ao ganhador da campanha Acipi Presente
Com muita festa, a Acipi (Associação Comercial e Industrial de
Piracicaba) entregou, na última
sexta (14), o maior prêmio da cam-

panha Acipi Presente, o carro
0Km, ao ganhador Aldo Domingos Piccinin. A entrega ocorreu na
loja onde Piccinin teve o cupom sor-

teado, a Ótica Atual, localizada no
Centro. A entrega foi acompanhada pela equipe da Acipi e também o
presidente Marcelo Cançado, o vice-

presidente Rodrigo Santos, o diretor de promoções da entidade, Luis
Gustavo Berto, e o conselheiro
Hermenegildo Vendemiatti. A4

A Tribuna Piracicabana
A2

Sexta-feira, 21 de janeiro de 2022

As circunstâncias falam
José Maria Teixeira

S

egundo o Dicionário Aurélio,
circunstância significa situação, estado ou condição de
coisa(s) ou pessoa(s), em determinado momento. Particularidade,
acidente que acompanha um fato,
uma situação. O dicionarista anota também o verbo circunstanciar: “expor as circunstâncias de um
fato, pormenorizar, esmiuçar”.
Este ano de 2022 está a exigir da nação brasileira muita
análise das circunstâncias de
fatos já ocorridos no âmbito dos
três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), em que pese
as restrições de encontros, reuniões presenciais ou aglomerações em razão da pandemia.
É óbvio que o foco dessas reflexões são as eleições à presidência, senado, governadores, deputados federais e estaduais. Estas
tornam-se necessárias sob pena de
não se adentrar em caminhos tortuosos ou ser surpreendidos por
forças que sequer sonham com a
construção de uma sociedade realmente democrática. São grupos
que em determinado momento
atuam como verdadeiros chacais
no seio do governo sugando de
diversas formas o patrimônio público. Aliás, acabaram de dar a luz
ao já famigerado orçamento secreto, ou seja, repasse de dinheiro
público sem saber para quem e
para o quê. Isso nem mesmo por
ofício ao Judiciário é dado saber,
implicando a suspensão dos pagamentos pela ministra do STF. Então, circunstanciado, segundo o
dicionarista, pergunta-se: qual era
o estado do Brasil em 2014?
Presidenta do PT (Partido dos
Trabalhadores), eleita. Lançaram
dúvidas sobre as eleições de sua
vitória. Tudo apurado. Presidenta legitimamente eleita e empossada. Porém, a sanha aguda de poder da direita não se apagou e cresceu. No curso de seu governo acusaram-na da prática de pedalada
fiscal. No caso, muita luta para que
tal acusação se configure como
crime. E assim foi. A presidenta
acusada, processada e condenada.
Sofreu impeachment e foi destituída. Sobre este processo, disse o
ministro do Supremo Tribunal
Federal, Ricardo Lewandoski: “A
democracia foi arranhada”. Como
diz o ditado para o bom entendedor meia palavra basta. Imaginem
uma palavra inteira como essa.
Circunstanciando. O país segue sob o comando do então suposto presidente Michel Temer.
Suposto, pois não foi eleito, mas
foi ele senão o maior o principal
articulador do Impeachment.
Este intitula seu governo: “salto para o futuro”. Sua grande
realização foi a Reforma da Previdência pela qual em dez anos
recolheria aos cofres públicos
350 bilhões. Enquanto os trabalhadores que recolheram duran-

te toda sua vida talvez alcancem
sua aposentadoria pela nova
previdência no leito da agonia.
Outra façanha do Governo Temer: “Reforma Trabalhista”.
Em vigor desde 2017, a reforma trabalhista (Lei 13.467, de
2017) mudou as regras relativas à remuneração, plano de
carreira e jornada de trabalho,
entre outras. Com isso, o que for
acertado entre empregado e empregador não é vetado pela lei,
respeitados os direitos essenciais como férias e 13º salário.
Esta reforma não assegura
aos trabalhadores a necessária,
justa e pacífica relação entre o capital e o trabalho. Aos trabalhadores tornou-se um risco o acesso
à justiça se preciso for. É assim que
convivem o lobo e o cordeiro.
Circunstanciando do passado o momento político para as
eleições de 2018. As forças partidárias entram em agitação. A
luta é renhida configurando esquerda e direita na construção
da sociedade brasileira tendo
por base a relação do capital e
trabalho. Qualquer outra apresentação na política tem a mesma
finalidade de obter o poder para
governar a sociedade. Obtida a vitória, o velho discurso: “...vou governar para todos”. Será?!
Esmiuçando. Nessa corrida,
quem já lá esteve por duas vezes e
demonstrou a capacidade de governar para todos tem a preferência. O certo é que quando dada a
circunstância se compara, sem
paixão ou fanatismo, a verdade
fala mais alto. Daí, nem mesmo a
mídia comandada pela Rede Globo, alimentada pela indústria da
mentira, ao longo do tempo não
conseguiu e não consegue apagar
na mente do eleitor o serviço prestado pelo PT, pela pessoa do expresidente Luis Inácio Lula da Silva. No debate popular era e é muito difícil. Mesmo porque contra
fato não há argumento. Em qualquer situação posta, esta é a pergunta comparativa: como era no
tempo do Lula? De saída, garis
subindo a rampa do planalto e recebidos pelo presidente. Emprego,
à escolha. Salário aumentou o poder de compra, correção acima da
inflação. Educação, negros nas
universidades formando se em
medicina. Mobilidade, trabalhadores presentes nos aeroportos. Por
sua ação, quarenta milhões saíram da linha abaixo da pobreza.
Desta forma, se esse cidadão
candidato fosse ele seria o presidente de 2018 a 2022. Para que
isso não ocorresse não foi suficiente o esquema de desmoralização a que o submeteram envolvendo sua família, esposa, filhos,
netos e irmãos. Levantaram então falsas denúncias de alta corrupção contra ele. Estas estrategicamente acolhidas por juiz incompetente em razão do local.
Decretada a sua prisão, se en-

Em qualquer
situação posta,
esta é a pergunta
comparativa:
como era no
tempo do Lula?
tregou sem nenhuma resistência.
No entanto, foi conduzido com
grande cobertura jornalística
como se fosse perigoso bandido.
Poderia ter se refugiado em alguma embaixada. Só não o fez
para não abandonar o povo brasileiro. Mesmo preso poderia ter
sido candidato sub judice o que
a lei lhe permitia. Instado para
tanto, o TSE negou-lhe tal pedido. Aliás, negou-lhe o direito de
dar uma entrevista a qual provavelmente levaria o candidato
do PT, Fernando Haddad à vitória. Embora se diga sempre
que as instituições no Brasil estão em pleno funcionamento.
Enfim, esta foi a forma pela
qual a direita tirou do páreo à
presidência da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, do PT.
Porém, o drama da direita
continua.
Depois de 1 ano e 7 meses preso, ele foi beneficiado por decisão
do STF que reconheceu o direito
de réus condenados responderem
em liberdade até julgamento do
último recurso. Lula é libertado.
Não bastasse isso, em abril de 2021
o STF confirmou a anulação dos
processos contra o ex-presidente.
Lula está, pois, vivo, livre e politicamente fortalecido e se diz précandidato à presidência em 2022.
Esmiuçando segundo o dicionarista. A direita propõe e articula para as eleições de 2022 uma
terceira via. O objetivo é quebrar
o Partido dos Trabalhadores,
quebrando os candidatos propostos por ele. Enganam-se os que
assim pensam, pois o PT é sua
própria ideologia. A terceira via
proposta pela direita se opõe à
polarização Bolsonaro-Lula. Segundo o especialista em economia
Edmar Bacha, em entrevista no
jornal a Folha se diz empenhado
na articulação da terceira via contra o Bolsonaro por ser um risco
à democracia e contra o Lula por
ser um risco à economia. Dessa
fala quanto ao Bolsonaro não há
como discordar, contra fato não
há argumento. Bolsonaro viabilizou a morte de mais de trezentos
mil brasileiros pelo negacionismo
das medidas contra o coronavírus. A CPI criada e instalada para
investigar, apurar e apontar as
causas e os responsáveis pela tragédia do coronavirus, cujo relatório conclusivo entregue aos órgãos competentes, lista os crimes
cometidos por Jair Messias Bolsonaro, caracterizados como crimes contra a humanidade. Contra o Lula por ser um risco à economia. Esta afirmação não pro-

cede quanto ao ex-presidente.
Contra fato não há argumento.
Pergunta-se: Quem elevou o poder de compra do trabalhador
brasileiro estabelecendo normas
de correção salarial além da inflação? Quem pagou as dividas do
Brasil com o FMI? Quem deixou
uma reserva de trezentos e setenta bilhões? Quem, com medidas
coerentes e sabias, salvou o Brasil da crise econômica mundial
conforme observação elogiosa de
Alan Mulally? Em 2010, Alan
Mulally, presidente mundial da
Ford afirmou que graças aos
programas de incentivo do Governo Lula foi possível ao país
sair de forma efetiva da crise
mundial. Durante a crise a retração do PIB foi de apenas 0,2%,
mostrando um resultado melhor
que as grandes economias do
mundo obtiveram. Portanto,
como se diz: contra fato não há
argumento circunstancias e pelo
que apontam as pesquisas a solução é o Lula, esse é o cara.
Que risco é esse tão temido pela direita que corre a economia com um possível retorno do PT, via Lula à presidência? Seria a volta do CPMF ou
a taxação das grandes fortunas? A reforma trabalhista ou
a regulamentação da mídia?
Na verdade, a direita se convenceu pelas circunstancias que
a terceira via inviabilizou-se de
per si. Isto é, no conjunto a conta não fecha e o Lula já entrou
na avenida rumo ao pódio.
Porém, circunstanciando, vêse que a direita não desiste. Habilmente já se fala em federação
de partidos. Uma espécie de terceira via camuflada, agindo por
dentro. É o velho ditado: Não
pode com o inimigo? Não só se
aproxime, mas, junte se a ele.
Muitos que implodiram pautas
bombas para derrubar a Dilma,
muitos que celebraram festivamente a prisão do Lula mais do que
flerte já estão de abraços e beijos.
Circunstanciando os trabalhadores e trabalhadoras altamente apreensivos pelo que já ocorreu
e ainda ocorre, perguntam: como
será o amanhã? Razão lhes assiste. O Brasil constitucionalmente
é um Estado Democrático de Direito. Em que pese as afirmações
constantes de que as instituições
estão em pleno funcionamento.
As circunstancias, no entanto,
apontam e demonstram um Brasil em plena derrocada sob o olhar
complacente dos guardiãos da
sociedade brasileira: Judiciário,
Congresso Nacional, Ministério
Publico, Procuradoria Geral da
União. Derrocada que começa antes de iniciar o período presidencial
do Sr. Jair Messias Bolsonaro e
não se sabe como será o final.
Assim falam as circunstancias.
———
Jose Maria Teixeira,
professor

O pior inimigo
José de Paiva Netto

E

nquanto muitos
aguardam satanás na figura de
um monstro terrível,
ou até apontam seres
humanos de destaque
internacional, ou nações, como sendo a
própria encarnação
do demônio, o “Maligno” vai, de forma sub-reptícia,
utilizando armas bem mais sutis do que o tridente. Sobre a
mais cruel de todas elas nos fala
Neio Lúcio, na psicografia de
Francisco Cândido Xavier (19102002), em “O pior inimigo”*:
“Um homem, admirável pelas qualidades de trabalho e também pelas formosas virtudes do
caráter, foi visto pelos inimigos
da Humanidade – conhecidos
pelos nomes de: ignorância, calúnia, maldade, discórdia, desânimo, preguiça e vaidade –, os
quais se reuniram para tramar
entre si e liquidar aquele homem,
levando-o à derrota definitiva.
“O honrado trabalhador vivia feliz entre companheiros e familiares, cultivando o campo,
rendendo graças ao Senhor Supremo pelas alegrias que desfrutava no contentamento de ser

