
de penduricalhos”. Agora, em
março, é que se verá se ele já esta
mesmo com essas boas inten-
ções com a categoria. Objetivo é
modernizar a Administração e
isso, com certeza, faz parte.

OSMIR
O Capiau, idoso e cansado,

deseja saúde a todos, destacan-
do que o sindicalista José Osmir
Bertazzoni, advogado e jornalis-
ta, tenha ótima recuperação,
tendo em vista acidente de carro
dias passados. Saúde, Osmir, e
ótimo retorno em breve. A edi-
ção de hoje tem artigo seu (pági-
na A2), com desafios ao presi-
dente do Avante, Edvaldo Brito.

BOLSONARO
Registra, ainda, este Capiau,

os seus sentimentos ao presiden-
te da República, Jair Bolsonaro
(PL), pelo falecimento da senho-
ra sua mãe, Dona Olinda, aos 94
anos, sepultada ontem no Cemi-
tério de Eldorado, na Região de
Registro, Sul do Estado. O presi-
dente Jair ajudou a carregar o
caixão, com expressão de emoção
e tristeza. Deus conforte a todos.

Edição: 16 Páginas

FUNCIONALISMO — I
O funcionalismo público fi-

cou muito feliz por saber que
existe interesse do prefeito Luci-
ano Almeida (DEM) em querer o
melhor para a categoria. Após a
entrevista do chefe do Executi-
vo, o funcionalismo já comemo-
ra o dissídio coletivo que aconte-
cerá em março, para que, além
das perdas desses dois anos pas-
sados, que também consigam um
aumento real para a categoria.

FUNCIONALISMO — II
O funcionalismo público en-

tende que, como o prefeito Luci-
ano Almeida está muito bem in-
tencionado com a categoria, que
não os deixará na mão com o
dissídio da categoria, pois o Pla-
no de Cargos e Carreira leva al-
gum tempo para ser implantado
e, como ele mesmo disse, “chega

Sedema zera as solicitações via
SIP-156 que estavam em atraso

Pasta é a mais solicitada pela
população por meio deste canal.
“Todo serviço que o município

precisa que seja executado deve ser
solicitado pelo serviço”, diz secretário

O foco da Sedema (Secreta-
ria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente) em fortalecer
cada vez mais o Serviço de In-
formações à População (SIP) –
156 continua. Para isso, a Pasta

zerou ontem, 21, as solicitações
que estavam em atraso no acu-
mulado dos últimos anos até 2021.
A Sedema é a secretaria mais re-
quisitada por meio deste canal
da Prefeitura de Piracicaba. A4

Sedema

Poda e supressão de árvores são realizadas seguindo protocolos com base na legislação ambiental

O trânsito de Piracicaba
está mais seguro. Em 2021 o
município teve o menor regis-
tro de óbitos em vias munici-
pais desde 2015, quando o In-
fosiga, plataforma do Gover-
no do Estado voltada para se-
gurança no trânsito, iniciou os

Piracicaba tem o menor número
de óbitos nos últimos seis anos

registros. No primeiro balan-
ço anual do sistema, as vias
municipais de Piracicaba, ad-
ministradas pela Prefeitura,
por meio da Semuttran (Secre-
taria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transpor-
tes), registraram 44 óbitos. A9

Prudente realiza última semana
do projeto Férias no Museu

O Museu Histórico e Peda-
gógico Prudente de Moraes, ins-
tituição mantida pela Prefeitura
por meio da Semac (Secretaria
Municipal da Ação Cultural),
promove na próxima terça (24),
às 14h, atividades lúdicas, brin-
cadeiras e contação de histórias
com a pedagoga Monika Magno.
Esta ação integra o projeto Féri-
as no Museu. Monika Magno é
pedagoga, estudante de psicolo-
gia e formada em contação de
história pela Unesp de Rio Cla-
ro-SP. Realizada desde dezem-
bro de 2013, o Férias no Museu
traz para as crianças atividades
lúdicas relacionadas à educação
patrimonial, envolvendo diver-Monika Magno, pedagoga, responsável pela contação de histórias
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Divulgação

Piracicaba tem vacina no
Crab para os atrasados

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, aplica hoje (22) a 2ª
dose nas pessoas em atrasado
para tomá-la. A ação vai ocorrer
no CRAB Vila Rezende, das 8h às
15h, sem agendamento. O CRAB
Vila Rezende fica na avenida San-
to Estevão, 394. Estão em atraso

para receber a 2ª dose as pessoas
que tomaram a 1ª dose da Coro-
naVac/Butantan há mais de 28
dias, da AstraZeneca/Oxford/Fi-
ocruz há mais de oito semanas,
da Pfizer (pessoas com 18 anos
ou mais) há mais de 21 dias e da
Pfizer (adolescentes de 12 a 17
anos) há mais de oito semanas.

são, criatividade e educação,
como contação de histórias, caça
ao tesouro, jogo de detetive, jogos
variados, como jogo da memória e
quebra-cabeça, brincadeiras anti-
gas, arte com colagem e pintura e
visitas monitoradas ao Museu.

EQUIPE — No último dia,
quinta (27), as atividades ficam
por conta da equipe do Educati-
vo do Museu. As atividades são
direcionadas para crianças de 06
a 12 anos e devem ser agenda-
das pelo e-mail: mprudentede-
moraes@ piracicaba.sp.gov.br ou
telefone (19) 3422-3069. Para
participar das ações as crian-
ças devem estar acompanha-
das de seus responsáveis.

A unidade ficará na Estação da Paulista e os atendimentos são gratuitos

Divulgação/Secretaria Estadual de Saúde

Com o objetivo de detectar
precocemente o câncer de mama
e facilitar o acesso ao diagnósti-
co e tratamento da doença, a
Prefeitura de Piracicaba recebe
de 25/01 a 5/02, a carreta do
Programa Mulheres de Peito, da
Secretaria de Saúde do Estado
de São Paulo. A unidade ficará
na Estação da Paulista e os aten-
dimentos são gratuitos. A3

Cidade recebe
ações do
Programa
Mulheres
de Peito
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A sociedade tripartida de Platão
Armando A.

dos Santos

No pensamento
de Platão, tem
enorme im-

portância sua teoria
acerca das ideias, for-
mas puras que cons-
tituem a verdadeira
realidade e têm como
ápice a ideia suprema, a do Bem.
As coisas que existem no mundo
visível e são apreensíveis pelos
nossos sentidos não passam,
para Platão, de sombras da ver-
dadeira realidade, a qual é cons-
tituída pelas ideias, formas pri-
mordiais, arquétipos eternos. Na
ótica platônica, quem se atém à
realidade visível e não adentra
os domínios da sabedoria filosó-
fica é como o cavernícola que ja-
mais saiu à luz do dia e somente
tem noção incompleta e defor-
mada - à maneira das sombras
da famosa alegoria da caverna -
das realidades transcendentes e
imateriais. De passagem comen-
te-se que a Angelologia cristã - o
estudo teológico da natureza an-
gélica - tem muita consonância
com alguns aspectos do platonis-
mo: também os anjos são puras
formas e são arquétipos, não pro-
priamente eternos, porque tive-
ram princípio (não foram cria-
dos ab aeterno), mas existindo
fora do tempo, na eternidade.

Platão concebe o homem
com uma alma tríplice, ou com
três dimensões, a racional, a iras-
cível e a concupiscente. A primei-
ra, sediada na cabeça, rege-se
pela sabedoria ou prudência, e
cabe a ela indicar o que convém
fazer. A segunda, sediada no co-
ração, rege os impulsos e afetos e
é regida, por sua vez, pela forta-
leza e pela coragem, que, quando
bem orientadas, servem aos di-
tames provenientes da alma ra-
cional. Já a terceira alma, sedia-
da no baixo ventre, diz respeito
às à satisfação das necessidades
mais básicas do corpo humano e

Na ótica de Platão,Na ótica de Platão,Na ótica de Platão,Na ótica de Platão,Na ótica de Platão,
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e aos magistrados,e aos magistrados,e aos magistrados,e aos magistrados,e aos magistrados,
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seus desejos, ou seja,
sua concupiscência.
As duas dimensões
não racionais devem
se pôr ao serviço da
parte racional  da
alma. A justiça, para
um homem, consiste
em respeitar essa hie-
rarquia fundamental,
não permitindo que as

dimensões inferiores assumam a
dianteira sobre a racional.

A sociedade ideal, imaginada
por Platão, segue precisamente o
mesmo modelo da alma tripartida
do homem. A sociedade concebi-
da por ele é um todo orgânico, à
maneira de um organismo vivo.
Como o homem, tem uma parte
racional, constituída por sua elite,
ou seja, pelos magistrados ou go-
vernantes, condutores do conjun-
to social porque guiados pela sa-
bedoria e não pelas paixões mais
baixas. A segunda classe diferen-
ciada é a dos guerreiros, que têm
por dever a defesa da sociedade
contra seus inimigos externos e in-
ternos, e cultivam em especial a
fortaleza; já a terceira categoria é
a dos artesãos, agricultores e co-
merciantes - ou seja, aqueles que
cuidam da parte econômica da
sociedade. Também na socieda-
de, a ideia rectrix da Justiça está
presente, na correta manutenção
da hierarquia de funções, cada
classe cumprindo seu papel es-
pecífico, para o bem do conjun-
to. Se cada órgão do corpo hu-
mano cumprir bem seu papel,
todo o organismo gozará de boa
saúde; analogamente, se cada
membro do corpo social atender
bem ao que lhe compete, tudo
andará bem na pólis. A visão pla-
tônica da sociedade humana é,
pois, eminentemente orgânica.

Na ótica de Platão, o comér-
cio e as riquezas não convêm aos
sábios e aos magistrados, assim
como tampouco o constituírem
família. Se pudessem enriquecer
ou passar bens para seus herdei-
ros, acabariam se deixando do-

minar por sentimentos e ansei-
os próprios dos inferiores e des-
cuidariam de sua alta missão.

Nesse sentido, é muito paten-
te a analogia da concepção platô-
nica da sociedade com a concep-
ção da sociedade orgânica medi-
eval, com seus três Estados (ou
Braços, ou Ordens) da nação. Os
membros do clero também não
casavam e deviam, pelo menos em
princípio, praticar a pobreza ou
aspirar a ela; os nobres medievais
não pagavam imposto em dinhei-
ro, mas pagavam o “impôt du
sang”, tendo o dever de defender
a sociedade, e eram proibidos de
exercer atividades lucrativas; e o
terceiro estado trabalhava, co-
merciava, lucrava e garantia o
sustento da sociedade no seu con-
junto. O clero tinha todas as hon-
ras e preeminências e lhe cabia o
governo espiritual; os nobres eram
similarmente honrados e lhes
competia a administração tempo-
ral, mas não podiam - ou pelo me-
nos não deviam - entesourar.