útil. Então, a ignorância começou a cogitar
de persegui-lo, apresentando-o ao povo
como um mal observador das obrigações da
religião: ‘que ele se insulava, ele se fechava,
cheio de ambições desmedidas para enriquecer à custa do alheio
suor. Na verdade, não tinha fé, nem respeitava os bons costumes’, e outras coisas mais...
“O lavrador recebeu as notícias do adversário que operava, de longe, sorriu calmamente
e falou com toda a sinceridade:
‘A ignorância está desculpada’.
“Surgiu, então, a calúnia e
o denunciou às autoridades
como espião: ‘Aquele homem
vivia quase sozinho para melhor
se comunicar com a vasta quadrilha’. O serviço policial tratou
de fazer averiguações minuciosas e, ao término do inquérito vexatório, a vítima afirmou, sem
ódio: ‘A calúnia, coitada, estava enganada’. E passou a trabalhar com dobrado valor moral.
“Logo depois, veio a maldade. E esta o atacou de mais perto.
Principiou a ofensiva incendiando-lhe o campo. E destruiu-lhe
milharais enormes, prejudicou-lhe
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O homem
valoroso e forte,
que tinha vencido
tantas batalhas,
começou a ouvir
as perguntas do
desânimo
a vinha, poluiu-lhe as fontes. Todavia, o operário incansável, reconstruindo para o futuro, respondeu, serenamente: ‘Graças a
Deus que contra as sombras do
mal eu tenho a luz do Bem’.
“Reconhecendo os perseguidores que haviam encontrado um
homem robusto na fé, deram instruções à discórdia, que passou a
assediá-lo dentro da sua própria
casa. Provocações o cercaram de
todos os lados. E, a breve tempo,
irmãos e amigos da véspera o condenaram ao abandono. O servo vigilante desta vez sofreu muito, mas
ergueu os olhos para o céu e falou:
‘Ah, meu Deus e meu Senhor, estou sozinho! Entretanto, continuarei agindo e servindo a todos em
Teu nome. A discórdia está desculpada. E será por mim esquecida’.
“Mas logo a seguir chegou a
vaidade e o procurou nos aposentos particulares, afirmando: ‘És
um grande herói! Vencestes aflições, grandes batalhas. Serás apontado à multidão na auréola dos justos e dos santos’. Mas o trabalhador, humilde e sincero, repeliu a
vaidade. E declarou, imperturbável: ‘Quem sou eu?! Sou apenas um
átomo que respira. Dona Vaidade,
toda a glória pertence a Deus’. A
vaidade se ausentou contrariada,
com grande desapontamento.
“Então, entrou a preguiça com seu jogo.

“Acariciou-lhe a fronte com
mãos suaves e afiançou: ‘Meu filho, para que tanto sacrifício?!
Vamos repousar?... Estás perdendo os melhores anos da tua vida!
Vamos repousar…’ Contudo, vigilante, o lavrador replicou, sem
hesitar: ‘Não, Dona Preguiça,
meu dever é o de servir em benefício de todos até o fim da luta’.
“Afastando-se a preguiça,
derrotada, compareceu o desânimo. Não atacou nem de longe
nem de perto, não sentou na poltrona para conversar nem lhe cochichou coisa alguma ao ouvido.
Tratou de entrar no coração do
operoso lavrador. E depois de se
instalar bem lá dentro começou a
perguntar: ‘Esforçar-se para quê?
Servir por quê? Então não vê que
o mundo está repleto de colaboradores mais competentes? Que
razão justifica tamanha luta?
Quem o mandou nascer nesse
corpo não foi o próprio Deus?
Então não será melhor deixar
tudo por conta Dele? O que é que
está esperando? Sabe acaso o objetivo da vida? Apesar de tanto
trabalho todos estão contra
você!... E não se lembra de que a
morte destrói tudo, hein?!’.
“O homem valoroso e forte,
que tinha vencido tantas batalhas,
começou a ouvir as perguntas do
desânimo, deitou-se um pouco e
passou cem anos sem se levantar”.
*“O pior inimigo” — Essa página,
de autoria de Neio Lúcio
(Espírito), está publicada
no livro Alvorada Cristã.
———
José de Paiva Netto, escritor, jornalista, radialista,
compositor e poeta. É diretor-presidente da Legião da Boa Vontade (LBV)

TSE: resoluções sobre
a federação de partidos
Max Pavanello

E

ste ano teremos
eleições gerais e
como é de praxe
o Tribunal Superior
Eleitoral – TSE edita
resoluções com as regras que as nortearão, sempre com alterações e inovações.
Nas eleições gerais de outubro, provavelmente,
a inovação que tem sido mais comentada é a possibilidade de os
partidos formarem federações.
Com o fim das coligações
para os cargos proporcionais (Deputados Federais, Distritais, Estaduais e Vereadores) os partidos,
especialmente os pequenos, perceberam que terão sérias dificuldades para eleger Deputados Federais, e isto lhes acarretará sérios problemas por conta da chamada cláusula de desempenho.
Os Deputados Federais,
preocupados com suas próprias
reeleições, tentaram aprovar a
volta das coligações, mas a proposta foi barrada no Senado.
A alternativa, que na verdade já tramitava, foi a aprovação da federação de partidos.
A federação de partidos até
guarda algumas semelhanças
com as coligações, principalmente a de que os partidos podem se unirem para concorrer
nas eleições proporcionais, mas
possui muitas diferenças, que a
tornam um instituto melhor.
As coligações eram alianças
regionais/locais e muitas vezes
desprovidas de qualquer afinidade ideológica. As vezes, sem se
dar conta, o eleitor de direita
acabava elegendo um político de
esquerda e vice-versa. Isto porque a coligação era para fim especificamente eleitoral. Ao final
da eleição ela se extinguia.
A federação de partidos elimina esse problema, pois, para sua
criação há regras mais rígidas, as
duas principais, o seu caráter nacional e o lapso temporal de existência. A federação se forma a partir da união de 2 ou mais partidos
e deve durar por no mínimo 4
anos. Desrespeitar o lapso temporal acarreta punições ao partido.
A partir da sua criação, os
partidos federados passam a
funcionar como se fossem um só,
portanto, somente podem lançar
um candidato a presidente, um

candidato a governador, um ou dois candidatos a senadores –
a depender se a eleição
renovará um terço ou
dois terços do Senado
– e uma chapa para as
eleições proporcionais.
No caso da atividade
parlamentar, indicará
liderança, membros de
comissão, membros da
mesa diretora, etc., também como se fosse apenas um partido.

A partir da
sua criação,
os partidos
federados passam
a funcionar como
se fossem um só
Na Resolução n° 23.664/
2021, o TSE esclareceu alguns
pontos relevantes, como, por
exemplo, o fundo eleitoral será
repassado ao partido componente da federação e não à federação. E, somente estará disponível
ao partido depois que for apresentado o plano de distribuição.
Já na Resolução n° 23.670/
2021, está expresso que para concorrer no pleito eleitoral a federação deve ter o registro deferido
pelo TSE com pelo menos seis meses de antecedência da eleição.
Como todo processo judicial
tem o seu período de maturação,
que normalmente é relativamente
moroso (o pedido de registro da
federação também é um processo
judicial), foi criada uma regra de
transição para as eleições deste
ano. Poderá ser deferida medida
liminar para as federações que requererem o registro até o dia 1° de
março, devendo o processo ser julgado até 1º de julho de 2022.
Diante de todos os detalhes
que devem ser acertados e as
consequências que a federação
acarreta, principalmente no tocante ao seu caráter nacional e a
exigência dos partidos federados
lançarem apenas um candidato a
governador e prefeito, parece que
teremos poucas federações constituídas para esse ano, se é que
teremos alguma. A conferir.
———
Max Pavanello, advogado, vice-presidente do PDT de Piracicaba e Conselheiro
Estadual da OABSP

Retorno das aulas:
os cuidados continuam
Lilian Lacerda

O

s casos de covid19 estão novamente aumentando no mundo todo
e, consequentemente
no Brasil, agora pela
variante Ômicron.
Retornam ao trabalho na próxima
quarta-feira, dia 26/
01, as equipes das as escolas municipais de educação infantil
numa semana teoricamente de
planejamento e preparação para
o acolhimento das crianças. Mais
uma vez, os profissionais da
educação sofrem com o silêncio
e o descaso das autoridades públicas. Nada foi divulgado a respeito dos protocolos a serem seguidos pela Secretaria Municipal
de Educação de Piracicaba.
Sabemos que a variante Ômicron é menos agressiva, mas altamente transmissível. Ademais, as
crianças pequenas e bem pequenas
– de 4 meses a até 4 anos estão
desobrigadas ao uso de máscara.
Ademais, os impasses entre
governo e Anvisa impactaram no
atraso da liberação e compra de
vacinas levando milhares de crianças a retornarem às aulas sem
a imunização em 2022. Segundo
o pediatra Marcelo Otsuka, membro do departamento de pediatria da Sociedade Brasileira de
Infectologia em entrevista à
CNN/SP (09/01/2022) a aplicação
de uma ou duas doses não são suficientes para zerar a transmissão
e a contaminação nas escolas,
embora deva reduzir bastante.
Ora, os profissionais da educação foram vacinados! Sim, mas
não estão imunes ao vírus. Aqueles que porventura venham contrair e apresentar sintomas, em
teoria deverão ser afastados do
labor. É aí que surge o impasse.
A gestão municipal atual vem penalizando os profissionais que
adoeceram no exercício do trabalho e tiveram que ser afastados de suas atividades presenciais. As perdas são financeiras e

emocionais. Sem contar
a humilhação pública.
Sabemos que as
medidas de mitigação
nas escolas de educação infantil não são
totalmente eficazes.
Apesar do retorno satisfatório em novembro de 2021, houveram casos de crianças
infectadas e pouca clareza sobre as medidas tomadas.

Estamos
aguardando a
atualização do
protocolo sanitário
para o ano de 2022
Ainda que pese o fato de que
a maioria das crianças é assintomática ou apresenta sintomas
leves, elas são transmissoras do
vírus. Ressalta-se que há consequências acerca dos efeitos indiretos negativos considerados
importantes na saúde das crianças, com destaque para as desigualdades nos serviços de saúde disponíveis no município.
Outro fator que deve ser
considerado, pondera quanto
a desigualdades das condições das escolas devido a variabilidade socioeconômica da
população piracicabana.
Estamos aguardando a atualização do protocolo sanitário
para o ano de 2022, no sentido de
contribuir para a prevenção e tomada de decisão em instituições
de ensino pela gestão, pelos profissionais e pela comunidade.
Ainda mais se considerarmos que as crianças da educação infantil necessitam de apoio
e cuidados, não sendo capazes de
seguirem as medidas de segurança necessárias para sua proteção e, portanto, dependem diretamente dos professores e demais profissionais da educação.
———
Lilian Lacerda é doutora pela PUC-SP, psicanalista e pesquisadora
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B RINCADEIRAS

Case promove atividades
lúdicas e de lazer com
crianças e adolescentes
Divulgação

I NVESTIMENTO

FOP dá andamento às obras do
Centro Clínico Multidisciplinar
A nova fase terá início com a planta executiva, a qual será readequada, de acordo com
as novas normas da Anvisa; serão necessários cerca de R$ 6 mi para finalizar as obras

Temática resgata brincadeiras no período de férias escolares

O Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (Case)
realiza durante o período de férias escolares, atividades lúdicas
e de lazer com crianças e adolescentes das unidades Algodoal, Bosques do Lenheiro, Jaraguá, Jardim Oriente, Jardim
Itapuã, Parque Orlanda e Sabiás.
Em cada unidade são desenvolvidas brincadeiras de roda, jogos lúdicos, circuitos, gincanas, esportes, dança, capoeira e música.
“O objetivo é fomentar os conceitos
de cooperação, coletividade e trabalho por meio de brincadeiras que
contribuem para a boa convivência
em sociedade”, explica a coordenadora do Case, Larissa Erlo.
O serviço atende crianças e
adolescentes entre 6 e 15 anos
de idade com a oferta de espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social
a fim de desenvolver suas relações de afetividade e respeito, além
da ampliação do universo informacional, artístico e cultural.
No decorrer de 2022 serão
trabalhados eixos temáticos como
identidade, família, protagonismo, saúde, ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), diversidade, meio ambiente, direitos
humanos, direitos socioassisten-

ciais e cultura. “Todos os temas
são trabalhados por meio de atividades diversas com conteúdos
lúdicos, dinâmicos e atrativos,
visando sempre a convivência e
práticas socioeducativas que reflitam no senso crítico e autonomia dos beneficiários, de acordo
com a faixa etária”, ressalta Erlo.
O Serviço de Convivência e
Fortalecimentos de Vínculos
(Case) é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (Smads)
em parceria com Associação Atlética Educando pelo Esporte e tem
capacidade para atender cerca de
1.100 crianças e adolescentes/mês.
O trabalho visa momentos
de promoção da socialização e
aprofundamento dos relacionamentos, oferecendo aos participantes a vivência de espaços coletivos de diálogo, respeito à
opinião e a valores do outro. No
atendimento são trabalhados temas de interesse das crianças e
adolescentes que contribuem para
o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos.
As unidades estão localizadas nos bairros Algodoal, Bosques do Lenheiro, Jaraguá, Jardim Itapuã, Jardim Oriente, Parque dos Sabiás e Parque Orlanda.

V ISIT
A
ISITA

Polezi se reúne com procurador-geral
Assessoria parlamentar

A Faculdade de Odontologia
de Piracicaba (FOP) da Unicamp
deverá retomar as obras do Centro Clínico Multidisciplinar. A
nova fase terá início com a planta
executiva, a qual será readequada, de acordo com as novas normas da Anvisa. Será contratado
um escritório de engenharia para
fazer os ajustes. Estima-se que esse
trabalho será concluído até o mês
de julho. Encerrada essa fase, será
dado início ao processo licitatório.
O diretor da FOP, Francisco Haiter Neto, acredita que serão necessários cerca de R$ 6 milhões para
finalizar as obras. A estimativa
para conclusão do prédio é de 24
meses, após o início dos trabalhos.
“A verba veio em boa hora”,
disse Haiter. Para atender as orientações da Agência Nacional de
Vigilância (Anvisa), que determinou a readequação dos processos
de trabalho com o objetivo de diminuir a disseminação do Covid19, a Clínica Odontológica de Graduação foi totalmente reestruturada e ampliou a área individual
para cada consultório. Assim, foi

necessário reduzir o número de
consultórios odontológicos para
atendimento à comunidade.
Atualmente, a Clínica de graduação conta com 35 consultórios
e a clínica de especialização com
24, nos quais são atendidos cerca
de 5 mil pacientes por mês. Com o
funcionamento do Centro Clínico
Multidisciplinar, a Unidade terá
capacidade para atender até 8 mil
pacientes por mês. Haiter destacou o empenho da reitoria para a
retomada das obras. “A atual reitoria está totalmente imbuída em
finalizar essa obra, prova disso,
que o projeto de adequação do
prédio já está em andamento. Se
não houver nenhum contratempo com a economia, acreditamos
que as previsões de execução de
obras se concretizem”, disse.
O Centro Clínico foi idealizado para ser usado pelos alunos de
graduação, para a realização de
pesquisas clínicas pelos alunos de
pós-graduação, para atendimento das diversas especialidades pelos profissionais dos cursos de
extensão universitária (atualiza-

Divulgação

De acordo com diretor da FOP, serão necessários
cerca de R$ 6 milhões para finalizar as obras

ção e especialização) e para clínica civil, onde os pacientes serão atendidos pelos professores.
O prédio é um antigo anseio
da comunidade e das direções
anteriores. As obras tiveram início em 2009, com previsão de realização em etapas. A primeira
fase foi finalizada em 2011. As
demais estavam condicionadas à

obtenção de recursos. Em 2015
foi reservado aporte financeiro
de R$ 7 milhões para a realização da segunda etapa. Porém, em
junho de 2017, devido a crise
econômica, o reitor à época mandou paralisar a obra alegando
falta de recursos. Finalmente,
estão sendo retomados os processos para conclusão do prédio.

T RÂNSITO

Indicações de vereador são atendidas pelo Executivo
O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) percorreu alguns bairros
de Piracicaba para checar como
estão as demandas que motivaram indicações à Prefeitura
protocoladas ao longo de 2021.
Ele constatou que diversas solicitações foram atendidas pelas secretarias municipais.
O parlamentar agradeceu
às equipes das pastas que trabalharam na execução das melhorias, em especial às das secretarias de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes, de
Obras e de Saúde e do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto).
"Fico muito satisfeito com as
indicações que estão sendo atendidas, uma vez que elas são solicitadas pelo contribuinte, que deseja uma cidade melhor para se viver. Agradeço a todas as pessoas
que estão empenhadas no atendimento dessas indicações, pois são
elas que estão no dia a dia traba-

lhando para que nossa cidade cresça", destacou o parlamentar.
Thiago Ribeiro constatou a
realização de obras como a cobertura da rampa de acesso à UPA
(unidade de pronto-atendimento)
da Vila Sônia, no interior da Policlínica de Santa Teresinha "Dr.
Antônio Haddad Dib", que corresponde à indicação 731/2021.
Também foram feitas melhorias
viárias nos bairros Sol Nascente
e Alvorada, solicitadas nas indicações 1.357, 3.437 e 3.601/2021.
A mais recente indicação
atendida foi a de número 3.802/
2021, em que Thiago Ribeiro solicitava a alteração de demarcação de solo e a instalação de faixa de pedestres e faixas exclusivas para estacionamento de motos, idosos e pessoas com deficiência na rua Luiz de Queiroz, em
frente ao número 471, no Centro.
Após ser procurado por comerciantes da região, que solicita-

Assessoria parlamentar

Thiago Ribeiro acompanhou a conclusão dos serviços nos bairros

vam a demarcação das faixas de
estacionamento, o parlamentar
protocolou a indicação, atendida pela equipe da Semuttran.
Outras indicações do parlamentar ainda estão em análise e estudo pela Prefeitura:
algumas dependem de dota-

ções orçamentárias e outras,
de estudos técnicos para adequação e melhoria de vias.
Thiago Ribeiro ressaltou que
segue "acompanhando todas as
indicações" protocoladas por seu
gabinete "para dar a devida devolutiva para a população".

A PRECESP

Águas de São Pedro participa da eleição de novo conselho
Vereador destaca objetivos e metas para 22, mirando o funcionalismo

Na quarta-feira (19), o vereador Fabrício Polezi (Patriota) se reuniu com Fábio Dionísio, procurador geral do Município de Piracicaba, com o objetivo
de renovar o alinhamento e traçar
alguns objetivos para 2022.
Polezi, acompanhado de seu
advogado Benedicto Cruz Neto e
do servidor público Antônio Roberto Silveira Penteado, aproveitou
a ocasião para inteirar-se sobre critérios utilizados na concessão de
aposentadoria dos funcionários
públicos do nosso município.
Entre outros assuntos tratados estão alguns dos objetivos
para esse ano de 2022, onde
tanto o vereador quanto o procurador entendem que uma das
principais metas deve ser o crescimento da economia local.
"Para isso precisa haver ga-

rantias sobretudo na questão da
liberdade da pessoa poder trabalhar, precisa haver uma retomada da economia em Piracicaba e acredito que somando esforços da Câmara com o Executivo, tomando como princípio o
liberalismo econômico em busca
de uma maior desburocratização, teremos um melhor desenvolvimento e empregabilidade,
pois o melhor programa social é
o emprego”, disse o vereador.
Fábio Dionísio agradeceu a
visita do vereador. "Acredito
que essa é a hora de unirmos
forças para buscar reestabelecer
a economia da nossa cidade, pois
naturalmente resultará em aumento de empregos seguido de
melhores condições de vida para
os cidadãos Piracicabanos",
destacou o procurador geral.

A estância de Águas de São
Pedro participou da eleição do
novo conselho da Associação das
Prefeituras das Cidades Estância
do Estado de São Paulo (Aprecesp)
na quarta-feira (19), no auditório
da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, em São Paulo. Na oportunidade, foi eleita a
chapa São Paulo Turismo Forte.
Também foram compostos os
conselhos de administração e
fiscal do órgão que representa
pleitos e ações conjuntos das cidades estância de todo o estado.
Águas foi representada pelo
secretário de Turismo, César Siboldi, e pelo assessor Everton
Rocha. O evento também contou
com o secretário estadual de
Turismo, Vinícius Lummertz.
“Águas de São Pedro sempre foi muito presente e engajada com as questões do turismo
a nível local, regional e estadu-

al. A Aprecesp tem papel fundamental nas reivindicações que
trazem fomento e desenvolvimento da nossa estância e é sempre um prazer poder participar”
disse o secretário César Siboldi.
O prefeito João Victor Barboza (Cidadania) também falou sobre a importância da entidade.
“Quero parabenizar a chapa vencedora e os conselhos formados.
Águas de São Pedro se orgulha em
fazer parte deste seleto grupo visando trazer sempre benefícios para o
turismo e para a população”, disse.
A Aprecesp é uma entidade
privada e sem fins lucrativos, criada em 1985 com o objetivo de
representar os interesses e trabalhar pelo desenvolvimento turístico das cidades estância no litoral e interior paulista. Hoje congrega 70 estâncias que estão divididas entre: balneárias, climáticas, hidrominerais e turísticas.

Divulgação

Águas foi representada pelo secretário de Turismo, César Siboldi
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S AÚDE

Santa Casa registra queda
de 5,5% do número de partos

Deputada Bebel diz que se
dependesse de Bolsonaro,
“não haveria vacinação”
Divulgação

Além da diminuição do número de nascimentos, muitas gestantes deixaram
de fazer o pré-natal; no ano de 2020, foram registrados 2.262 nascimentos
A Santa Casa de Piracicaba
registrou queda de 5,5% do número de partos, se comparados os
anos de 2019 e 2021, quando nasceram 2.380 bebês ante 2.249, respectivamente. Na comparação entre os anos de 2021 e 2020, a queda é de 0,5%. Em 2020 foram registrados 2.262 nascimentos. Em
Piracicaba, os números de nascidos também seguem em declínio.
Em 2019 nasceram 5.026 bebês,
em 2020 foram 5.070 piracicabanos e em 2021 esse número
caiu para 4.828 nascimentos.
Em 2020, ano em que a pandemia chegou ao Brasil, dando
início à queda nos números de
nascimentos, o casal Flavia Bobillo e Fabiano Hyppolito não podia
imaginar que em março daquele
ano tudo estaria tão mudado. Sem
visitas, sem acompanhante e sem o
companheiro poder entrar na sala
de parto, Flávia deu à luz a pequena Lorena Bobillo Hyppolito.
“Foi um período bem difícil.
A Lorena nasceu no dia 31 de março de 2020 e naquela época pouco
se sabia dessa pandemia. Os partos não podiam ter a presença de
um acompanhante e nos quartos
só ficavam a mãe e o bebê. Meu
marido só foi conhecer nossa filha no dia da alta e depois de chegarmos em casa, foram 6 meses
isolados de tudo, sem visita,
sem passeio, nada”, disse Flávia.
Questionada se hoje pensaria
em engravidar ela diz que não, e
reforça que o motivo principal é a
crise que fez a família precisar se
readequar diante da nova realidade. A opinião de Flávia, reflete
a atual situação que atualmente

aflige os brasileiros, principalmente aqueles que pretendiam começar
ou aumentar a família: crise econômica e a pandemia da covid-19.
De acordo com a enfermeira
coordenadora da Maternidade da
Santa Casa de Piracicaba, Janaina
Higashi, a covid-19 trouxe não só a
redução de gestantes, mas também
a diminuição dessas gestantes às
consultas de pré-natal, o que é essencial para o acompanhamento da
saúde e desenvolvimento do bebê e
da mãe. “Sempre que questionamos
o porque de não ter realizado o prénatal, praticamente 100% das
pacientes alegam que o motivo
era a pandemia, o medo de ter
que sair de casa e se contaminar”.
O ginecologista e obstetra, Gilberto Pettan (CRM SP31309), está
há 46 anos na Santa Casa e, segundo ele, já trouxe mais de 20
mil bebês ao mundo. “Realmente
notamos uma queda do número
de partos de 2020 até outubro do
ano passado, mas desde então, a
quantidade de nascimentos tem
se normalizado”, disse enquanto se arrumava para realizar mais
um parto, dessa vez para trazer
a pequena Alice ao mundo.
Enquanto a equipe se preparava para a chegada da bebê, a
mamãe Helen Fernanda Souza da
Silva, de 21 anos, estava ansiosa e
contou com a presença do companheiro e papai, Cléber Felipe,
que não via a hora de conhecer
Alice. “Ela chegou no susto, não
estava planejando por causa da
pandemia, mas já é meu grande
amor e vamos nos manter isoladas até que tudo isso passe”, salientou a mais nova mamãe.