A sociedade medieval era
compreendida como sendo um
organismo vivo, com um único
corpo composto de órgãos com
funções diferenciadas, todos or-
denadamente dispostos para o
bem do conjunto. Três eram seus
braços, ou estados: Clero, Nobre-
za e Povo. Costuma-se citar fre-
quentemente, a respeito, um tex-
to muito conhecido do bispo
Adalbéron de Laon (977-1030),
que foi conselheiro do rei Hugo
Capeto: “A casa de Deus, que
acreditam una, está dividida em
três: uns oram, outros comba-

tem, outros, enfim, trabalham.
Estas três partes que coexistem
não suportam ser separadas;
os serviços prestados por uma
são a condição das obras das
outras duas; cada uma por sua
vez encarrega-se de aliviar o
conjunto.  Por conseguinte, este
triplo conjunto não deixa de ser
um; e é assim que a lei pode tri-
unfar, e o mundo gozar da paz.”

A sociedade medieval, or-
denada de modo hierárquico,
com clero, nobreza e povo, era
algo natural e a ninguém ocor-
ria contestar, nem mesmo pôr
em dúvida, a razoabilidade
desse escalonamento, num
conjunto orgânico em que cada
órgão desempenhava seu pa-
pel, em ordem ao bom funcio-
namento de todo o corpo soci-
al - precisamente como na con-
cepção idealizada por Platão.

Há, entretanto, uma dife-
rença fundamental entre am-
bas as concepções. No Medie-
vo, os clérigos não se casavam
e não constituíam família, mas
os nobres sim, formando estir-
pes. Na República platônica,
porém, não haveria nobreza
hereditária; nela, a participa-
ção na vida pública ficaria re-
servada às duas classes superi-
ores, mas o domínio da esfera
privada ficava consignado à clas-
se inferior; somente esta se bene-
ficiaria da propriedade e consti-
tuiria família, ao contrário das
classes mais altas que exerceri-
am suas funções por mérito, mas
não poderiam enriquecer nem
perpetuar-se por via familiar.

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

Hoje, em razão
de minhas con-
dições físicas –

vitimado de um aci-
dente de trânsito que
me quebrou a vertebra
L 12 e esmagou a carti-
lagem da coluna –,
mesmo imobilizado, vou escrever
um pouco e falar somente uma
coisa que neste momento acredito
ser importante ser registrado.
Como tenho sido citado constan-
temente nas “Lives” do sem futuro
Edvaldo Brito, a ele pergunto: quem
sois vós na fila do cacetinho?
(pão pequeno no dialeto gaúcho)

Convicto de que, após me re-
ferir a esta "coisa", não vou mais
gastar meu valoroso tempo com
esterco. Agora, me refiro a um
outro ser, hipoteticamente “gê-
meo univitelino”, cuja mãe
criou a placenta e jogou o bebê no
lixo. Desacerto genético, quiçá?

Quanto a vós, Edvaldo Ro-
ela, tua insignificância me obri-
ga a ignorá-lo. Não preciso
usar "Lives" para falar sobre
minha história, ela já está re-
gistrada, meus amigos, fami-
liares e clientes me conhecem.

Contrário-senso, o senhor
precisa falar de si — por não
significar nada — apenas um
reles improdutivo e oportunista.

Quando ninguém fala de
nós e somos ignorados, é ne-
cessário falar do “EU”, "o Roe-
la.” Continue fazendo isso mes-
mo e não espere de ninguém
consciente de suas sanidades
mentais falar algo bom de você.

Meu aprendizado na vida

acadêmica eleva mi-
nha compreensão de
que o ensino é supe-
rior nos bancos das
universidades quan-
do se abraça o conhe-
cimento com dignida-
de e respeito. Assim
sendo,  desprezar
Vossa Magnitude Ed-
valdo é o mesmo que

desprezar o próprio palhaço
Bufão, aliás o senhor é o ver-
dadeiro representante das ópe-
ras bufas em Piracicaba, um
pouco fora de moda, mas é.

Censurar suas aberrações
verbais é comparável à atitude de
censurar uma criança, cujo ato é
ao mesmo tempo uma censura
aos pais, mas o que esperar de
um filho de matador de bodes?

Eu tenho é pena das pesso-
as que te dão guarida em nossa
cidade, elas não sabem o trági-
co erro que cometem ao expor
nossos filhos a tão vil imbecili-
dade, por isso, hoje, são pou-
cas as palavras que dirijo a este
“cidadão”: Edvaldo Roela.

———
José Osmir Bertazzo-
ni, advogado, jorna-
lista profissional

Consentâneo para
o momento
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Carlinhos Gonçalves

Era comum levar as crianças
para benzerem ou os adul-
 tos irem também a uma

benzedeira, quando os meio ofi-
ciais não resolviam os problemas
de saúde. A cidade estava reple-
ta de benzedeiras cada uma com
suas especialidades e, com certe-
za, não falhavam. Benzer ou ben-
ção para os que desconhecem o
termo eram aquelas ou aqueles
que invocavam a proteção do di-
vino sobre pessoas ou coisas.

Em casa além de minha mãe
ser dona de uma horta de plantas
medicinais como Marcelinha, Hor-
telã, Poejo, Erva cidreira, Carque-
ja, Alecrim etc. Tinha ela também
uma lista de benzedeiras da cidade
para sua informação e das amigas.

O que estou dizendo simples-
mente não é crendice popular, pois
os povos em todos os tempos utili-
zaram do poder dessas benzedei-
ras e benzedores como tabua de
salvação para resolver seus pro-
blemas de saúde.  Elas tinham o
conhecimento profundo das leis da
natureza e da psicologia humana,
herdaram todo o jeito de aplicá-lo
de alguém da família para trans-
mitir a cura a outras pessoas atra-
vés das rezas e da aplicação das
mãos. Na Rússia foram os esta-
rostes que faziam esse papel trans-
mitindo uma antevisão do Sagra-
do. Quem leu o romance os irmãos
Karamazov de Dostoievski –en-
contrará o personagem Sossima
(estaroste), que de maneira im-
pressionante agia em sua propos-
ta. Também não dá para ignorar
os índios com seus brujos “curan-
deiros, feiticeiros” como os Yaqui
de Sonora no México - descrito por
Carlos Castaneda em sua busca de
plantas. Enfim, em todas as cultu-
ras e países eles estiveram ou es-
tão ainda presentes com nomes e
formas diferentes de operar.

Eu vi na prática a ação dessas
pessoas, pois um amigo de depois
de levar sua filha ao clinico que

não resolveu o problema, optou
pela forma alternativa uma vez que
sua criança não parava de chorar.
Procurou uma benzedeira para
aplicar a cura que não pediu nem
a presença da criança para o ben-
zimento apenas informações sobre
o estado dela, pois a mesma cho-
rava há duas noites e dois dias,
com poucos intervalos para o sono.

A senhora chamada Dona.
Helena, colocou café na xicara re-
zou e pediu para ficar em silencio
e depois ascendeu um palito de
fosforo e jogou dentro da xicara
formando uma figura com a fu-
maça, analisou calmamente o de-
senho no fundo da vasilha e dis-
se: podem voltar para casa e
aguardar a cura. Meu amigo sa-
indo de lá correu para o orelhão e
ligou para sua residência pergun-
tando a esposa como estava a fi-
lha e recebeu como resposta:- Ela
começou a dormir e simplesmente
dorme profundamente. Em resu-
mo aquela criança não chorou
mais e dormiu recuperando o sono,
alegria e o sorriso que era costu-
meiro em seus lábios. Essas pes-
soas “curandeiras” tinham com
certeza encontro com o sagrado,
pois elas canalizavam através de
si energias deixando que o sagra-
do operasse através delas. Se fos-
se pedir a cada leitor que nos conte
um caso sobre benzedeiras ou de
alguém da família que testemu-
nhou eu acredito que teríamos
uma infinidades de casos para
relatar. Portanto, “Benza Deus”
que elas existiram e ainda em
menor grupo continuam a existir.

———
João Carlos Gonçalves,
Carlinhos, professor, con-
ferencista, especialista em
Marketing Institucional

Benza Deus
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Ronaldo Almeida
Sango

Olá, amigos e
amigas das re-
ligiões de Ma-

trizes Africanas ou
não, retomamos hoje
os nossos pensamentos
acerca do povo de Axé
neste respeitável meio
de comunicação piracicabano.

Para iniciar as primeiras
palavras 2022 não poderia co-
meçar sem antes saudar a
nossa ancestralidade, a Exú,
para que ele olhe por nossos
caminhos sempre, o meu mo-
tumbá, kolofe makuiu, sara-
vá, o meu pedido de benção
aos mais velhos e aos mais
novos irmãos da fé em Orixá.

Nesta sexta (21), foi mar-
cado pelo dia nacional de com-
bate à intolerância religiosa,
aliás esse termo, Intolerância
Religiosa denomina a incom-
preensão, a falta de conheci-
mento e reconhecimento do res-
peito por uma determinada re-
ligião. As causas podemos atri-
buir a fatores diversos; religio-
sos, racistas ou simplesmente
uma má vontade em ter de fato
o conhecimento da informação.

No ano de 2007 sanciona-
da pelo Presidente Lula, a Lei
n.º 11.635 que faz do dia 21 de
janeiro, o Dia Nacional de Com-
bate à Intolerância Religiosa. A
data foi escolhida em homena-
gem à Yalorixá baiana (mãe de
Santo) Gildásia dos Santos, fun-
dadora do Ilê Axé Abassá de
Ogum, terreiro de Candomblé
localizado nas imediações da
Lagoa do Abaeté, em Salvador
(BA), Mãe Gilda como era co-
nhecida, faleceu em 21 de janei-
ro de 2000, vítima de infarto.

Hipertensa que era, teve um
ataque cardíaco após ver a sua
imagem utilizada sem autori-

zação, em uma matéria
do jornal evangélico
Folha Universal, edição
39, sob o título “Ma-
cumbeiros Charlatães
lesam o bolso e a vida
dos clientes”. Além do
texto ofensivo e de
agressão às tradições
de matriz africana, das
quais Gildásia era repre-

sentante, trazia uma foto dela, na
primeira página do jornal, que
motivou a criação da Lei…

A igreja foi condenada pela
justiça brasileira a indenizar os
herdeiros da sacerdotisa. A
morte da Mãe Gilda não foi uma
fatalidade nem tampouco é uma
tragédia isolada; é um exemplo
das brutalidades cometidas
contra adeptos de religiões como
umbanda e do candomblé.

A nossa Constituição Federal
traz garantias de “ser inviolável a
liberdade de consciência e de cren-
ça, assegurando o livre exercício
dos cultos religiosos e garantindo,
na forma da lei, a proteção aos lo-
cais de culto e as suas liturgias”,
mas, não é raro que alguns seg-
mentos cristãos atacam frontal-
mente adeptos da umbanda e can-
domblé promovendo perseguições
e destruição a lugares de cultos.
Muitas das vezes pouco noticiados
na grande mídia, e acabam que
crimes se tornando invisíveis para
a maioria da população brasileira.

Qualquer pessoa de Matriz
Africana que sofra intolerância
religiosa, precisa fazer a denún-
cia, violações contra religiões de
matriz africana, comunidades
quilombolas, de terreiros e ciga-
nas podem ser feitas pelo Disque
100, serviço do governo federal
para receber denúncias de viola-
ções de direitos humanos. O
Disque 100, juntamente com a
Ouvidoria da Igualdade Racial,
são instrumentos oferecidos no
combate ao racismo religioso.

Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa

O ocorrido com Mãe Gilda é
um exemplo clássico de como a
liberdade de crença e a liberda-
de de expressão podem ser an-
tagonizadas; esse antagonismo
gera uma situação em que um
direito parece sobrepor-se ao
outro — o que vai de encontro
ao propósito essencial da Decla-
ração de Direitos Humanos.

A liberdade religiosa é um
patrimônio social da humanida-
de que precisa ser devidamente
resguardado, isso também inclui
o direito de não seguir qualquer
credo, ou mesmo não ter crença
na existência de nenhuma divin-
dade. Igualmente importante, a
liberdade de expressão assegura
o direito de expressar livremente
opiniões, ideias e pensamentos.
No entanto, o grande desafio é
harmonizar as duas liberdades,
sem que uma cerceie a outra.

As denúncias de violação, de-
predação aos terreiros e solicita-
ções de posicionamento em rela-
ção a situações de racismo religio-
so/intolerância, que tem causado
danos e dor a diferentes comuni-
dades e grupos tem acontecido de
maneira desenfreada, em 2021, 14
anos após a instituição da data,
o Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos
(MDH) recebeu 586 denúncias de
Intolerância Religiosa, um au-
mento de 141% em relação ao ano
anterior, que teve 243 denúncias.

O estado que registrou maior
número de denúncias foi o Rio de
Janeiro, com 138, seguido por São
Paulo, com 110. No que diz respei-
to ao sexo das vítimas, a maioria é
constituída por mulheres, que so-

mam 382 denuncia(65,19%). Os
homens foram 130. Outras 74 ví-
timas não declararam o seu gê-
nero. De acordo com o MDH, a
maioria das vítimas recebe até 1
salário mínimo, indicando que a
população mais pobre é a mais
atingida pela violência religiosa.

Concordo muito com o que
diz o grande advogado e coorde-
nador executivo do Instituto de
Defesa das Religiões Afro-Brasi-
leiras (IDAFRO), Hédio Silva Ju-
nior, define intolerância religiosa
como "o tratamento ultrajante
que se manifesta por diferentes
modos, seja pela palavra, através
de discurso de ódio, ou por ação.
É a conduta individual ou insti-
tucional que ofende um indiví-
duo ou grupo em razão da sua
descrença ou crença religiosa".

Importante dizer que, a prá-
tica constitui um crime, com di-
reito legal à indenização, um ilí-
cito civil, ou seja, a vítima pode e
deve procurar uma indenização
por danos materiais ou morais
decorrentes da discriminação.
A intolerância religiosa pode,
também, constituir uma espé-
cie de crime de racismo, puni-
do com pena de 3 a 5 anos, im-
prescritível e inafiançável”.

Sabemos que toda liberda-
de vem acompanhada de um
alto grau de responsabilidade.
No paradigma do cuidado
você zela pela minha liberdade
de crença e de expressão, en-
quanto eu também zelo pelo
seu direito a exercer essas li-
berdades. Nossa luta continua-
rá permanente pelo direito fun-
damental do ser humano, por
um Estado Laico verdadeiro,
Pela Liberdade Religiosa de fato.

Não acredite na minha
fé, apenas a respeite!

———
Pai Ronaldo Almei-
da, Religioso de Ma-
triz Africana



Covid-19: 70.000 casos
e 1.400 mortes em

Piracicaba em 2020/21
Barjas Negri

Apandemia da
Covid-19 cau-
 sou grande im-

pacto no Brasil em
2020 e 2021: retração
da economia; amplia-
ção do número de de-
sempregados; fecha-
mento de milhares de
empresas, principalmente no setor
de serviços e um forte impacto na
rede hospital – pública e privada.
De um dia para o outro, ela viu-se
obrigada a criar leitos de UTI para
atender aos pacientes com a doen-
ça. Com isso, em todo o País, os
hospitais foram obrigados a res-
tringir o atendimento de cirurgias
eletivas do SUS e sistema privado.

Não é demais comentar que
cerca de 22 milhões de brasilei-
ros foram contaminadas com o
coronavírus e quase 620 mil
morreram vítimas da doença,
também nestes dois últimos
anos. Muito sofrimento para
milhões de famílias. Vivemos
uma verdadeira calamidade.

O início da vacinação no Bra-
sil, mesmo tendo começado tardi-
amente, mostrou que a estrutura
do Sistema Único de Saúde deu
conta da demanda, aplicando mais
de 330 milhões de doses de vaci-
nas, o que garantiu a imunização
de mais de 78% dos brasileiros. Por
outro lado, em 2021, começamos
a assistir a recuperação da econo-
mia, com redução das restrições
sanitárias e, ao que tudo indica,
podemos continuar avançando
neste ano de 2022. Ainda bem!

Aqui em Piracicaba, com qua-
tro hospitais (Santa Casa, Forne-
cedores de Cana, Unimed e o Re-
gional) foi possível atender bem os
moradores da cidade e da região,
mesmo com algumas dificuldades
como a falta de leitos. O Hospital
Público Regional Dra. Zilda Arns,
por exemplo, por alguns meses,
tornou-se exclusivo para o atendi-
mento de pacientes com Covid-19.

Deve ser destacado toda a
dedicação do corpo clínico e dos
demais profissionais de saúde
desses hospitais por todos esses
meses de muito trabalho e de
muita dedicação. São mais de 6
mil profissionais que merecem
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o reconhecimento de
toda a população.

A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, com
seus dois mil servido-
res espalhados em
uma centena de equi-
pamentos de saúde
(UBS, PSF, laboratóri-
os, UPAs, SAMU entre
outros), também conse-

guiu atender a demanda, sendo
ágil e prestativa na realização dos
testes da Covid-19, na vacinação
em massa e no atendimento médi-
co nas unidades. Tenho certeza de
que, esses profissionais, têm de
toda sociedade piracicabana uma
mensagem de agradecimento.

Não é demais lembrar que, em
Piracicaba, 70 mil pessoas foram
contaminadas pela Covid-19 nos
últimos dois anos, e todas foram
atendidas nas redes pública e par-
ticular. Milhares dessas pessoas
foram internadas nas enfermari-
as e nos leitos de UTI. O mais triste
de toda essa pandemia foi que per-
demos mais de 1.400 pessoas, tra-
zendo tristeza para essas famílias.

Temos certeza que essa pan-
demia de 2020/2021 não mais
sairá da memória dos piracicaba-
nos, pelos prejuízos causados à
economia local e pelos danos à
saúde de milhares de moradores.
Todos nós, lamentavelmente, te-
remos em nossas memórias essa
tragédia sanitária, que jamais
será esquecida ou apagada de
nossas vidas, principalmente suas
mortes. Lamentavelmente esta-
mos iniciando 2022 com o aumen-
to do número de casos de Covid-
19 e por isso não podemos relaxar
com as restrições sanitárias.

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

Requisitos do Impeachment
“Para ter Impea-

 chment, o vice
precisa querer.”

Essa  f rase  é  um
mantra no meio po-
lítico, provavelmen-
te o atual prefeito
não a conhece.

Primeiramente
vale ressaltar que o
vice-prefeito (ex-tu-
cano), que foi eleito como "pos-
te" de Barjas Negri, tem histó-
rico de traição a aliados de pri-
meira hora, integrantes do
DEM não me deixam mentir,
além do próprio Barjas, sem
falar do fracasso de sua gestão
na Secretaria de Educação,
quer seja por não estar à altura
do seu antecessor ou por falta de
apoio do prefeito, a verdade que
deve deixar a Secretaria até o
meio do ano, segundo informa-
ções de assessores do meio polí-
tico. Mas será que o vice quer?

Sem apoio na Câmara, o
prefeito fica refém de líderes de
partidos e políticos, sempre
dançado na beira do precipício,
sem apoio popular, visto que a
percepção da população que Pi-
racicaba piorou aumenta a
cada dia, ainda mais com a fal-
ta de organização e planejamen-
to no combate à Pandemia.

A pergunta é: Será
que o vice quer? Se eu
fosse apostar diria que
sim! Principalmente
com o cenário que se
desenrola para os pró-
ximos meses e o ano
eleitoral, além do pre-
feito, segundo um
grande candidato ao
Governo do Estado de

São Paulo: "Não ser do ramo",
comentário similar ao que levou
a então presidente Dilma a um
processo de impedimento,
principalmente pelo fato do
vice Michel Temer querer.

Vamos aguardar as próxi-
mas jogadas desse xadrez. Re-
comendo ao Prefeito a leitura
da obra "O Príncipe", de Nico-
lau Maquiavel. Vale a pena.

———
Francys Almeida, ba-
charel  em Direito,
síndico profissional,
militante partidário
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CHARGE

Com o objetivo de detectar
precocemente o câncer de mama
e facilitar o acesso ao diagnós-
tico e tratamento da doença, a
Prefeitura de Piracicaba recebe
de 25/01 a 5/02, a carreta do
Programa Mulheres de Peito,
da Secretaria de Saúde do Es-
tado de São Paulo. A unidade
ficará na Estação da Paulista e
os atendimentos são gratuitos.

A iniciativa estimula mulhe-
res piracicabanas com idades en-
tre 50 e 69 anos a realizarem exa-
mes preventivos de mamografia,
de forma gratuita, a cada dois anos
na rede pública e visa a detecção
precoce de tumores malignos, in-
clusive em fases em que a mulher
não apresenta nenhum sintoma.

“É importante lembrar que
serão distribuídas 50 senhas
por demanda espontânea para
as mulheres de Piracicaba de
terça a sexta-feira para atendi-
mento no mesmo dia, das 8h às
17h e no sábado, 25 senhas, das
8h às 12h”, enfatiza o secretá-
rio de Saúde, Filemon Silvano.

Para realizar os exames, as
mulheres de 50 a 69 anos preci-
sam apenas levar documentos
como RG e Cartão SUS. As mulhe-
res entre 35 e 40 anos e acima de
70 anos que necessitem realizar o
exame poderão realizá-lo na car-
reta, porém, devem apresentar um
pedido médico, cartão SUS e RG.
“É importante que as mulheres

SSSSSERVIÇOERVIÇOERVIÇOERVIÇOERVIÇO

Piracicaba recebe ações do
Programa Mulheres de Peito
Carreta do Governo do Estado estará em Piracicaba de 25 de janeiroi a
05 de fevereiro, na Estação da Paulista, para realização de mamografias
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A unidade ficará na Estação da Paulista e os atendimentos são gratuitos

Divulgação/Secretaria Estadual de Saúde

desenvolvam sua consciência para
o autocuidado. Aquelas mulheres
que há mais de dois anos não rea-
lizam o exame de mamografia te-
rão mais uma oportunidade para
cuidarem de si. O câncer de mama
não espera. Por isso, a detecção
precoce é a melhor alternativa para
o cuidado com a saúde”, afirma
Rafaela Mossarelli Penedo, coor-
denadora da Atenção Secundária,
da Secretaria Municipal de Saúde.

As unidades móveis de ma-
mografia contam com uma equi-
pe multidisciplinar composta
por técnicos em radiologia, pro-
fissionais de enfermagem, fun-
cionários administrativos e um
médico ultrassonografista.

As carretas possuem 15 me-
tros de comprimento, 4,10 me-
tros de altura e, quando aber-
tas, 4,90 metros de largura.
Além do mamógrafo, cada veí-

culo é equipado com aparelho ul-
trassom, conversor de imagens
analógicas em digitais, impresso-
ras, antenas de satélite, compu-
tadores, mobiliários e sanitários.

A vinda da carreta ao muni-
cípio foi viabilizada por meio da
articulação do deputado estadual
Alex de Madureira junto ao secre-
tário de Estado de Saúde, Jean
Gorinchteyn, por meio de ofício
enviado no mês de outubro de 2021.

Descumprindo a lei e sem ne-
gociar com o Movimento Sindi-
cal, o Santander anunciou a aber-
tura das agências neste sábado,
22. Pior, os funcionários ficaram
sabendo sobre a medida do ban-
co pelas mídias. O SindBan noti-
ficou as agências da sua base so-
bre a ilegalidade. Um total des-
respeito aos funcionários, à lei
e aos sindicatos, que sempre es-
tiveram abertos ao diálogo.

Dentre outras coisas, o texto
diz que a iniciativa desrespeita a
negociação coletiva e afronta a Lei
4.178, de 11 de dezembro de 1962,
que proíbe o trabalho aos sábados
nos estabelecimentos de crédito,
conforme se verifica na transcri-
ção literal a seguir: Art. 1º Os es-
tabelecimentos de crédito não fun-
cionarão aos sábados, em expedi-
ente externo ou interno; e Art. 2º
As obrigações em cobrança cujos
vencimentos estiverem marcados

LLLLLEGISLAÇÃOEGISLAÇÃOEGISLAÇÃOEGISLAÇÃOEGISLAÇÃO

SindBan notifica Santander sobre ilegalidade do trabalho aos sábados
para um sábado serão pagáveis
no primeiro dia útil imediato.

Já o artigo 224 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho diz que
“a duração normal do trabalho dos
empregados em bancos, casas ban-
cárias e Caixa Econômica Federal
será de seis horas contínuas nos
dias úteis, com exceção dos sába-
dos, perfazendo um total de 30
horas de trabalho por semana.

Ainda no documento, o Sind-
Ban argumenta que no atual mo-
mento, com taxa de transmissão
da Covid-19 se aproximando do
recorde registrado em março de
2020, em que a sociedade se mobi-
liza para evitar contágio, a convo-
cação para trabalho presencial em
sábado coloca em risco a integri-
dade física dos trabalhadores, de
maneira inoportuna e descabida.

A estratégia do Santander
entra em conflito com a Lei Fede-
ral que veda a realização da ati-

vidade bancária aos sábados e
ameaça a vida e a saúde dos tra-
balhadores, sendo passível de san-
ções judiciais e administrativas.

“Para tanto nos dirigimos de
forma Extra Judicial para que em
respeito aos diplomas legais supra-

mencionados, se abstenham de
convocar funcionários para o tra-
balho ilegal neste sábado dia 22/
01/2022, bem como mantenham
fechadas na forma da lei as agên-
cias para atendimento ao público
neste mesmo dia”, diz o ofício.

Divulgação

Ofícios foram encaminhados às agências do Santander
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Ali estava a dialogar, com
os nossos amigos espiri-
 tuais da Colônia Manto

da Luz e passei a refletir, sobre
as verdades, mistérios, enigmas
e o real sentido da Vida. O Men-
tor se aproximou e disse. Fechem
os olhos para se enxergarem e
reflitam atentamente, pois, o real
estado espiritual da Exoconsci-
ência, é um estágio de desdobra-
mentos transcendentais, a cons-
ciência pela Ordem da Luz Divi-
na. Olhamos para o alto e uma
conexão interplanetária surgia.
Assim, notava que, igualmente
havia Almas em aparente esta-
do de realização, conforme os
padrões da Terra. Cada palavra
ali surgia e desenhava, amplo
quadro generalizado da agra-
vante ignorância dos encarna-
dos, desleixados ou desavisados
das influências espirituais pelo
pensar-sentir-agir. Ali refleti
ainda mais, pois, nossa missão
elementar é ampliar a visão Te-
rapêutica instalada no plano
terreno, com foco na espiritua-
lização de toda a Humanidade.

E por décadas, naturalmen-
te, nosso foco primordial é o es-
clarecimento e cooperar, direta-
mente no auxílio da compreen-
são holística, quântica, sistêmi-
ca e pretérita da causa dos efei-
tos que sempre anunciam as
suas causas primárias. Há am-
pla conexão entre os planos. Na
Casa de nosso Pai há muitas
moradas. Tudo vai além de nos-
sa capacidade de compreensão,
até que atinjamos a plenitude, o
cume da escala evolutiva. Va-
mos repensar o Evangelho de
Jesus Cristo. Cada linha aqui
parece tão claramente, que to-
dos podem enxergar, mas nem
todos estão despertos. Evoluir
dói. Se levarmos em conta a di-
mensão e importância deste
conteúdo em questão, pela re-
velação Divina, é possível avali-
ar como estamos caminhando e
nos tratando adequadamente.
Somos Todos Um, representan-

O despertar de nossa
cidadania cósmica

tes do Templo Divino. Comece a
refletir como você caminha em
sua prática diária, de acordo
com o seu pensar-sentir-agir.
Cada Um a suas próprias Obras.

Amados e queridos leitores.
Não há o que temer no progres-
so espiritual. Ele revela o cres-
cente nível de felicidade. Tudo
está enraizado no meio comum
que, para o leigo, é difícil desas-
sociar o padrão milenar configu-
rado pelas crenças limitantes. É
no agora, a oportunidade verda-
deira e única, capacidade de
compreender, o que são crenças
precedentes. Velhos rótulos, não
esvaziaram a mente das arcai-
cas concepções, até se darem
conta disso. O momento é no
agora. Em tempo, que o seu de-
sencarne, seja feliz e a sua esta-
dia seja em um plano espiritual
do nível ou superior do seu atual
pensar-sentir-agir e que seja ple-
namente voluntário. As Leis de
Deus são perfeitas. O grande de-
safio está em nós, reconhecer e
superar, ressignificando em cada
Existência, o que deve ser deixa-
do para traz. E assim, pela inspi-
ração e intuição, que você possa
nutrir o pensamento e conside-
rar a possibilidade desta con-
quista maravilhosa e que, duran-
te a própria escalada, assumir o
compromisso de viver a verdade
com bondade, sabedoria e justi-
ça Divina. Nossas mentes são
multidimensionais e inatas, liga-
das a um campo Universal de
consciência. Estamos temporari-
amente de passagem e possuí-
mos habilidades avançadas ori-
ginadas na consciência. Enfim,
observe que, muitos levam se-
gundos para avaliar e julgar a
vida alheia e uma vida toda, para
entender a sua própria Existên-
cia. E tocando estrelas com as
mãos, chegou a hora do desper-
tar de nossa cidadania cósmi-
ca. E com a amada, querida e
estimada Alma gêmea, nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

Pânico (III) – Desamparo

Não sei se continuo ligan-
do ou dou um gelo.

Maria

Que o investimento maior é
seu isso está bem claro. Ela co-
nhece melhor que você o movi-
mento do desejo. Estuda seus
passos e a mantém sob controle,
ao perceber sua aproximação/
afastamento. Ao mesmo tempo
em que abre a possibilidade de
se apaixonar, novas possibilida-
des lhe excluem da vida dela.

Fiquei com a impressão que
você deixa pouco espaço para ela
sentir sua ausência. Talvez se sin-
ta inferior (?) e não pondere
quanto investimento empenha
para o retorno que efetivamente
obtém no relacionamento. Acho
que você pode estar sim apai-
xonada, mas não parece recí-
proco. Ela deixa isso claro ao
colocar a possibilidade de se
apaixonar. E só você pode deci-
dir o que quer na vida amorosa.

Opsiquiatra e psicanalista
 Dr. Mário Eduardo Cos-
ta Pereira (UNICAMP)

afirma que a relação do sujeito
com o próprio desamparo é um
aspecto fundamental na psicopa-
tologia do pânico. “Faz parte da
existência de todos conviver com
certa dimensão de falta de ga-
rantias. No limite, nem eu nem
você temos certeza absoluta de
que seguiremos vivos depois des-
ta porta, mas continuamos tra-
balhando, levando nosso dia-
a-dia e incorporando os riscos
de alguma forma”. Ele explica
que o portador da síndrome
consegue manter uma vida está-
vel desde que esteja garantido
por alguém ou algo concreto. “Se
um dia ele perde aquela pessoa
próxima, seu mundo desaba”.

Pereira lembra um caso clí-

Sou homossexual e há
cinco meses me envolvi
com uma mulher muito
interessante. Eu fazia de
tudo por ela. Um dia me
disse que gostava de al-
guém de longe (moramos
na mesma cidade). Mas
continuei tentando con-
quistá-la enquanto seu
amor pela outra só au-
mentava até que termi-
nou comigo. Isso já faz
dois meses, então insisti,
fui atrás (nos vimos duas
vezes nesse tempo). Saí-
mos sábado passado e
quando a levei para casa
pedi um beijo. “Se você
quisesse um beijo entra-
ria”, ela disse. Só saí às
5h de lá. No dia seguinte
disse “pensei como seria
se eu me apaixonasse por
você”. Será que percebeu
que está me perdendo ou
essa possibilidade é real?

INTERATIVO

nico, em que o paciente levava
uma vida profissional consisten-
te dentro da empresa, familiar
bem sucedida graças à iniciativa
e suor do pai. Jamais questionou
se a empresa poderia falir ou se
deixaria de viver sob o manto
protetor paterno. “Certa manhã
o irmão sofre um infarto e, à
noite, ele tem a primeira crise de
pânico. A lógica motivadora da
crise seria o temor do mesmo lhe
acontecer. No entanto, seu raci-
ocínio é: ‘se aconteceu com meu
irmão, imagine com meu pai na
idade que tem’”. Constatado o
risco do desamparo a crise de pâ-
nico se instala. Baseando-se nis-
so escreveu o livro ‘Pânico e De-
samparo’ (Ed. Escuta, 1999), re-
ferência literária sobre o assunto.

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

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

Use até 200 toques. Sigilo absoluto.

“O desamparo inicial dos seres humanos é a fonte
primordial de todos os motivos morais”.

(Sigmund Freud)

CITAÇÃO!