Fotos: Divulgação

Bebel diz que se o Brasil tivesse vacina suficiente, quando iniciada
a vacinação, teríamos salvo centenas e centenas de vítimas

Alice, conhecendo os pais, Helen e Cléber, nasceu dia 19 de
janeiro de 2022 ela veio no susto, mas já é meu grande amor

Lorena, com os pais, Flávia e Fabiano, nasceu na Santa Casa
em 31 de março de 2020, início da pandemia no País:
demorou seis meses para conhecer os avós

“A CIPI P RESENTE”

Em suas redes sociais, a deputada estadual Professora Bebel
(PT), também presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo), é enfática em afirmar que
se dependesse da vontade do presidente da República, Jair Bolsonaro, certamente, não haveria
vacinação da população brasileira contra a covid-19, que já matou mais de 621 mil brasileiros.
Bebel destaca que se Bolsonaro
não fosse negacionista e não trabalhasse contra a vacinação da
população, os especialistas são
unânimes em afirmar que teríamos atingido a marca de 70% da
população vacinada em julho do
ano passado, ou seja, em cinco ou
seis meses após o início da imunização, e não um ano depois.
A parlamentar enfatiza que
é graças ao SUS que o Brasil tem
uma estrutura pronta para vacinar a população. “Se o Brasil tivesse vacina suficiente quando
se iniciou a vacinação, teríamos
salvo centenas e centenas de vítimas, evitando que crianças e

adolescentes ficassem órfãos,
evitando o colapso na saúde e o
esgotamento físico e mental de
quem lutou na linha de frente
contra o Covid-19”, ressalta.
No entanto, Bebel diz que
agora Bolsonaro e o Ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, atrasam a vacinação infantil, criando dificuldades, mentiras, e contratando empresas despreparadas para o transporte correto
das vacinas, acarretando em perdas e prejuízos para toda a população e aos cofres públicos. “A
vacinação em massa da população, inclusive das crianças, é fundamental para combater essa pandemia e as novas variantes, como
é o caso da Omicron, que está provocando uma nova onda de casos
da doença. Por isso, vamos aproveitar que 2022 é ano de eleição e
temos a chance de votar em quem
realmente defende os brasileiros
e brasileiras. Temos que eleger
um presidente que trabalhe e tenha comprometimento por um
Estado presente, que valorize o
SUS e a Ciência!”, conclui.

S EGURANÇA

Associação entrega carro ao ganhador da campanha Vereador pede guard
Com muita festa, a Acipi
(Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) entregou, na
última sexta (14), o maior prêmio da campanha Acipi Presente, o carro 0Km, ao ganhador
Aldo Domingos Piccinin. A entrega ocorreu na loja onde Piccinin teve o cupom sorteado, a Ótica Atual, localizada no Centro.
A entrega foi acompanhada
pela equipe da Acipi e também o
presidente Marcelo Cançado, o
vice-presidente Rodrigo Santos, o
diretor de promoções da entidade,
Luis Gustavo Berto, e o conselheiro Hermenegildo Vendemiatti.
“A Acipi é uma entidade que
reúne mais de 6 mil empresas com
o objetivo de fomentar o comércio
local. Queremos agradecer ao Aldo
por ter comprado e feito o cadastro da seladinha. E para 2022, estamos preparando ainda mais
novidades”, destacou o presidente da entidade, Marcelo Cançado.
Gustavo Berto acrescentou,
ainda, que, para a Acipi, é uma alegria muito grande proporcionar
essa experiência para os associados e seus clientes. “Estamos
muito felizes por concretizar esse
momento. Cada vez mais, buscamos desenvolver as empresas
e envolver a comunidade”, disse.
Piccinin, que é vendedor, ficou muito grato com o prêmio.
“Só tenho a agradecer à Acipi,

Comunicação Acipi

Assessoria parlamentar

Thiago Ribeiro indicou ao Executivo a instalação do
dispositivo na avenida Armando de Salles Oliveira
Equipe da entidade e o presidente Marcelo Cançado fizeram a entrega do prêmio na loja sorteada

que faz a alegria dos consumidores e cidadãos piracicabanos.
Fica a dica por eu não ser cidadão
piracicabano: tem que participar
para ganhar. Adoro Piracicaba!
Parabéns, Acipi”, comemorou.
A campanha da Acipi sempre
foi muito importante para a Ótica
Atual, loja de Renato Martins.
“Desde que participamos, há três
anos, o Aldo foi o primeiro ganhador. Agradecemos tudo o que a
Acipi tem feito pela nossa empresa, principalmente por esse incen-

tivo às pequenas empresas que não
teriam condições de entregar um
prêmio tão grandioso como esse
carro”, comentou o empresário.
CAMPANHA — O último
sorteio da campanha Acipi Presente ocorreu no dia 6 de janeiro, no auditório da Acipi. Foram
sorteados, no total, 40 prêmios,
entre eles o Fiat Argo 0Km, faturado por Piccinin. Durante
toda a campanha foram realizados seis sorteios e entregues mais
de 160 prêmios, entre eletroele-

trônicos, eletrodomésticos, vales-compra e outros itens. As seladinhas bateram recorde: mais
de 293 mil cadastradas. Para
2022, a Acipi já prepara uma
nova campanha, com ainda muito mais novidades, que será divulgada em breve. O investimento
para empresas associadas continuará acessível e as interessadas
já podem entrar em contato com
o departamento Comercial pelo
WhatsApp (19) 99850-9906 ou email comercial@acipi.com.br.

C HARQUEADA

Artesãos se reúnem com coordenador de Emprego e Renda
Artesãos de Charqueada
participaram de encontro com
o coordenador de Emprego e
Renda do município vizinho de
São Pedro. Danilo Dihel veio a
convite do chefe de Turismo
Gabriel Campos para explanar
sobre a Feira de Artesanato de
São Pedro, que acontece há anos
e já é tradicional na cidade.
“A ideia de trazer o Danilo para esse encontro foi unicamente poder entender como
é organizada a feira de artesanato de São Pedro, quais pas-

rail na região central

sos eles deram e dessa forma
podermos adaptar para a realidade de Charqueada podendo
estruturar e organizar melhor
a nossa”, afirmou Campos.
O chefe de Turismo lembrou
ainda que há um grande número
de artesãos em Charqueada e que
o setor passar por total reestruturação. “Temos bons artesãos que
estão com força de vontade para
fazer acontecer. Com isso estamos tentando contribuir e dar
caminhos para que as coisas
aconteçam de forma organizada.”

Divulgação

Danilo Dihel veio a convite do chefe de Turismo Gabriel Campos

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) protocolou na quinta-feira
(20) a indicação 266/2022, que
solicita a instalação de guard rail
na avenida Armando de Salles Oliveira, no sentido Vila RezendeCentro, nas proximidades do Clube de Campo e Hotel Beira Rio.
De acordo com o parlamentar, os veículos que chegam
pela ponte Irmãos Rebouças, en-

tram em velocidade elevada na
curva da avenida, o que coloca
em risco pedestres que caminham pela calçada da via.
Também existe o risco de
algum motorista perder o controle da direção e atravessar
a calçada, podendo atropelar
alguém ou até mesmo colidir
com veículos nas ruas Luiz de
Queiroz e Campos Salles.
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T RABALHO

Palestra reforça importância
da criatividade no mercado
A importância de usar a criatividade como forma de resolver
problemas gerados pelo rápido
avanço da tecnologia foi o principal assunto abordado pelo engenheiro mecânico, pós-graduado
em gestão estratégica de pessoas,
Renan Libardi, da Consultoria
Weemprove. O palestrante participou, na manhã de quinta-feira
(20), do segundo dia do ciclo de
palestras “Esteja preparado para
um mercado de trabalho competitivo e para os novos desafios de 2022”, promovido pelo Fórum Municipal Permanente de
Educação Financeira, Empreendedorismo e Empregabilidade.
De acordo com o palestrante, a “imaginação é a matéria prima da criatividade” e o avanço
tecnológico exponencial gera
muitas mudanças e muito mais
problemas. “Novos problemas
vão precisar de novas soluções e
problemas se resolvem com criatividade”, afirmou. Renan Libardi também destacou que a parte
de tecnologia robótica vem para
somar, já que a criatividade vai
estar do lado dos humanos.
Libardi falou sobre os mitos
criados de que pessoas criativas
são somente os artistas e que tem
um “dom” para isso. “Todo mundo tem problemas e a criatividade é para todo mundo. É questão
de treinar”, afirmou. Ele finalizou a apresentação afirmando
que existem informações dispersas por todos os cantos e saber
encontrar e usar essas informações é a “chave do sucesso”.
REDES SOCIAIS – A empreendedora, gestora comercial
e master leader coach Catarina
Paggiaro, da empresa Via Certa
Piracicaba, participou novamente do workshop e ministrou a
palestra “Redes Sociais e o Mercado de Trabalho”. Ela destacou
os cuidados que os profissionais
e candidatos precisam ter nas
redes sociais: com o que posta,
com o que comenta, com as
mensagens que enviam no
Whatsapp. “Preciso ressaltar
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que não existe mais perfil profissional e pessoal”, afirmou.
Durante a palestra, Catarina
Paggiaro deu exemplos de aplicativos gratuitos que podem ser usados para criar currículos e perfis
profissionais e deu destaque ao
Linkedin. Segundo ela, as redes
sociais giram a nosso favor, principalmente no mundo do trabalho.
“Hoje a rede social está agregando
muito e se as pessoas não se atualizarem no quesito de pegar o lado
bom na internet, vão ficar para
trás”, pontuou a palestrante.
O vereador André Bandeira
(PSDB), que preside o Fórum Municipal Permanente de Educação
Financeira, Empreendedorismo e
Empregabilidade, frisou a importância de os profissionais estarem
atualizados sobre tudo o que está
acontecendo. “Nossa sociedade
tem mudado e a gente tem que
se atualizar para se manter no
mercado de trabalho, temos que
aproveitar esse espaço gigantesco, essas oportunidades gigantescas que as redes sociais oferecem”, declarou o vereador.
No último dia do workshop,
na sexta-feira (21), às 9h, a palestra será sobre “O que interfere no
seu crescimento profissional e pessoal?” e o último evento do Fórum,
às 10h, será “Orientação profissional: a dinâmica da escolha”.
O Fórum acontece no Salão
Nobre “Helly de Campos Melges”,
no primeiro andar do prédio principal da Câmara, com entrada pela
rua Alferes José Caetano, 834, Centro. O evento terá transmissão pela
TV Câmara, nos canais 11.3 em sinal digital (TV aberta), 4 da Claro/
Net e 9 da Vivo/Fibra, com retransmissão pelas mídias sociais, no Facebook e no Youtube. Para participar presencialmente do Fórum, é
necessário seguir os protocolos sanitários de combate à Covid-19,
como uso de máscaras, distanciamento social, higienização das mãos,
além da apresentação de comprovante das duas doses da vacina ou
dose única e aferição de temperatura na entrada do Salão Nobre.