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

CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430
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Sedema zera as solicitações via
SIP-156 que estavam em atraso
Pasta é a mais solicitada pela população por meio deste canal. “Todo serviço que o
município precisa que seja executado deve ser solicitado pelo serviço”, diz secretário

Arquivo

Quem não se lembra do bor-
dão “O melhor aperitivo nacio-
nal” ou do jingle veiculado nas
rádios e tvs que cantava “Ai
tatu, Tatuzinho, me abre a gar-
rafa e me dá um pouquinho”?
Recentemente, um documen-
tário veiculado pela TV Cultu-
ra apontou este comercial
como um dos cem mais lem-
brados pelo consumidor. Até
a Rede Globo, quando exibiu
especiais sobre os seus 30
anos, incluiu o comercial num
desses programas. A D´Abronzo
Sociedade Anônima, que fa-

TATUZINHO
bricou a Caninha Tatuzinho de
meados dos anos 1940 a
1969, foi fundada em 1909.
Quando vendida 1969, os no-
vos proprietários decidiram
dar continuidade à um merca-
do já conquistado, sendo que
por anos a Tatuzinho foi a mais
consumida no território nacio-
nal. Esta história será conta-
da em live na próxima quar-
ta-feira, dia 26/1, às 19 ho-
ras no canal do Facebook
@fotoeahistoria – Piracicaba
Antiga. Não deixe de presti-
giar (Edson Rontani Júnior)

O foco da Sedema (Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Am-
biente) em fortalecer cada vez mais
o Serviço de Informações à Popu-
lação (SIP) – 156 continua. Para
isso, a Pasta zerou ontem, 21, as
solicitações que estavam em atra-
so no acumulado dos últimos anos
até 2021. A Sedema é a secretaria
mais requisitada por meio deste
canal da Prefeitura de Piracicaba.

Em 31/12/2021, a Pasta já
havia reduzido em 84% as soli-
citações ainda sem resposta, se
comparado com o fechamento
de 2020. Em 31/12/2021, 238
solicitações estavam em atraso.
Em 31/12/2020 eram 1.516. O
prazo para responder a cada so-
licitação é de sete dias úteis.

“Todo serviço que o municí-
pio precisa que seja executado deve
ser solicitado pelo SIP-156, que é
uma das principais ferramentas de
contato da população com a Sede-
ma. Por isso, durante todo 2021
trabalhamos para que esse canal
fosse fortalecido, desde a otimiza-
ção do tempo de resposta para
cada solicitação até a execução do
serviço, por meio do alinhamen-
to, da forma mais eficaz possível,
que fizemos da logística de exe-
cução deles por parte das empre-
sas terceirizadas”, avalia o titular
da Sedema, Alex Gama Salvaia.

De acordo com balanço anu-
al, a Sedema recebeu 26.687 so-
licitações via SIP-156 durante
2021 e representou 52,3% de to-
das as solicitações recebidas pela
Prefeitura por meio deste canal
no ano passado. Cada solicita-
ção, ao chegar à Sedema, segue
um fluxo de avaliação interna na
Pasta para execução, consideran-
do, em especial, questões técni-
cas e jurídicas. As principais
solicitações são dos serviços de
Cata-cacareco, de arborização
e de controle e fiscalização.

CATA-CACARECO – O ser-
viço de Cata-cacareco faz o reco-
lhimento de móveis e utensílios
que não servem mais e que os mu-
nícipes querem dispensar, como fo-
gão, geladeira, guarda-roupas,
sofá, mesa, cadeiras, colchões, etc.
Apenas esse serviço recebeu 10.842
solicitações em 2021, das quais to-
das já foram respondidas e 92%
foram executadas. As demais se-
guem em análise para serem exe-
cutadas ou não cumprem os re-
quisitos do serviço, que não re-
colhe entulhos, resto de constru-
ção civil e pneus, por exemplo, e
o solicitante já foi orientado.

ARBORIZAÇÃO – O setor
de Arborização recebeu 3.881 so-
licitações no ano passado, tam-
bém todas foram respondidas.

Todas as solicitações do setor,
como poda e supressão de árvo-
res, seguem um Procedimento
Operacional Padrão (POP), a par-
tir do qual cada solicitação é ana-
lisada por técnicos da Sedema,
tanto questão burocrática quan-
to prática, por meio de vistoria no
local. Desta forma, são executadas
poda ou supressão apenas nos ca-
sos que atendem a legislação.

FISCALIZAÇÃO – Já o se-

tor de Controle e Fiscalização, por
sua vez, recebeu e respondeu 3.464
solicitações durante 2021, das
quais os fiscais já foram até o local
ou a vistoria já está agendada.
Esse setor é responsável por rece-
ber denúncias e reclamações a
respeito de diversos assuntos,
como mato alto em terreno par-
ticular, acúmulo de entulho,
anúncios publicitários com tama-
nhos inadequados, entre outros.

Poda e supressão de árvores são realizadas seguindo
protocolos com base na legislação ambiental

Sedema
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Procon já autuou cinco
estabelecimentos na
operação Material Escolar

A operação quer garantir que os materiais escolares
não sejam comercializados com preços abusivos

Justino Lucente

A operação Material Escolar,
realizada pelo Procon-Piracicaba
desde o dia 11/01, antecedendo o
início das aulas, já fiscalizou até o
momento 19 estabelecimentos que
trabalham com material escolar e
autuou cinco. A operação vai até o
dia 31/01. São visitadas lojas loca-
lizadas na área central e nos cor-
redores comerciais da cidade.

De acordo com o balanço
preliminar do órgão, as autua-
ções foram por venda de produ-
tos vencidos – quatro -, sendo
que alguns estavam vencidos há
quase dois anos, e um por falta
do exemplar do Código de Defe-
sa do Consumidor, que deve es-
tar em local visível e de fácil aces-
so ao consumidor. Quatorze es-
tabelecimentos atendem plena-
mente as leis consumeristas.

Determinada pelo procura-
dor-geral do município e diretor
do Procon, Fábio Dionísio, a ope-
ração tem caráter orientativo e,
em caso de descumprimento do
Código de Defesa do Consumi-
dor, o estabelecimento é autua-
do. Estão envolvidos na operação
quatro viaturas, sendo duas no
período da manhã e outras duas
no período da tarde, e quatro fis-
cais, dois em cada período.

O principal objetivo da Ope-
ração, segundo Dionísio, é pro-
teger o consumidor nessa época
em que os pais saem para com-
prar material escolar para os fi-
lhos e podem se deparar com si-
tuações que terão de saber lidar,
para que não sejam lesados.

DICAS - Entre as principais
dicas do Procon aos pais estão a
necessidade de, antes de sair às
compras, verificar se não possuem
alguns dos itens da lista em casa,
para evitar compra desnecessária e
onerar ainda mais o orçamento fa-
miliar; estimular a troca dos livros
didáticos entre os alunos, sem a ne-
cessidade de comprar um novo.

O consumidor também não é
obrigado a comprar os materiais
em estabelecimentos que constam
da lista fechada da escola. É ga-
rantido ao consumidor a liberda-
de de comprar os itens solicitados
conforme suas possibilidades eco-
nômicas, por meio de pesquisas de
preço; checar se os estabelecimen-
tos praticam preços diferenciados
e procurar solicitar desconto, prin-
cipalmente no pagamento à vista
e, se for a prazo, negociar maior
quantidade de parcelas; checar
sempre o prazo de validade dos
produtos e se for importado, con-
ferir se as informações estão em
português, para que ele possa ter
conhecimento dos detalhes e sem-
pre exigir nota fiscal, para que caso
necessário, tenha possibilidade de
reclamar e exigir o seu direito,
como a devolução do produto.

SERVIÇO
O Procon está instalado no
Térreo 2 do Centro Cívico e
funciona de segunda à sex-
ta- fe i ra ,  das  8h30 às
16h30, sendo que o aten-
dimento presencial é reali-
zado somente com agenda-
mento pelo telefone 151.
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Exporta SP abre inscrições
para 250 vagas de capacitação
Projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), gerido pela InvestSP,
é o maior programa de capacitação para exportações já executado no Estado

O Programa Paulista de Ca-
pacitação para Exportações, o Ex-
porta SP, está com inscrições aber-
tas para a seleção de 250 micro,
pequenas e médias empresas, de
todas as regiões do estado, inte-
ressadas em receber treinamento
para acessar o mercado internaci-
onal. Os empresários têm até o dia
11/02 para fazer o cadastro pelo
site da InvestSP no investe.sp.
gov.br/exporte/exportasp/ .

O projeto da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
(SDE), gerido pela InvestSP, é o
maior programa de capacitação
para exportações já executado no
Estado de São Paulo e tem o dife-
rencial de incluir em seu escopo
de atuação startups e empresas do
setor de serviços. Ele visa descen-
tralizar as ações de apoio à expor-
tação e é realizado totalmente por
meio de plataformas on-line.

José Luiz Guidotti Jr., titu-
lar da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur), ressaltou
que o programa ExportaSP é uma
oportunidade para as pequenas e
médias empresas se qualificarem
para exportação, ampliando pos-
sibilidades de novos mercados e
com isso aumentarem o fatura-
mento, com menos dependência
das oscilações do mercado local.

Esta será a terceira turma do
Exporta SP, que já formou 355

Paulo Estevam Camargo, da Molas Piracicaba,
participou do programa em 2021

Divulgação

empresas nas duas edições ante-
riores. Muitas delas começaram
a exportar já durante a capaci-
tação. Cerca de 20% das empre-
sas formadas no Exporta SP ex-
portaram pelo menos uma vez
depois da elaboração do plane-
jamento para exportação, que é
feita ao longo do treinamento.

EXPERIÊNCIA - Paulo Es-
tevam Camargo, diretor industri-
al da empresa Molas Piracicaba,
que atua na produção de molas
espirais para autopeças, minera-
ção e equipamentos agrícolas, par-
ticipou do programa no primeiro
semestre de 2021 e disse que a ex-
periência foi válida para conhecer
melhor o mercado internacional.

“Nós já trabalhávamos com
exportações intermediadas por
outras empresas desde o ano de
2007. Após os conhecimentos
adquiridos no programa de ca-
pacitação estamos nos prepa-
rando para exportar diretamen-
te para os distribuidores inter-
nacionais”, comemorou Paulo.

COMO FUNCIONA - A ca-
pacitação dura quatro meses e
aborda os temas que mais desafi-
am os empresários no processo de
internacionalização de seus pro-
dutos e serviços. Ao longo do trei-
namento, questões como inteli-
gência comercial, formação de
preços, adequação de produtos e
serviços, planos de negócios, ma-

rketing e vendas são abordadas
por especialistas da Fundação
Instituto de Administração (FIA).

Um dos diferenciais fica por
conta das mentorias, os momen-
tos de atendimento individual
nos quais a equipe da FIA e a
empresa discutem a elaboração
de um mapa da exportação, re-
passam as principais questões e
debatem o conteúdo dentro do
contexto da empresa. São feitas
quatro mentorias no decorrer do

curso, que podem ser agendadas
para o dia e o horário mais con-
venientes para o empreendedor.

Para participar do Exporta SP,
o interessado, depois de se cadas-
trar no site da InvestSP, passa por
um processo de seleção. A ideia é
avaliar o estágio no qual a empre-
sa se encontra para acessar o mer-
cado externo. Se for selecionada,
ela receberá o contato de um tutor
que irá prepará-la para cumprir
todas as etapas do treinamento.
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Taça Superliga 2022
começa no domingo

Foi realizado na última sema-
na, o congresso técnico da Super-
liga Desportiva, onde foi anuncia-
do o calendário de competições da
instituição para o ano de 2022,
bem como o anuncio das seleções
da Copa Superliga 2021, categori-
as Veterano, Prata e Ouro e a en-
trega das premiações individuais.

Na ocasião, estiveram presen-
tes algumas personalidades da ci-
dade, tais como o prefeito Luciano
Almeida, o Secretário Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sede-
ma) Alex Gama Salvaia, os verea-
dores Paulo Campos e Josef Bor-
ges, esse autor da propositura de
moção de aplausos à Superliga
Desportiva, e representantes do
deputado Alex de Madureira.

O presidente da Superliga
Desportiva, Matheus Nocete,
acompanhado de toda sua dire-
toria, fez o anuncio do calendá-
rio deste ano e a novidade fica
por conta da competição de Base,
das categorias sub 11, sub 13, sub

Divulgação

Taça Superliga 3S contará com 44 equipes em oito grupos

15 e sub 17, da competição de
Futsal Livre e a Taça Superliga
Postos 3S categoria livre, que terá
arbitragem da AAPR e cobertu-
ra exclusiva do Portal Nova 15.

A Taça Superliga 3S contará
com 44 equipes, divididas em
oito grupos, sendo quatro gru-
pos com 5 equipes e outros qua-
tro com 6 equipes. Já a categoria
Futsal, teremos a participação de
14 equipes, divididas em dois
grupos com 7 equipes cada. Na
Base, categoria sub 11, teremos 7
equipes, sub 13, também 7 equi-
pes, sub 15, 9 equipes, sendo dois
grupos, um com 5 e outro com 4
equipes e o sub 17, com 14 equi-
pes participantes, divididas em
dois grupos com 7 equipes cada.

TAÇA SUPERLIGA 3S: A
Taça Superliga terá o patrocínio
oficial dos Postos 3S. No próxi-
mo domingo, 23, terá início a
primeira rodada da competição,
que contará com 44 equipes e 6
rodadas na sua primeira fase.

RODADA
8h10

Valência FC x União Vila Fátima FC – Usina Modelo
União São Jorge x Minas Club – Água Santa

Sporting Club Morumbi x União Sports – Arena Jaraguá
Alkaeda FC x IFC – Vila Sônia

Olímpico FC x Alecrim FC – Novo Horizonte
Grêmio Cecap x Esporte Clube Riopedrense – Cecap

Serra FC x Clube Náutico Piracicabano – Rio das Pedras
Lago Azul FC x Clube Atlético Riopedrense – Ártemis

Unidos do Glória FC x Real Barça FC - Vera Cruz

10h10
EC Leão do Monte x Jaraguá FC – Cecap

Juventus FC x Santa Rosa FC – Usina Modelo
New Old Boys x Novo Horizonte FC – Arena Jaraguá*

Parcolanda FC x EC Charqueada – Ártemis
Real Javari x Galácticos FC – Vila Sônia

Pombal FC x Industrial FC – Rio das Pedras
Granada FC x EC Fiorentina – Novo Horizonte

EC Vera Cruz x Audax FC – Vera Cruz
Revoada FC x EC Rezende – Água Santa

*Transmissão Ao Vivo do Portal Nova 15

O programa de incentivo à
agricultura urbana da Sema (Se-
cretaria Municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento) poderá ser
aplicado no distrito de Artemis,
mais precisamente em áreas do
bairro Lago Azul e Artemis. O ve-
reador Josef Borges (Solidarieda-
de) conversou com a secretária
Nancy Thame, nesta quinta-feira
(20), sobre essa possibilidade, que
poderá contribuir para a geração
de emprego e renda no distrito,
além de ampliar o cuidado de al-
guns terrenos atualmente ocupa-
dos pelo mato e que trazem trans-
tornos aos vizinhos com a proli-
feração de bichos peçonhentos.

"Para ter mais hortas urba-
nas no distrito e estimular pes-
soas que queiram ter renda com
esse trabalho, é possível usar ter-
renos particulares, porque o
proprietário tem desconto no
valor do IPTU ao permitir o uso
da terra para o cultivo de hor-
taliças e leguminosas. A Sema
pode ajudar com o projeto para
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Reunião trata de áreas para agricultura urbana

Josef Borges reuniu-se com a secretária Nancy Thame

Assessoria Parlamentar

o plantio e com orientação jurí-
dica", afirmou Josef Borges.

Nos próximos dias, a secre-
tária e o vereador visitarão al-
gumas áreas ociosas no distrito
que podem ser cultivadas. "A
ideia também é visitar produto-
res que já fazem um excelente
trabalho e escoam a produção
para os consumidores do próprio
distrito", disse o parlamentar. "O
aumento da produção desses ali-
mentos no distrito pode contri-
buir para aumentar o forneci-
mento de hortaliças em toda a
cidade, que é uma das propostas
da Sema", comentou o vereador.

VAREJÕES - Na reunião,
Josef Borges também comentou
sobre as feiras de artesanato que
estão surgindo na cidade, con-
forme a lei 9.679/2021, que será
regulamentada pelo prefeito Lu-
ciano Almeida (DEM) após ele ter
sancionado projeto de lei do ve-
reador aprovado pela Câmara. O
decreto que vai regulamentar
essa legislação já está sendo ela-

borado pela Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Econô-
mico, Trabalho e Turismo e vai
beneficiar os artesãos do muni-
cípio, principalmente os dos bair-
ros mais afastados do Centro.

A proposta de Josef Borges é
de que os artesãos se reúnam e
possam ocupar espaços públicos

com feiras de artesanato, promo-
vendo a economia local e a geração
de renda nas comunidades. Entre
esses espaços públicos estão os va-
rejões, que poderão ser utilizados
mediante parceria entre as secreta-
rias, as coordenações das feiras e
as associações de moradores,
conforme explicou Nancy Thame.

IIIIIBITIRUNABITIRUNABITIRUNABITIRUNABITIRUNA

Sema faz reparos, após fortes chuvas
A Prefeitura de Piracicaba,

por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento), iniciou quinta (20)
manutenções na estrada do bair-
ro rural de Ibitiruna (PIR 033W),
a fim de atender moradores que
foram prejudicados após as for-
tes chuvas que atingiram o local
nesta semana, causando erosões
que impediam a passagem.

A equipe está utilizando a
máquina motoniveladora e apli-
cando o material lajão britado.
Ainda nesta quinta-feira, a estra-
da já foi liberada para passagem e a
previsão de conclusão é até esta sex-
ta-feira, nos pontos mais críticos.

A secretária de Agricultura
e Abastecimento, Nancy Thame,
enfatiza que a Sema está traba-
lhando intensamente numa pro-
gramação de obras que busca
atender da melhor forma to-
dos os 811 quilômetros de es-
tradas municipais de Piracicaba.

“Nós estamos em um período
de muitas chuvas, o que é bom
para a agricultura, mas para a in-
fraestrutura das estradas acaba
exigindo cuidados especiais, pois

impacta no processo de manuten-
ção. Na maioria dos casos, a ma-
nutenção com o solo muito mo-
lhado não é recomendada, sendo
necessário esperar a pausa nas
chuvas para que o serviço possa
ser bem feito e não causar nenhum
transtorno à população”, explica.

MAIS SERVIÇOS - Outro
trabalho realizado pela secreta-
ria esta semana foi a manuten-
ção e limpeza da estrada do bair-
ro Volta Grande (PIR 012/260) e
a limpeza da estrada do bairro
Jibóia (PIR 298) e da Estrada
Louver José Trevisan (PIR
009W), no bairro Nova Suíça.

Foi finalizada a limpeza e
manutenção do acostamento da
estrada do bairro Tanquinho (PIR
021N), em parceria com a Semob
(Secretaria Municipal de Obras), e
até segunda (24) será concluída a
estrada que passa pelo bairro Mor-
ro Preto (PIR 032/290), que está em
obras desde sexta-feira, 14/01, com
reparos nos pontos críticos da via.

A equipe ainda fez o assen-
tamento de tubulação e limpeza
da saída d’água na estrada Nair
Borges Soares (PIR 354), que pas-

sa nos bairros de Anhumas e Ibi-
tiruna, e concluiu a construção
de duas lombadas na estrada do

bairro Monjolinho (PIR 009S),
serviço solicitado pelos morado-
res e autorizado pela Semob.

Estrada de Ibitiruna foi liberada para passagem na quarta (29)

Divulgação

O prefeito de Charqueada,
Rodrigo Arruda (DEM), fez uma
solicitação de levantamento físico-
cadastral de imóveis de proprie-
dade da União oriundos da extin-
ta Rede Ferroviária Federal Socie-
dade Anônima (RFFSA) e que po-
dem ser melhor utilizados pelo
poder público de Charqueada.

Em reunião na Superinten-
dência de Patrimônios da União
(SPU), em São Paulo, o chefe do
Executivo fez a entrega do ofício
009/2022 ao servidor Erik Mazzo
formalizando o pedido. Arruda

esteve acompanhado do assessor
de governo, Marcelo Braga, e do
chefe de projetos Dênis Oliveira.

“Nossa intenção é ter a con-
cessão e posse das estações fer-
roviárias que hoje pertencem à
União. Somente mediante a con-
cessão é que a prefeitura pode
executar e desenvolver projetos
para os locais, e a ideia é justa-
mente essa: poder restaurar,
ocupar e cuidar desses espaços,
oferecendo opções de turismo e
cultura para a população e visi-
tantes”, disse Rodrigo Arruda.

PPPPPAAAAATRIMÔNIOSTRIMÔNIOSTRIMÔNIOSTRIMÔNIOSTRIMÔNIOS

Rodrigo Arruda pede levantamento
de imóveis da União em Charqueada

Divulgação

Prefeito entregou oficio na Superintendência de Patrimônios da União
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Prefeitura realiza um mutirão de
combate à dengue neste sábado
O objetivo destas ações é a retirada de materiais inservíveis que podem ser potenciais
criadouros do mosquito; ação está prevista para acontecer das 8h30 às 14 horas

A Prefeitura, por meio de Pla-
no Municipal de Combate ao Ae-
des (PMCA), ligado ao Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ), da
Secretaria Municipal de Saúde,
realiza amanhã, sábado, 22/01,
mutirão de combate ao mosquito
Aedes aegypti, transmissor da
dengue, zika e chikungunya e fe-
bre amarela urbana, no bairro Vila
Rezende, com participação dos
agentes de saúde. Nesta mesma
data, também acontece arrastão da
dengue na comunidade Frederi-
co, região dos bairros Jardim Gil-
da e Bosques do Lenheiro, com
apoio das equipes da Sedema (Se-
cretaria de Defesa do Meio Ambi-
ente). Todas as ações do PMCA têm
apoio de equipes da Guarda Civil.

De acordo com dados da
Vigilância Epidemiológica, de 1º
a 20/01, foram confirmados três
casos da doença em Piracicaba.
Nenhuma pessoa morreu. No
mesmo período de 2021 foram
83 casos e, em 2020, 40 casos.