C OVID -19

Após um ano, Piracicaba alcança
83% da população imunizada
Vacinação teve início em no dia 21 de janeiro de 2021; agora, já são mais
de 789 mil doses aplicadas pelas equipes da rede municipal de saúde
Hoje completa um ano que a
auxiliar de enfermagem Gertrudes Barbosa recebeu a 1ª dose da
vacina contra a Covid-19. Ela foi
a primeira pessoa a começar a
imunização por meio da vacinação em Piracicaba. Até hoje, 20/
01, a Prefeitura de Piracicaba aplicou mais de 789 mil doses e 83%
da população já está com o esquema vacinal completo. Essas doses
de esperança aplicadas no braço
de cada piracicabano pelos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde têm mostrado impacto em especial na redução de casos
graves da Covid, mesmo em meio
ao cenário atual, com a variante
Ômicron, mais transmissível.
De acordo com o Vacinômetro do Governo do Estado, até
hoje, foram aplicadas em Piracicaba 344.768 primeiras doses,
329.648 segundas doses, 10.771
doses únicas e 104.751 doses adicionais/3ª dose. "Quando a vacina chegou foi um sopro de esperança, foi muito emocionante o
dia que fizemos a 1ª dose da vacina, inclusive com pessoas da nossa equipe que foram às lágrimas.
De lá para cá, a gente foi tendo
novas variantes, Delta, Ômicron,
mas a vacina sempre se mostrando a grande forma de a gente se
prevenir dessa doença, principalmente de casos mais graves e
óbitos", afirma o coordenador
do Cevisa (Centro de Vigilância
em Saúde), Moisés Taglietta.
Gertrudes conta que ficou
muito feliz em ser vacinada contra a Covid-19. "Vi ali a esperança. Agora sou reconhecida até na
escola que meu neto estuda. Ele
me contou que, em uma das matérias que falou sobre as vacinas,

citaram o meu nome como a primeira vacinada da cidade", conta Gertrudes, que na época da
vacinação com a 1ª dose atuava
na UPA Piracicamirim, unidade
de referência nos casos de Covid
em Piracicaba, e hoje trabalha na
UPA Vila Sônia. Ela conta que
não pegou a doença e que já recebeu três doses. "Esperança, sempre esperança, porque essa vacina deu certo, sim", finaliza.
O prefeito Luciano Almeida
pontua, ainda, que a vacinação
contra Covid-19 em Piracicaba
ocorreu de forma ininterrupta
nesse um ano, com diversas ações
de sucesso, como o agendamento pelo site VacinaPira, a centralização por mais de sete meses
no Ginásio Municipal Waldemar
Blatkauskas e as parcerias com a
Rede Drogal e com a Fundação
Caterpillar junto ao Grupo + Unidos, que foram essenciais para
dar agilidade na imunização.
Filemon Silvano, secretário
de Saúde, lembra que, graças à
vacinação, em 29/11 do ano passado, Piracicaba chegou à marca
histórica de 0% de ocupação de
leitos UTI-Covid. "Vamos continuar a nos cuidar, usando máscaras, mantendo o distanciamento e higienizando sempre as mãos.
Estamos em um cenário de aumento de casos, mas sabemos que,
junto à vacinação, essas medidas
são fundamentais para que a
gente volte à estabilidade que vivemos no fim do ano passado,
com baixos registros de novos
casos", pontua o secretário.
Agora nova fase da campanha se inicia com a vacinação das
crianças de cinco a 11 anos, que
teve início ontem, 19/01, nas uni-

Andressa Mota

Ginásio concentrou vacinação contra covid por mais de sete meses

dades de saúde, por meio de agendamento. Nesta primeira etapa,
são contempladas crianças com
deficiência permanente ou com
comorbidades, indígenas e quilombolas. O menino Adryan Samuel Maia Ponciano da Silva, 10
anos, foi a primeira criança a ser
vacinada contra a doença no município. Ele faz acompanhamento
desde quando era bebê no Centro
de Reabilitação Piracicaba (CRP),
devido à paralisia cerebral. Quinzista de coração, fez questão de
estar com a camiseta do time
para tomar a 1ª dose da vacina.
Enrique Sanches Pereira, de
7 anos, também tomou a 1ª dose
ontem, na unidade de saúde do
Caxambu. A mãe, Camila Sanches,
conta que o filho tem asma grave
e que, por isso, ficou 1 ano e seis
meses em casa, voltando para escola apenas no final do ano passado, mas com receio. "É um alívio, porque vai trazer mais segurança e proteção para voltar para
a escola em fevereiro", afirma.

NOVAS VARIANTES – O
coordenador do Cevisa, Moisés
Taglietta, lembra que o surgimento da variante Ômicron aumentou o número de novos casos,
"mas, na gravidade, continuamos
tendo excelente resposta da vacina. Claro, ela (Ômicron) é muito
transmissível, a proteção contra
a infecção dessa nova variante é
menor, mas continuamos tendo
uma proteção à vida", enfatiza.
Taglietta explica que, devido
à alta capacidade de mutação do
novo coronavírus (Sars-Cov-2),
novas variantes ainda podem surgir. "Deus queira que sejam variantes com menor poder de casos
graves e o que a gente tem visto é
que, com pequenas partes do vírus mudando, a vacina continua
ajudando que a gente o combata.
É nisso que a gente confia, que a
vacina continue dando essa proteção e essa possibilidade de o nosso organismo se defender melhor
e de não ter casos tão graves", analisa o coordenador do Cevisa.

DE LEI

PL de políticas públicas para a
1a infância tramita na Câmara
O projeto de lei 103/2021,
que dispõe sobre a elaboração e
a implementação das políticas
públicas para a primeira infância pelo município, segue em tramitação na Câmara, em análise
pelas comissões permanentes.
A proposta, de autoria do vereador Thiago Ribeiro (PSC), havia recebido parecer contrário, em
junho, da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação, que entendeu
que o parlamentar interferia na
iniciativa reservada ao chefe do
Executivo. O parecer, então, foi
levado para votação na 52ª reunião ordinária de 2021, em 13 de
dezembro, quando foi rejeitado
pelo plenário, permitindo que o
projeto siga para análise de outras comissões permanentes, que
julgam o mérito da proposta.
Thiago Ribeiro, ao defender a matéria, destacou que o
projeto cria políticas públicas
para a primeira infância, a qual
considera o período que abrange os primeiros seis anos completos ou 72 meses de vida da
criança em diversos setores,

como educação, saúde, assistência social, cultura e lazer.
O parlamentar ocupou a tribuna, em reunião ordinária, para
apresentar aos demais vereadores
a tese de repercussão geral 917, do
Supremo Tribunal Federal, que especifica que "não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa
para a administração, não trata da
sua estrutura ou da atribuição de
seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos".
"Decisões proferidas em regime de repercussão geral pelo
STF, que é a mais alta corte do
país, possuem eficácia 'erga omnes' e efeito vinculante para as
demais instâncias do Poder Judiciário, o que obriga os Tribunais
de Justiça a julgarem da mesma
forma, com base na tese firmada
pelo Supremo, todos os casos semelhantes que forem a eles submetidos", destacou Thiago Ribeiro.
O projeto de lei 103/2021
está em análise pela Comissão de
Educação, Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia da Câmara.

S AÚDE

Pedro Kawai busca resposta
sobre falta de exame cardíaco
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) protocolou o requerimento de informações nº 37/2022,
que indaga a Prefeitura se a rede
municipal de saúde oferece o
exame de Holter, por meio do
qual é realizado o monitoramento cardíaco do paciente, através
de eletrodos ligados ao peito.
O pedido de explicações
feito por Kawai foi motivado
por senhor aposentado, que
obteve a resposta negativa da
Prefeitura quando precisou
realizar o exame. Ele recorreu
ao vereador Pedro Kawai
para explicar o caso e solicitar ajuda. O idoso afirmou
que uma funcionária disse a

ele que esse tipo de exame não
é realizado pela prefeitura.
No documento, que tem prazo de 15 dias para um posicionamento formal do Executivo, depois
de aprovado pelo plenário da Câmara, o parlamentar questiona se
a cidade dispõe do serviço e, em
caso negativo, por qual razão. Se a
resposta for positiva, Kawai solicita a quantidade de exames realizados em 2021 e se há alguma fila de
espera para que seja realizado através do sistema único de saúde.
“Neste momento em que tanta gente precisa do setor público,
temos que buscar uma solução
para amparar, especialmente os
idosos”, defendeu o vereador.

"E DUARDO

E

MÔNICA"

Canção de Renato Russo vira filme e estreia no cinema
Sucesso nacional nos anos
1980, "Eduardo e Mônica", canção celebrada por Renato Russo,
vocalista e líder da banda Legião
Urbana, ganha uma adaptação
para o cinema com Alice Braga e
Gabriel Leone, recriando a história de amor descrita na letra da
música. O filme, que leva o mesmo
nome da canção, estreou ontem
nas salas do Cine Shopping Piracicaba, juntamente com "As Agentes 355", um divertido filme de
ação e espionagem protagonizado por um belo time de atrizes.
EDUARDO E MÔNICA,
que chega a mais de 550 salas brasileiras, é uma adaptação para o
cinema da famosa canção homônima composta por Renato Russo
(1960-1996), líder e vocalista da
banda Legião Urbana. A canção,
com uma história de amor que embalou gerações, foi lançada em
1986 e virou sucesso nacional. Sucesso que deve se repetir com o
filme, que em sua pré-estreia em
Brasília na semana passada, arrancou aplausos da plateia.
Na trama, em um dia atípico,
situado em Brasília na década de
1980, uma série de coincidências
levam Eduardo a conhecer Mônica, tendo como pano de fundo
uma festa estranha. Uma curiosidade é despertada entre os dois e,
apesar de não serem parecidos,
eles se apaixonam perdidamente.
Apesar de começarem um relacionamento, esse amor precisará
amadurecer e aprender a superar
as diferenças entre eles. Enquanto
Eduardo ainda é um jovem com
poucos conhecimentos sobre a
vida, Mônica tem uma carreira e
perspectivas de futuro já consoli-

dadas. Terão também que superar o preconceito de outros que
tentarão acabar com o relacionamento deles. Prometendo emocionar os espectadores, o filme traz
no elenco o jovem ator Gabriel Leone (que interpretou Roberto Carlos no filme biográfico "Minha
Fama de Mau") e a internacional
Alice Braga como o casal da história. É o segundo longa do diretor
René Sampaio (de "Faroeste Caboclo", também inspirado em música do Legião Urbana). O filme
esteve em produção desde 2015 e
certamente foi um trabalho difícil para René Sampaio transformar uma canção de 4m32 em um
filme de quase duas horas.
AS AGENTES 355 (The
355), do diretor Simon Kinberg, é
um interessante e movimentado
longa de ação e espionagem com
um forte protagonismo feminino
formado por cinco belas atrizes. A
trama acompanha os desafios de
um grupo de espiãs de diferentes
agências ao redor do mundo.
Quando uma organização global
de mercenários quer adquirir uma
arma ultra secreta com o poder de
desestabilizar a já instável política
mundial, as espiãs se juntam para
impedir a transação O grupo é formado pela agente da CIA Mace
Brown (Jessica Chastain), a agente alemã Marie (a alemã Diane
Kruger), a ex-membro do MI6
Khadijah (a quênio-mexicana
Lupita Nyong´o), a psicóloga
Graciela (a espanhola Penélope
Cruz) e Lin Mi Sheng (a chinesa
Bingbing Fan), uma mulher misteriosa que está rastreando todos os seus movimentos. Para
evitar que tal poder criminoso

Fotos: Divulgação

Alice Braga e Gabriel Leone como o casal Eduardo e Mônica no filme
inspirado na clássica música de Renato Russo, do Legião Urbana

Bingbing Fan, Lupita Nyong´o, Jessica Chastain, Diane Kruger e
Penélope Cruz são As Agentes 355 no filme de ação e espionagem

caia nas mãos erradas, o grupo
de espiãs forjará uma lealdade tênue que poderá proteger o mundo
-- ou matá-las. E para fazer isso
elas vão ter que lidar com as diferenças políticas e culturais que as
separam. Com esse elenco de gran-

des atrizes, o filme promete ser divertido e empolgante, com muita
adrenalina e espetaculares cenas
de ação filmadas ao redor do
mundo, que vão dos cafés de Paris e mercados do Marrocos à
riqueza glamour de Xangai.
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Com novo modelo, um incentivo
aos que estão em situação de rua

SOCIAL

CRAS de Charqueada
inicia curso de desenho
Divulgação

Prefeitura tem a proposta de resgatar a identidade dessa população, além de
contribuir para que os assistidos saiam da situação em que se encontram
Essa casa não é só minha. Este
foi o tema de uma das oficinas realizadas com os usuários do Núcleo de Acolhimento Califórnia,
durante o mês de janeiro. O reordenamento dos serviços para a
população em situação de rua,
migrantes e trecheiros tem buscado incentivar o sentido de pertencimento dos indivíduos que recebem o atendimento. O Núcleo de
Acolhimento Califórnia, casa de
passagem para adultos em situação de rua, migrantes e trecheiros,
é mantido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), em parceria com o Centro Social de Assistência e Cultura São José (Cesac).
"Essas oficinas nos incentivam a buscar autonomia e nos faz
refletir sobre a importância de se
ter uma boa conduta individual e
coletiva, para que este espaço e
tudo aquilo que recebemos nele nos
ajude a olhar a vida de forma diferente, respeitando uns aos outros e resgatando objetivos adormecidos em nós", disse I.S.S., 40
anos, um dos usuários do serviço e participante das oficinas.
"As oficinas e atividades realizadas por educadores sociais
têm o objetivo de estimular e fomentar a interação entre os usuários, gerar um olhar consciente sobre atitudes, coletividade e
despertar com temas sobre o
mercado de trabalho, empregabilidade, planejamento pessoal,
entre outros", explica o coordenador do Núcleo, Carlos Borges.
J.F., 24 anos, é um dos migrantes que passaram pelo Núcleo de Acolhimento nos últimos
dias. Há dois meses nas ruas
devido ao rompimento de vínculos, é morador da cidade de Leme
e veio a Piracicaba em busca de
emprego. "Sou pizzaiolo e já trabalhei com pintura de autos. Tive
problemas em casa e vim pra cá
a fim de encontrar um trabalho
e me estabelecer na cidade. Sou

grato pelo atendimento do Núcleo, pois além de pernoitar tenho a possibilidade de aprender
algo durante o dia, em vez de ficar vagando pelas ruas", disse.
Borges afirma que em casos como o de J.F., os usuários
têm a chance de buscar trabalho e também receber orientações sobre comportamento e responsabilidade para o emprego.
Outro caso de migrante é o de
D.O.S, de 34 anos. Natural de São
Pedro, está nas ruas há três meses
e chegou em Piracicaba há poucos
dias por vínculos familiares fragilizados. Mecânico de autos, busca
uma oportunidade na cidade e
considera o atendimento no Núcleo de Acolhimento necessário
para aqueles que mais precisam.
"Neste lugar temos a oportunidade de refletir sobre as situações e
buscar mudança em nós. Às vezes
chegamos aqui muito depressivos
e o tratamento que recebemos,
com orientações e cuidados na
higiene e refeições diárias, nos
ajudam bastante", comenta.
O novo modelo, que teve início este ano, tem a proposta de resgatar a identidade dessa população, além de contribuir para que
os assistidos saiam da situação em
que se encontra nas ruas. O Núcleo de Acolhimento Califórnia oferece, além do pernoite, 24 horas
de atendimento, atividades e oficinas, refeições, acompanhamento psicossocial, entre outras ações.
De acordo com a secretária de
Assistência e Desenvolvimento
Social, Euclidia Fioravante, a ampliação no atendimento a migrantes, trecheiros e pessoas em situação de rua de Piracicaba em um
mesmo local, tem a finalidade de
identificar e trabalhar os indícios
de comprometimento da qualidade de vida desses indivíduos. “Por
meio de acompanhamento, a equipe
psicossocial busca garantir a construção de práticas e condições que
permitam melhorar a vida dessa
população”, ressalta a secretária.

Divulgação/CCS

Curso é ministrado pelo artista Danilo Angeli, criador do Berta Studio

Teve início nesta segundafeira (17) o curso de desenho
oferecido gratuitamente pelo Centro de Referência e Assistência
Social (CRAS) de Charqueada.
O curso é ministrado pelo artista Danilo Angeli, criador do Berta Studio, e aborda as técnicas de

Oficinas como forma de incentivo para adultos em situação de rua

desenho cartoon, mangá, modelagem com cerâmica fria, pintura em
tela e arte digital. O curso acontece
todas as segundas-feiras, no Centro Cultural. Ainda há vagas disponíveis e os interessados podem entrar em contato com Angelita Furtado pelo telefone (14) 99800-5011.
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Caixa de gordura: dispositivo
residencial indispensável
Divulgação

C OVID -19

HFC altera fluxo de pacientes
para evitar as contaminações
A Equipe HFC Saúde está empenhada para oferecer o melhor trabalho,
de forma humanizada e com amor, garante o presidente José Coral

Caixa de gordura é um dispositivo hidráulico residencial construído
especialmente para fazer a separação entre a água e gordura

Uma das principais causas
de extravasamentos de esgoto em
Piracicaba é o descarte irregular
de resíduos na rede coletora. Um
desses problemas - infelizmente
bastante recorrente - é o lançamento inadequado de óleo de cozinha e de outras gorduras no encanamento das residências.
Para evitar entupimentos e
outros transtornos, a concessionária Mirante - responsável pelo
esgotamento sanitário por meio
de uma PPP (Parceria PúblicoPrivada) com o Semae - alerta a
população para que não jogue esses resíduos nas pias e ralos.
O ideal é buscar os programas de reciclagem existentes no
município para fazer o descarte
adequado de óleos e gorduras.
Mas além disso, também é importante que todas as casas possuam uma caixa de gordura.
Laís Fonseca Gomes, coordenadora de Operações e Serviços da
concessionária Mirante, observa
que a caixa de gordura é um importante dispositivo hidráulico
cuja função é coletar e armazenar
os resíduos gordurosos provenientes das pias de cozinha e das máquinas de lavar louça. Por isso, sua

instalação geralmente é próxima
à saída da água da pia e dos equipamentos de lavagem de louça.
Toda caixa de gordura possui
um sifão, peça que realiza a retenção do óleo e de gorduras e, dessa
forma, impede que essas substâncias cheguem até a tubulação.
Porém, quando o imóvel não
possui uma caixa de gordura esses resíduos escoam livremente
para o sistema hidráulico, onde
secam e ficam grudados no interior dos canos. Esse acúmulo de
resíduos gordurosos é justamente o que provoca entupimentos e, dependendo do caso, até o
rompimento das tubulações.
COMO FUNCIONA? - A
caixa de gordura é um dispositivo
hidráulico residencial construído
especialmente para fazer a separação entre a água e gordura.
Como óleo e água são substâncias
que não se misturam, quando a
água residual de pias e máquinas
de lavar louças chega ao dispositivo a gordura boia na superfície
da caixa enquanto que a água segue pela tubulação de esgoto.
Dica importante: em imóveis residenciais, a caixa de gordura
deve ser limpa a cada seis meses.

I NSCRIÇÕES

IBGE encerra inscrições
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
recebe até hoje (21) as inscrições para concorrer a vagas
temporárias do Censo 2022. Em
São Pedro, são 33 vagas para
recenseador, 4 vagas para agente censitário supervisor, 1 vaga
para agente censitário municipal, 1 vaga para agente censitário
administrativo e informática.
As inscrições devem ser feitas em https://conhecimento.
fgv.br/concursos/ibgepss21

Os recenseadores atuarão
diretamente na coleta das informações. A Fundação Getúlio
Vargas (FGV) é a organizadora
da seleção. As provas serão realizadas em todos os municípios
onde houver vagas. O candidato
poderá fazer a prova em local
diferente do que ele selecionar
para trabalhar no ato da inscrição. O IBGE reforça que as inscrições para os processos seletivos de 2020 e 2021 não serão
válidas para o Censo 2022.

O enfrentamento da Pandemia veio cheio de desafios e mudanças para todos, mas exigiu coragem, principalmente de quem
trabalha na linha de frente. E mesmo assim, cuidar e encantar as
pessoas sempre foi um compromisso da Equipe do HFC Saúde. “Passamos por momentos difíceis, dias
exaustivos, mas os profissionais
da saúde mostraram que o cuidado é capaz de transformar, mesmo diante de uma batalha contra
um vírus invisível”, disse José Coral, presidente do HFC Saúde.
A incidência do Coronavírus
ainda é preocupante em todo mundo. Apesar do avanço da vacinação, os casos continuam aumentando, e para piorar uma avalanche de casos com sintomas gripais tem sobrecarregado novamente os prontos atendimentos.
No HFC Saúde não é diferente. “Nas últimas semanas temos
enfrentado um aumento da procura de pacientes no Pronto-Atendimento - PA do HFC Saúde. Até o
final do ano passado estávamos
atendendo 120 pacientes por dia,

hoje chegam no PA, em média 270
pacientes por dia, sendo que 50%
desses pacientes tem sintomas respiratórios”, disse o Diretor Técnico do HFC Saúde, Paulo Oliveira.
Para atender esse aumento na
demanda, o HFC Saúde modificou
o fluxo de pacientes, para evitar
contaminação. Desde 7 de janeiro, foi estruturada uma nova entrada do PA exclusiva para pacientes com sintomas respiratórios.
Além disso, o HFC Saúde aumentou o número de profissionais
para agilizar o atendimento.
“Esse é um momento que precisamos unir forças, ser solidário e
ter empatia com o próximo. Estamos empenhados para oferecer o
melhor tratamento e assistência de
excelência para todos”, disse Coral.
A Equipe HFC Saúde está
empenhada para oferecer o melhor trabalho, de forma humanizada e com amor. “Temos esperança de que tudo isso vai passar, mas por enquanto é preciso
cuidado e compreensão, além é
claro de empatia entre as pessoas”, finalizou o diretor técnico.

Divulgação

Hospital atende em média 270 pacientes por dia, diz Paulo Oliveira

B OA E SPERANÇA

Sedema e Semob realizam força-tarefa para limpeza
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e Secretaria Municipal de
Obras (Semob), iniciou ontem, 19/
01, limpeza no campo de areia do
bairro Boa Esperança, na rua
Maria do Carmo Zem da Silva.
Os trabalhos devem ser concluídos amanhã, sexta-feira, 21/01.
Ontem, a equipe de capinação e roçada da Sedema fez o
corte do mato em toda a extensão do campo e arredores. E hoje,
20/01, a equipe da Secretaria de
Obras iniciou os trabalhos com a
retroescavadeira para limpar o
local e, em seguida colocar a areia
para deixar o campo adequado
para práticas como futebol e vôlei, entre outras atividades.
Douglas Roberto Ferreira de
Almeida é um dos integrantes da
associação de moradores do Boa
Esperança e acompanha os trabalhos. “As obras realizadas aqui
ajudam na conservação dos
equipamentos do bairro e ain-

Divulgação

Semob trabalha na colocação de areia no campo do Vila Sônia

da evitam a presença de animais
peçonhentos, como escorpiões e
cobras”, comenta Douglas.
O espaço onde fica o campo
também conta com um parquinho
com brinquedos para as crianças.