O objetivo destas ações é a
retirada de materiais inservíveis
que podem ser potenciais cria-
douros do mosquito. A ação está
prevista para acontecer das
8h30 às 14h e respeitará todos
os protocolos sanitários e de se-
gurança da Covid-19. O primei-
ro arrastão do ano aconteceu
dia 8/01, no bairro Algodoal,
quando foram recolhidas cerca
de cinco toneladas de inservíveis.

“O objetivo de promover es-
tas ações é exatamente a retira-
da de materiais que podem ser-

Divulgação/PMCA

Ações acontecem na Vila Rezende e na comunidade Frederico

vir de criadouro para o Aedes e,
assim, oferecer mais proteção
aos moradores no sentido de
que os mosquitos e larvas se-
jam também eliminados, pois
em um único local a fêmea do
mosquito chega a colocar, em
média, mais de 100 ovos”, escla-
rece Sebastião Amaral Campos, o
Tom, coordenador do PMCA.

AÇÕES – A coordenação do
PMCA vem realizando força-ta-
refa em sete regiões de maior mo-
vimento nos corredores comer-
ciais da cidade desde o mês de
dezembro/2021. Ações das equi-
pes já aconteceram nas regiões
da av. São Paulo, av. Raposo
Tavares, av. Rio das Pedras e av.
Manoel Conceição. Nó último sá-
bado, 15/01, a ação aconteceu na
rua do Rosário e seguiu até a Pra-

ça Takaki. A previsão da equipe é
de novas ações nas regiões da av.
Rui Barbosa e rua Governador
Pedro de Toledo nas próximas se-
manas, sempre às quartas-feiras.

Conforme ressalta o secretá-
rio de Saúde, Filemon Silvano, o
combate à dengue e ao seu mos-
quito transmissor deve ser cons-
tante. “É por isso que a Prefeitura
não para com suas ações de fisca-
lização, conscientização e educa-
ção junto à sociedade. É preciso
que todos nós entendamos o nos-
so papel no combate a essa doen-
ça. Estamos e vamos continuar
fazendo de tudo para evitar sur-
tos de dengue em nossa cidade”.

PREVENÇÃO – Alguns
dos cuidados mais importantes
para a prevenção da dengue são:
– Eliminar os focos de água pa-

rada; – Manter os pratos de va-
sos de flores e plantas com areia
até a borda do vaso; – Guardar
garrafas com a boca virada para
baixo; Limpar sempre as calhas
dos canos; Não jogar lixo em ter-
renos baldios; Colocar o lixo sem-
pre em sacos fechados; Manter
baldes e caixa d´água devida-
mente tampados e piscinas com
colocação de cloro; Deixar pneus
ao abrigo da chuva e da água;
Furar latas de alumínio antes de
ser descartadas para não acumu-
lar água; Lavar bebedouros de
aves e animais pelo menos uma
vez por semana; e Em caso de
suspeita da doença, entrar em
contato imediatamente com uma
unidade de saúde mais próxima
de sua residência e jamais utili-
zar medicação por conta própria.

O projeto Massificação Maria
Esther Bueno, fruto de uma par-
ceria entre a Secretaria de Espor-
tes, Lazer e Atividades Motoras
(Selam), Associação Atlética Ban-
co do Brasil (AABB) e Instituto
Tênis, está com inscrições abertas
para aulas gratuitas de tênis para
crianças de 6 a 12, estudantes da
Rede Pública de Ensino. As ativi-
dades, que serão iniciadas nas es-
colas no mês de março, já são rea-
lizadas no clube da AABB (aveni-
da José Trevisan, 1.001, Jardim
Abaeté). As inscrições podem ser
feitas via Selam, pelo telefone (19)
3403-2648, ou diretamente na
AABB, na própria sede da asso-
ciação ou pelo WhatsApp (19)
3382-4546, em horário comer-
cial. As vagas são limitadas.

As aulas acontecem às segun-
das, quartas e sextas-feiras, das
16h às 17h, e às quintas e sextas-
feiras, das 9h às 10h. Essa é a pri-
meira vez que Piracicaba recebe o
projeto Massificação Maria Esther
Bueno, realizado há seis anos, via
Lei de Incentivo ao Esporte. Ao
todo, mais de 30 mil crianças já
foram impactadas em cerca de 20
cidades espalhadas pelas cinco re-
giões do país. "A nossa proposta é
levar o esporte para dentro da
escola e contribuir para o desen-
volvimento das crianças, algo
que vai muito além do aspecto
competitivo", afirmou o secretá-
rio de Esportes, Hermes Balbino.

De acordo com Marco Anto-
nio Faggin, coordenador do nú-
cleo Piracicaba do Instituto Tênis,
o projeto é dividido em duas eta-
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Projeto Massificação abre as
inscrições para aulas gratuitas

Marco Antonio Faggin é o coordenador das aulas para as crianças
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pas. Na primeira, é desenvolvida
uma sessão pedagógica, onde são
colocados em prática movimen-
tos para adaptação com raquete e
bola. Na segunda, as crianças são
levadas para a quadra. "No está-
gio inicial, o foco é o aprendiza-
do. Já na quadra, nós podemos
observar a reação das crianças e
filtrar aqueles que querem real-
mente dar sequência ao desenvol-
vimento. A oportunidade está
aberta a todos", disse Faggin.

ESCOLAS - Em março, o
projeto Massificação Maria Es-
ther Bueno será instalado nas es-
colas. Já estão confirmadas a Es-
cola Estadual Professora Jaça-
nã Altair Pereira Guerrini e a Es-
cola Estadual Moraes Barros, que
participaram, em novembro de
2021, do projeto-piloto, além da
Escola Estadual João Guidotti.
As instituições da Rede Pública
de Ensino que tiverem interesse
em aderir ao projeto devem en-
trar em contato com a Selam. O
Instituto Tênis será responsável
pela capacitação dos professores.

"Queremos difundir o es-
porte. No Brasil, falamos em pri-
meiro lugar sobre futebol. De-
pois, vem o vôlei e o basquete.
Na Argentina, que tem 50 mi-
lhões de habitantes, 2% da po-
pulação pratica o tênis e a moda-
lidade está consolidada. No Brasil,
com 210 milhões, não chegamos a
1%, o que é uma disparidade. O
trabalho do instituto é expandir,
pois entendemos que o talento sur-
ge do ensinamento e da oportuni-
dade", apontou o coordenador.

EEEEESCOLASSCOLASSCOLASSCOLASSCOLAS

Prazo para recurso de matrícula das Etecs segue até segunda (24)
O candidato que teve a matrí-

cula recusada pode entrar com re-
curso no período de 21 a 24 de ja-
neiro, pela plataforma do proces-
so seletivo das Escolas Técnicas
Estaduais (Etecs). A relação das
matrículas deferidas e indeferi-
das está disponível na internet.

O procedimento vale para os
convocados da primeira chama-
da que devem corrigir e/ou en-
viar a documentação, caso te-
nham perdido o prazo inicial de
matrícula. Após análise, o resul-
tado do recurso será divulgado
no dia 28, a partir das 15 horas.

Para se matricular, é neces-

sário fazer o upload legível dos
documentos requisitados, obri-
gatoriamente nos formatos
PDF, JPEG ou PNG. A Etec vai
disponibilizar computador com
acesso à internet aos que preci-
sarem de equipamento. O inte-
ressado deve agendar data e
horário com a unidade. Para ir
à escola, será obrigatório o uso
de máscara e também respeitar as
demais medidas de proteção do
Protocolo Sanitário Institucional
do Centro Paula Souza (CPS).

Vale ressaltar que o acom-
panhamento das etapas do pro-
cesso seletivo, a verificação das

listas de convocação e a leitura
atenta do Manual do Candida-
to e da Portaria do Vestibulinho
são de inteira responsabilidade
do candidato ou de seu repre-
sentante legal. Caso as vagas
não sejam preenchidas após a
matrícula dos convocados da
primeira chamada, outras listas
poderão ser divulgadas nos si-
tes da Etec ou classe descentra-
lizada em que o candidato pre-
tende estudar. Cabe ao interes-
sado acompanhar a convocação.

DOCUMENTOS PARA
MATRÍCULA - A matrícula dos
convocados em todas as modali-

dades dependerá do upload le-
gível dos seguintes documentos
de identificação pessoal: 1) do-
cumento de identificação (RG,
RNE ou CNH dentro do prazo de
validade); 2) CPF; 3) foto recen-
te de rosto, com fundo neutro.

O candidato que utilizar o
Sistema de Pontuação Acres-
cida, pelo item “escolaridade
pública”, deverá enviar por
upload a declaração escolar
(modelo está disponível na
Portaria do processo seletivo)
ou histórico escolar contendo
o detalhamento das séries cur-
sadas e nome(s) da(s) escola(s).

IIIIIMOBILIÁRIOMOBILIÁRIOMOBILIÁRIOMOBILIÁRIOMOBILIÁRIO

Caixa prevê alta de 10%
das concessões de crédito

De acordo com o presiden-
te-executivo da Caixa Econômi-
ca Federal, Pedro Guimarães, o
banco estatal prevê aumento de
10% das concessões de emprés-
timos para compra de imóveis
em 2022: "vamos crescer 10% e
superar 150 bilhões de reais em
concessões", afirmou Guima-
rães em entrevista à Reuters.

Segundo os últimos dados
públicos divulgados pela insti-
tuição, a Caixa detinha um es-
toque de financiamento no se-
tor imobiliário de 542 milhões
de reais em setembro do ano
passado. Até setembro de 2021,
a Caixa concedeu 104 bilhões de
reais em crédito imobiliário, re-
gistrando um aumento de 27,9%
em comparação ao ano anterior.

As linhas de crédito imobiliá-
rio do banco estatal impactam di-
retamente o mercado imobiliário:

“a Caixa Econômica detém a me-
nor taxa de financiamento de imó-
veis do Brasil. A instituição tam-
bém lidera o financiamento de mo-
radias populares, com o programa
Minha Casa Verde e Amarela (an-
tigo Minha Casa Minha Vida) e re-
aliza os “feirões da casa própria”,
que oferecem linhas de financia-
mento que atendem todas as fai-
xas de renda familiar”, contextua-
liza Rafael Scodelario, especialista
em aquisição de imóveis e CEO da
Escodelar Inteligência Imobiliária.

O crédito imobiliário teve
forte crescimento entre 2020 e
2021 em decorrência da queda
da taxa SELIC à mínima de 2%
ao ano. Embora a economia
mundial continue em clima de
incerteza devido a pandemia do
coronavírus, o mercado imobi-
liário brasileiro conta com boas
previsões para o ano de 2022.

IIIIIRACEMÁPOLISRACEMÁPOLISRACEMÁPOLISRACEMÁPOLISRACEMÁPOLIS

Município abre
agenda para crianças

A partir desta segunda (24),
fica aberto o agendamento para
a vacinação geral de crianças
contra a covid-19. Poderão se
vacinar crianças de 5 a 11 anos,
com ou sem comorbidades.

Como ocorre em outros mu-
nicípios, Iracemápolis disponibi-
liza aos pais a escolha entre as
vacinas da Pfizer ou CoronaVac
para crianças de 6 a 11 anos. Cri-
anças de cinco anos serão vaci-
nadas com a Pfizer, conforme
definições de órgãos de saúde.