Os moradores estão se mobilizando para manter o espaço sempre
bem cuidado e ainda pretendem
solicitar ao poder público a instalação de uma academia ao ar livre
e um local para implantar um va-

rejão semanal. O esforço coletivo
dos moradores já rendeu algumas
conquistas, como a reforma do
barracão que foi incendiado em
2021 e que, após um trabalho em
equipe, já está recuperado.
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SINALIZAÇÃO

Reforço contempla 54 vias de 21 bairros
O serviço, que é realizado diariamente, inclui ruas e avenidas com grande fluxo de veículos e próximas a escolas, garantindo maior segurança

Vinte e um bairros e 54 vias
receberam reforço de sinalização
pelas equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran). As
intervenções foram executadas
entre os dias 13 e 19 de janeiro. O
serviço, que é realizado diariamente, inclui ruas e avenidas com grande fluxo de veículos e próximas a
escolas, garantindo maior segurança e fluidez do trânsito. Bairros
como Água Branca, Jaraguá, Jardim Esplanada, Jardim Glória,
Jardim Itapuã, Nova Suíça, Jardim
Oriente, Jardim Planalto, Monte
Líbano, Matão, Novo Horizonte e
Paulicéia receberam o serviço.
Segundo a secretária Jane
Franco Oliveira, da Semuttran,
a sinalização de trânsito é muito
importante para orientar e informar os usuários das vias, pos-

sibilitando que todos os modais
transitem com segurança e
principalmente sem acidentes.
A Semuttran pode ser acionada pelos números 3401-1110
e 3401-1111 para os serviços
pontuais/emergenciais (veículos
estacionados irregularmente,
veículos em frente a garagens,
acidentes, etc.) e 156 para serviços gerais (solicitações de sinalizações horizontais, verticais,
vagas, semáforo, radar, defensa metálica, guia rebaixada, etc).
BAIRROS E VIAS ATENDIDOS: Água Branca - ruas Nair
Bertolotti Stocco; Dr. Elias Rosenthal e Geraldo Bragion; Chácara
São Jorge - rua Governador Valadares; Jaraguá - ruas Rua Capivari; Baroneza de Rezende; da
Colônia; Patriotas; Professor Mariano da Costa; Professor José

Martins de Toledo; Botucatu; Luiz
Arzola e Professor Antonio Pinto
de Almeida Ferraz; Jardim Belvedere - rua Professora Laura Fernandes de Campos Ferrari; Jardim Esplanada - ruas José Pedro
de Freitas; João Furlan; Heraldo
Angeli; Oswaldo Ferraz de Campos; Professor Benedito Rodrigues
de Moraes e Ângelo Stocco Filho;
Jardim Glória - rua Presidente
Venceslau Braz; Jardim Itapuã rua Júlio Soares Diehl; Jardim
Nova Suíça - ruas Clara da Costa;
Escolástica Couto Aranha e Sérgio
André Joaquim Pinto; Jardim
Oriente - ruas Nicolau Tejada Filho; Dr. Raul Machado Filho; Algemiro Coelho Ramos; Paschoal
Barsottini; Luiz Pereira Leite e
Neusa Maria Mendes Tonin; Jardim Planalto - ruas Hercolino
Mônaco e Osmar Pessutti; Jardim

São Jorge - ruas Antonio Lico; Elias Domingos da Silva e Zulmira
Ferreira do Vale; Jardim São Paulo
- rua Princesa Amélia; Loteamento Ipanema - rua Maria Isabel da
Silva Mattos; Monte Líbano - rua
Princesa Amélia; Matão - rua Professor Felinto de Brito; Novo Horizonte - ruas Governador Valadares e Professora Laura Fernandes de Campos Ferrari; Parque dos Sabiás - ruas Japuguaçu; Tangará e Arapaçu; Paulicéia - rua Marques de Monte Alegre; Paulista - ruas Dr. Jorge
Pacheco e Chaves e Marques de
Monte Alegre; Residencial São
Luiz - avenida Professor Dr.
Antônio Sanches de Oliveira; e
Residencial Serra Verde - ruas José
Detoni; Dezesseis; Pedro Eusébio
Stocco; Roberto Vaz dos Santos e
Maria Ferraz de Toledo Braga.
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Rua Escolástica Couto Aranha, no Jardim
Nova Suíça, recebeu reforço na sinalização

C RIANÇAS
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Iracemápolis já tem as primeiras vacinadas

Prefeito João Victor participa de
reunião sobre plano integrado

Na manhã de quinta-feira
(20), as primeiras crianças de Iracemápolis foram vacinadas contra
a covid-19. A imunização está ocorrendo na unidade de saúde Ângelo
Arlindo Lobo – Centro Odontológico. É necessário o agendamento.
O primeiro vacinado foi Vinícius Santos Filipini, de 11 anos. A
segunda criança foi Lavínia dos
Santos Ferreira, de 10 anos. Outro vacinado foi Enzo Kerches de
Aguiar, que tem 8 anos e se enquadra entre as crianças com comorbidades. Ele tem diabetes.
As crianças e os pais foram recebidos na unidade
com um cenário colorido montado com bichos de pelúcia que
foi preparado com muito carinho pela equipe de saúde.
VACINAÇÃO - Enfermeira

do setor de Vigilâncias em Saúde,
Olivia Baialuna, destaca a importância da vacinação de crianças.
“Chegou o momento da imunização das crianças de nossa cidade.
Já está comprovado cientificamente a importância da vacina. Hoje
estamos com mais de 90% da população adulta vacinada em nosso município e, mesmo diante do
aumento dos casos, registrado
após as festas de final de ano, percebemos que o número de internações diminuiu muito e isso mostra
a importância da vacina”, destaca
a profissional de saúde. O telefone
para agendamento é o 3456-4852.
A imunização abrange crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiências permanentes e
as de 10 e 11 anos de modo geral,
sem comorbidades ou deficiências.

Divulgação
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Debate aconteceu na Câmara de Vereadores de Rio Claro
Imunização abrange crianças de 5 a 11 anos com
comorbidades ou deficiências permanentes e as de 10 e
11 anos de modo geral, sem comorbidades ou deficiências

A DMINISTRAÇÃO

Secretários discutem programação conjunta nos varejões municipais
Nesta semana, a secretária
Nancy Thame, da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento), reuniu-se com
os secretários da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural), Adolpho Queiroz, e da Selam (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras), Hermes Balbino, para discutir e levantar possibilidades
para uma programação conjunta de atividades culturais e esportivas nos espaços dos varejões municipais de Piracicaba.
Sob responsabilidade da
Sema estão 19 barracões que recebem semanalmente a população que escolhe comprar alimentos frescos, regionais e por
um preço mais acessível nos va-

rejões municipais, além de atividades organizadas periodicamente pela secretaria, como a
Feira Vegana e Agroecológica, o
Encontro Conecta Rural e outros.
A intenção, segundo a secretária Nancy Thame, é promover
mais atividades nestes espaços,
sejam em dias alternados com os
varejões, ou até mesmo durante o
funcionamento deles. O trabalho
em conjunto com as associações
de bairro também será feito de
maneira integrada e organizada.
“Queremos proporcionar
uma experiência mais agradável e acolhedora para o público
que frequenta os equipamentos
públicos de comercialização,
mas também abrir as portas
para que outras secretarias utiDivulgação

Divulgação/CCS

Nesta quarta-feira (19), o prefeito João Victor Barboza participou da reunião do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
(PDUI). O debate aconteceu na Câmara de Vereadores de Rio Claro.
Durante o encontro foram debatidos iniciativas e medidas para as
cidades integrantes da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP).
Entre os temas voltados para
melhorias na cidade de Águas de
São Pedro estão: 1) estimular a
criação de convênios regionais
para descarte e tratamento de resíduos sólidos; 2) criação de roteiros e investimentos no turismo
regionalizado e aproveitar os roteiros existentes para expandir aos
demais Municípios da Região Metropolitana; 3) aproveitar a malha
viária existente para obrigar os
veículos de grande porte (acima de
três eixos e/ou com carga perigo-

sa) e desviarem o trânsito no interior do Município sempre que possível; 4) antecipar a construção de
anéis viários já previstos nas concessões das rodovias estaduais; 5)
estimular a criação e convênios
para a realização de compras coletivas; 6) criação de campeonatos
regionais de esportes; e 7) estabelecer uma rede de câmeras de segurança integradas, inclusive com
a leitura de placas de veículos.
O prefeito João Victor aproveitou a reunião para discutir as
melhorias voltadas para o município junto com o Secretário de
Desenvolvimento Regional de
São Paulo, Marco Vinholi. Integram o plano e, consequentemente a RMP, Águas de São Pedro,
Analândia, Charqueada, Corumbataí, Ipeúna, Iracemápolis, Rio
Claro, Santa Gertrudes, Santa
Maria da Serra e São Pedro.

Sema, Semac e Selam vão trabalhar com as associações de bairro

lizem esses espaços para ações
voltadas à população”, disse.
Os secretários Adolpho Queiroz e Hermes Balbino disseram

estar abertos para realizar um
trabalho em conjunto com a
Sema, a fim de promover atividades culturais e esportivas.
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Prefeito Rodrigo Arruda
participa de audiência
Divulgação

Conselho de Turismo realiza
primeira reunião de 2022
Divulgação

Prefeito Rodrigo Arruda (DEM) participou na quarta
(20) de audiência pública na cidade de Rio Claro
O chefe de Turismo Gabriel Campos apresentou o
planejamento do setor para os próximos três meses

RUA DAS ROSAS
O prefeito de Águas de São
Pedro, João Victor Barboza
(Cidadania), assinou na
manhã de quarta-feira (19)
a ordem de serviço para o
asfaltamento da rua das
Rosas, tubulação para nova
galeria para captação de
água de chuva e bocas de
lobo, no Jardim Iporanga. A
medida também contempla
o calçamento em frente ao
Fontanário da estância. De
acordo com o chefe do Exe-

cutivo, as obras devem ter
início até a próxima quartafeira. “Vencemos o processo
licitatório e agora já daremos
sequência à execução da
obra. São pontos que precisavam desta melhoria e que
contarão com toda infraestrutura necessária”, disse o prefeito. Além do asfalto e do calçamento, as obras incluem
a construção de galerias pluviais, bocas-de-lobo e toda
infraestrutura necessária.

O Conselho Municipal de Turismo de Charqueada realizou nesta quarta-feira (19) a primeira reunião do ano. A tônica do encontro foi o calendário de eventos
oficial do município com as principais atrações ao longo de 2022.
Além disso, o chefe de Turismo Gabriel Campos apresentou o
planejamento do setor para os
próximos três meses com uma
extensa lista de ações e medidas
que estão planejadas para serem
executadas durante o ano todo.
“Neste momento estamos trabalhando na captação de eventos

para o município, articulando junto às entidades, igreja, e produtores de eventos ideias que possam
contribuir e agregar neste calendário municipal”, disse Campos.
Além dos eventos do calendário, também está programado no
departamento a implantação dos
pontos de informações turísticas
nos portais da cidade e uma sinalização turística que vai conduzir o visitante até a Serra do
Itaqueri. “São medidas que vem
de encontro com os projetos de
desenvolvimento do turismo”,
completou o chefe do Turismo.

O prefeito Rodrigo Arruda
(DEM) participou nesta quarta-feira (20) de audiência pública na cidade de Rio Claro
para elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP).
Diante dos prefeitos de Iracemápolis, Rio Claro, Águas de São
Pedro, Ipeúna, Santa Gertrudes,
entre outros, e também do Ministério Público (GAEMA), Rodrigo
fez diversas indicações falando sobre a importância do transporte
público urbano e a integração regional das cidades com a implantação
do Cartão Único, bem como a integração de medidas de segurança.

O chefe do Executivo explanou
também sobre a elaboração do Plano Diretor de Charqueada, que estará em harmonia com o Plano Diretor da Região de Piracicaba. “É
preciso deste apoio e desenvolvimento regional para que todos nós
tenhamos fácil acesso à autorização
de cessão de áreas da União como
as da extinta Fepasa que hoje são
palco de consumo de entorpecentes
e invasões. O município precisa ter
gestão sobre estes espaços e poder
de intervenção”, disse Arruda.
O prefeito também entregou
um ofício pedindo a liberação de
R$ 1 milhão para que Charqueada possa investir ainda mais
na infraestrutura urbana.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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 vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar 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 básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacionamento coletivo. Praca a arborizada, play ground, área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

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

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00

SR. ANTONIO CARDOSO DAMACENA faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 62 anos, filho do Sr. Jose Cardoso Damacena, já falecido e da Sra.
Maria Rosa Lopes; deixa os filhos: Adenilson Ramos Menezes Damacena; Diego Ramos Menezes Damacena; Bruno
Ramos Menezes Damacena, Jacqueline Menezes Damacena e João Vitor
Ramos Menezes. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
15h00 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. OSWALDO MICHELON faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 74
anos, filho dos finados Sr. João Michelon e da Sra. Alice Clemente Michelon,
era casado com a Sra. Eliane Ferraz
Michelon; deixa os filhos: Veridiana
Michelon Camarda, casada com o Sr.
Sergio Ricardo de Abreu Camarda; Leticia Michelon e Rodrigo Michelon. Deixa netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h30 do Velório
da Saudade, sala 05, para o Cemitério
Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSUE FERREIRA FARIA faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 62 anos,
filho do Sr. Oscar Pereira de Faria, já
falecido e da Sra. Sylvia Erondina Ferreira de Faria; deixa as filhas: Adriana Cristina Malachias de Faria; Luciane Malachias de Faria; Taciara Malachias de Faria
e Gislaine Malachias de Faria. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem, às 13h30 no Cemitério Municipal de São João Batista na cidade de
Itapetininga/ SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PAULO VICENTE POLISEL faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 80 anos,
filho dos finados Sr. Antonio Polisel Sobrinho e da Sra. Carolina Stella, era casado
com a Sra. Idalina Aversa Polisel; deixa
os filhos: Nilton Antonio Polisel, já falecido deixando viúva a Sra. Nilsa Aparecida Toledo da Cunha Polisel; Paulo Roberto Polisel; Vagner Fernando Polisel, casado com a Sra. Cibele Ribeiro e Helder
Vinicius Polisel, casado com a Sra. Bruna Romeiro Polisel. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, às 13h00 no Cemitério
Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA INES GABINI LOURENÇÃO faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Angelo Gabini e da Sra. Amazilia Ferraz Gabini, era casada com o Sr. Ladislau Benedicto José de Almeida; deixa os filhos: Clodoaldo José Lourenção; Alberto
José de Almeida Neto e Ana Paula de
Almeida Passuello, casada com o Sr.
Angelo Miguel Pasuello. Deixa netas,
demais familiares e amigos. Seu sepul-

tamento foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Municipal de Torrinha – SP, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANDRE CALEFO faleceu ontem,
nesta cidade, contava 49 anos, filho do
Sr. João Calefo, já falecido e da Sra.
Antonia de Mattos Calefo; deixa os irmãos: Tereza Calefo; Antonio Calefo,
casado com a Sra. Luzia de Lima Calefo; Elismar Calefo Bugrioli, casada com
o Sr. Nercio Bugrioli; Dirce Calefo; João
Gilberto Calefo e Suzana Aparecida Calefo, casada com o Sr. Sani Douglas Caldari Teles. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LEANDRO COSTA CAMARGO faleceu ontem, nesta cidade, contava 34
anos, filho do Sr. Nivaldo Pereira Camargo e da Sra. Isabel Ferreira da Costa
Camargo, era casado com a Sra. Samara Marques da Silva; deixa os filhos: Leandro Costa Camargo Junior e Maria Isabel Costa Camargo. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h30 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para
a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. BENEDICTA CADORIN GASTALDELLO faleceu ontem, na cidade de Saltinho – SP, contava 80 anos, filha dos
finados Sr. Luiz Cadorin e da Sra. Palmira Bergan, era viúva do Sr. Guerino Alfredo Gastaldello; deixa os filhos: Francisco
Laercio Gastaldello, casado com a Sra.
Angela Cristina Silva Gastaldello; José
do Carmo Gastaldello, casado com a Sra.
Simone Sanches Gastaldello; Elisabete
Conceição Gastardello Polezel, casada
com o Sr. João Luiz Polezel; Maria Bernadete Gastardello; Jorge Luiz Gastardello, já falecido e Antonio Guerino Gastaldello, já falecido deixando viúva a Sra.
Sueli Aparecida Sanches Gastaldello. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório
da Saudade sala 01, para o Cemitério
Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA APPARECIDA CORREA
AGOSTINI faleceu ontem, nesta cidade,
contava 85 anos, filha dos finados Sr.
Osvaldo Correa e da Sra. Angela Basaglia Correa, era viúva do Sr. Sylvio Agostini; deixa os filhos: Silvio Luis Correa
Agostini; Eisa Correa Agostini; Sandra
Maria Correa Agostini, casada com o Sr.
Paulo Roberto Nering e Katia Correa
Agostini. Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje às 09h00 no Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. DIVA BALDI DUCATTI faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba, aos
86 anos de idade e era viúva do Sr. Ottorino Ducatti. Era filha do Sr. Luiz Baldi e
da Sra. Julia Travaglini, falecidos. Deixa os filhos: Odivaldo Luis Ducatti casado com Tania Guibal Ducatti, Odair Geraldo Ducatti, Odirlei Savio Ducatti casado
com Ana Paula Brunelli Ducatti e Odilene
Cristina Ducatti Sarto viúva de Marcos
Sarto. Deixa ainda 05 netos, 01 bisneta e
demais parentes. O seu sepultamento deuse ontem as 15:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório “A” do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MIGUEL ANTONIO TESIO faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba, aos
92 anos de idade e era filho do Sr. Abel
Tesio e da Sra. Catharina Bonansea,
falecidos. Deixa os filhos: Sandro Ferraz Tesio casado com Estela Alexandra Sarto Tesio e Renato Ferraz Tesio
casado com Paula Cristina Franchi Ferraz Tesio. Deixa ainda netos, demais
parentes e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 13:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da Saudade –
Sala 03, para o Cemiterio da Saudade,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS
GUERRA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era viúvo da Sra. Aparecida Pereira Guerra. Era
filho do Sr. José dos Santos Guerra e da
Sra. Paulina Superte Guerra, falecidos. Deixa os filhos: José Fernando dos Santos

Guerra, Paulo Roberto dos Santos Guerra,
Reginaldo Aparecido dos Santos Guerra e
Sandra Paula Guerra Batista. Deixa ainda
netos e amigos. O seu sepultamento darse-á hoje as 10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velorio “A” do Cemiterio Parque
da Ressurreição para a referida necrópole, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LUIS PEDRO FORNAZIER faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos
57 anos de idade.Era filho do finado
Sr.Pedro Fornazier e da Sra.Ana Rita
Fornazier. Deixa irmãos, sobrinhos, demais parentes e amigos.O seu corpo foi
transladado para a cidade de São Pedro
e o seu sepultamento dar se hoje ás
10:30 hs saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de São Pedro seguindo
para o Cemitério da mesma localidade
onde será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERIAS)

Nobre arte, o
boxe está em festa
Olá, alvinegros apostólicos
romanos, que prazer imenso
mais uma vez dividir este espaço
com cada um de vocês, a sensação de poder expandir as opiniões e informações, e saber que a
cada dia que passa mais pessoas
estão nos acompanhando é muito gratificante e aumenta mais,
nossa responsabilidade em gerar conteúdo com assuntos que
realmente sejam de alto nível.
Já é de conhecimento de todos que nosso protagonista e de
quem mais gostamos de trazer
informações é do centenário e
glorioso XV de Piracicaba, mas
nosso projeto “Passe de Letra” é
formado por vários especialistas,
cada um com um tema do qual
tem propriedade e conhecimento para falar, e hoje tenho o prazer em trazer em primeira mão,
a notícia que “Marlon Pedroso”,
ex-pugilista, proprietário da academia “Top Boxe”, filho do grande “Julio Pedroso” que foi um
dos pioneiros do boxe Piracicabano e de nossa região, passa a
ser mais um dos integrantes de
nossa “bagunça organizada”.
Com o mestre “Marlon Pedroso”, as informações da nobre arte estão sempre em pauta
toda semana no programa “Passe de Letra” pela Rádio Difusora AM 650, assim como aqui em
nossa coluna. A qualidade e dedicação do trabalho desenvolvido por Marlon e a academia
Top Boxe, já é reconhecido em
nossa região, no estado, no Brasil todo e até mundialmente.
As pugilistas Piracicabanas
da academia de boxe TOP BOXE

trouxeram nesta noite de quarta
feira (19), um ouro com Juliana
"Balboa" Morais na categoria até
64 kg, em decisão unânime e uma
prata com Fernandinha "tigresa" Dalceno em decisão dividida. As lutas do campeonato da
FORJA DOS CAMPEÕES é
chancelado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB) e filiado ao
Conselho Mundial de Boxe
(WBC) e Federação Paulista de
Boxe?? O proprietário da academia TOP BOXE e treinador das
duas pugilistas Marlon Pedroso,
descobriu os talentos através do
projeto social "Inclusão através do boxe". Marlon mantém
ativo o legado de seu pai e mestre o saudoso Júlio Pedroso, pioneiro do boxe Piracicabano.
Essas duas recentes conquistas é a mostra real do trabalho desenvolvido incansavelmente por Marlon Pedroso,
que além de administrar com
competência e seriedade a academia Top Boxe, ainda faz um
trabalho “sensacional” com a
“Associação de boxe Julio Pedroso” aonde além da inclusão
social através do boxe, garimpa talentos como as duas pugilistas campeãs desta semana.
Parabéns ao treinador e
técnico Marlon Pedroso, as pugilistas Juliana “Balboa” Morais e Fernandinha “tigresa”
Dalceno, vocês foram as grandes vencedoras, mas quem ganha realmente é nosso projeto
com essa parceria e o esporte
mais carismático do mundo que
é o Boxe, a nobre arte está muito bem representada por vocês.

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

SRA. ARLETE THEREZINHA FIORAVANTE PROSPERO faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 93 anos de
idade e era viúva do Sr. Attilio Orestes
Prospero. Era filha do Sr. Anfonso Jose
Fioravante e da Sra. Ana Alleoni Fioravante, falecidos. Deixa os filhos: Alberto
Prospero viúvo de Evanilda Teresinha
Periffinotto Prospero; Ana Silvia Prospero
Orsini casada com Jose Antonio Orsini
Junior. Deixa ainda 04 netos, 02 bisnetos
e demais parentes. O seu sepultamento
dar-se-á hoje as 10:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade sala-06,
seguindo para o Cemitério da Saudade,
onde será inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

- 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.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Nº 01/2022 - Processo: 126/2022 - Objeto: Licença de
uso de software de Saúde. - Início da Sessão Pública: 03/02/2022, às
09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua General Osório, n°
846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no
Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748,
no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site:
https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro, 20 de janeiro
de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 02/2022, Processo: 128/2022, que tem por objeto a Aquisição de Gêneros Perecíveis, conforme necessidades da Merenda Municipal de São Pedro. As propostas serão acolhidas com início no dia 24/01/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 04/
02/2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia
04/02/2022. Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será
realizado em sessão pública por meio da Internet, por intermédio do Sistema
BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital completo encontra-se à
disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral
748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site:
https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br . São Pedro, 20 de janeiro de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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