A imunização deste público
ocorre na USF Ângelo Arlindo
Lobo (Centro Odontológico).

O horário será das 8h as 12h

e das 13h as 15h30. Será neces-
sário o agendamento. O telefone
é o 3456 – 4852. A vacinação ocor-
rerá de segunda a sexta-feira.

DOCUMENTAÇÃO — A
criança deverá estar acompa-
nhada do pai, mãe ou respon-
sável, com documento com foto
e CPF ou cartão SUS.

PRÉ- CADASTRO — O
Pré-Cadastro pode ser feito pelo
site: https://vacinaja.sp.gov.br/
. Os responsáveis podem pre-
encher o formulário com os
dados pessoais da criança,
como foi realizado nas faixas
etárias anteriores. O objetivo
é agilizar o atendimento.
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Professores devem receber a
segunda parcela do abono no dia 2
Deputada Bebel lembra que o novo Fundeb permanente é resultado da luta
dos profissionais da educação em que a Apeoesp esteve sempre na vanguarda

A Apeoesp (Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial do Es-
tado de São Paulo) obteve junto
ao governo estadual a informação
de que a segunda parcela do abo-
no Fundeb (Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação) será
paga no próximo dia dois de fe-
vereiro. No entanto, a presiden-
ta da Apeoesp, a deputada esta-
dual Professora Bebel (PT) rea-
firma que a luta da entidade con-
tinua a ser para que os 70% de
recursos do Fundeb sejam dire-
cionados à valorização dos profis-
sionais da educação e utilizados
na forma de reajuste salarial.
“Ocorre que o PLC 37 foi aprova-
do na Alesp instituindo o abono,
referente apenas a 2021”, explica.

Bebel lembra que o novo
Fundeb permanente é resultado
da luta dos profissionais da edu-
cação em que a Apeoesp esteve
sempre na vanguarda e sua apro-
vação pelo Congresso Nacional é
considerado “histórico” pela de-
putada, uma vez que estabelece
o aumento da complementação
da União para Estados, Distrito
Federal e Municípios e aumento
do percentual de recursos para
valorização dos profissionais da
educação, de 60% para 70% do
fundo, se tornando um disposi-
tivo constitucional perene.
“Quando a presidência da Repú-
blica sancionou, sem vetos, no
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Bebel diz que a lua continua para que os recursos do Fundeb
sejam direcionados à valorização dos profissionais da
educação e utilizados na forma de reajuste salarial

dia 26 de dezembro de 2020,  a
regulamentação do Fundeb, en-
cerrou-se mais uma longa e his-
tórica batalha da sociedade bra-
sileira em defesa de educação
pública de qualidade”, enfatiza.

Como então presidenta da
Comissão de Educação e Cultura
da Assembleia Legislativa de São
Paulo,  em 4 de outubro de 2019,
Bebel lançou na Casa o Fórum pelo
Fundeb Permanente, em audiên-
cia na Alesp, que contou com a
presença de deputados federais da
Comissão Especial do Fundeb e
diversas entidades altamente re-
presentativas da educação e da
sociedade civil, além de movimen-
tos populares, tendo repercussão
nacional, contribuindo para sua
aprovação pelo Congresso Nacio-
nal, sendo um passo fundamental
para que a educação básica públi-
ca brasileira tenha continuidade.
“Sem essa aprovação, haveria o co-
lapso da educação brasileira, sobre-
tudo nos Municípios”, enfatiza.

O QUE PREVÊ O NOVO
FUNDEB? – O novo Fundeb
prevê o aumento gradual dos re-
cursos da União para o Fundeb,
que passará dos 10% atual para
23% até o ano de 2026 e garante
70% dos recursos para o paga-
mento do piso salarial para todos
os profissionais da educação e
torna o fundo permanente.  “Im-
portantíssimo também é que ele
assegura o financiamento da edu-
cação infantil (creches e pré-es-

colas), pois 5% dos recursos rece-
bidos pelos municípios devem ser
destinados a esse nível de ensino.
Outra grande conquista é que o
financiamento da educação será
balizado pelo Custo Aluno Quali-
dade (CAQ), cálculo que prevê as
condições estruturais e pedagó-
gicas necessárias para um ensi-
no de boa qualidade”, ressalta.

No entanto, a deputada diz
que a  luta é permanente. “Temos
que assegurar a fiscalização do
uso desses recursos e a nova lei
oferece mecanismos para isso. A
sociedade lutou e agora precisa
fazer valer sua conquista”, diz,

reafirmando que destinar verbas
do Fundeb para os profissionais
da educação não é uma dádiva do
governador João Doria. “O pró-
prio nome do Fundeb – Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação
assim define. E o texto da lei diz
que 70% dos recursos do Fundo
devem ser destinados à valori-
zação dos profissionais da edu-
cação. Valorização de verdade é
melhorar os salários. Portanto,
aprovado o abono, que seja in-
corporado aos salários. Isso é
direito da categoria!”, enfatiza.

UUUUUNILESTENILESTENILESTENILESTENILESTE

Prefeito e secretário da Semdettur
visitam unidade da Wipro

Robson Veruti, Guidotti Jr., Giuliano Petrini,
Josep Thomas, Luciano Almeida e Francisco Fabião

O prefeito Luciano Almeida
e José Luiz Guidotti Jr., da Se-
cretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur), visitaram a indús-
tria Wipro, localizada no bairro
Unileste, nesta semana. A Wipro
atua na comercialização de má-
quinas para construção, máqui-
nas agrícolas e empilhadeiras.

Luciano e Guidotti Jr. foram
recebidos pelo diretor-geral, Jo-
seph Thomas, pelos gerentes Ro-
bson Veruti e Giuliano Petrini e
pelo consultor Francisco Fabião
e conheceram os principais pro-
jetos da empresa, que planeja a
expansão do seu espaço fabril.

Durante a visita, Luciano
Almeida ofereceu todo o su-
porte técnico e institucional
para a ampliação da fábrica na
unidade da Wipro em Piraci-
caba. “Estamos trabalhando
firme para que esse gigante da
capital indiana expanda seus
negócios aqui, gerando mais
empregos, renda e desenvolvi-
mento para o nosso município.
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Uma parceria na qual todos
saem ganhando”, destacou.

Joseph Thomas lembrou
que a Wipro apresenta forte
crescimento desde 2020, mesmo
com a pandemia do coronavírus.
Ele lembrou que a unidade de
Piracicaba, que tinha cerca de
130 funcionários, agora empre-
ga aproximadamente 210.

“Com um investimento sig-
nificativo, a unidade fabril se-
ria ampliada para atender as de-
mandas de nossos principais fa-
bricantes, gerando assim mais
oportunidades de trabalho nes-
ta área”, explicou Thomas.

A Wipro do Brasil Industri-
al Ltda faz parte da Wipro Enge-
nharia de Infraestrutura, que
está entre as maiores fabrican-
tes de atuadores e cilindros hi-
dráulicos do mundo, com 45 anos
de experiência em desenvolvimen-
to, engenharia e excelência em fa-
bricação, entregando soluções hi-
dráulicas para clientes em todo o
mundo, por meio de 14 plantas
de produção em 4 continentes.

CCCCCRECIRECIRECIRECIRECI-SP-SP-SP-SP-SP

Venda de imóvel cresce 123% e fecha 2021 em alta na região
O crescimento recorde de

123,66% em Dezembro frente a
Novembro fez com que as ven-
das de imóveis usados fechas-
sem o ano passado acumulando
saldo positivo expressivo em ci-
dades da região de Piracicaba.
Entre Maio e Dezembro de 2021,
esse saldo somou 132,31% segun-
do as pesquisas feitas mensal-
mente pelo Conselho Regional
de Corretores de Imóveis do Es-
tado de São Paulo (CreciSP).

“É um resultado excelen-
te, considerando todas as di-
ficuldades vividas nesse segun-

do ano da pandemia de coro-
navírus e que mostra a resili-
ência de segmentos econômicos
locais e a opção de muitas fa-
mílias pelo investimento em
imóvel, independentemente do
propósito motivador da com-
pra”, afirma José Augusto Via-
na Neto, presidente do CreciSP.

O crescimento do mercado de
usados em Dezembro foi susten-
tado pela compra de imóveis mais
baratos, com 51,85% das vendas
concentradas nas faixa de preços
de até R$ 200 mil, as mesmas que
responderam pela maioria das

vendas também em Novembro,
Agosto e Maio, quando o CreciSP
fez a primeira pesquisa na re-
gião. Imóveis nas faixas de pre-
ços médios de até R$ 300 mil
foram os mais vendidos em Ju-
nho, Julho, Setembro e Outubro.

O presidente do CreciSP res-
salta que o predomínio da ven-
da de imóveis com esses preços
na região de Piracicaba foi sus-
tentado por modalidades de
compra alternativas aos finan-
ciamentos dos bancos. Em cin-
co dos oito meses de 2021, as
vendas feitas com pagamento à

vista, com pagamento parcela-
do pelos donos dos imóveis e por
consórcios superaram as realiza-
das com empréstimos bancários.

“A queda no rendimento
das aplicações financeiras fez
com que muitas pessoas optas-
sem por investir o dinheiro que
tinham aplicado em um imóvel,
seja para locação, seja para mo-
radia, e optando por imóveis de
menor valor para contornar os
juros em alta e as exigências e
restrições de renda impostas
para a concessão de emprésti-
mos”, esclarece Viana Neto.

EEEEEMPRESÁRIOSMPRESÁRIOSMPRESÁRIOSMPRESÁRIOSMPRESÁRIOS

Tentativas de fraude cresce
172% em 2021, diz ClearSale

Com a chegada da pande-
mia e a acelerada migração dos
brasileiros ao ambiente digital,
os golpes cibernéticos se torna-
ram cada vez mais comuns. De
acordo com a ClearSale, empre-
sa referência em soluções anti-
fraude nos mais diversos segmen-
tos, essas tentativas de fraudes de
também aumentaram significati-
vamente entre os empresários.

Um estudo realizado pela
empresa revelou que as tentati-
vas junto a esses profissionais
cresceram 172% em 2021, no
comparativo ao ano anterior.
Um dos fatores que justificam
este aumento é o fato de os da-
dos cadastrais ficam disponíveis
publicamente para consulta em
sites oficiais do governo, facili-
tando a obtenção dos insumos
para tentativa de golpes. O le-
vantamento aborda todos os
portes de empresas no Brasil.

“Fraudadores são pessoas

que buscam maior retorno com
menos esforço, e o uso de dados
de empresários para fraudar
acabam sendo interessante, uma
vez que se espera um potencial
maior de compra e crédito com-
parado a média da população”
afirma Roberto Achar, Head de
Threat Intelligence da ClearSale.

Como prevenção, o executi-
vo recomenda que as empresas
tenham o hábito de analisar in-
ternamente possíveis ações frau-
dulentas e ter profissionais es-
pecializados para apoiar nesse
processo, além de redobrar o cui-
dado com senhas e links estra-
nhos recebidos via aplicativos de
mensagens, SMS ou e-mail.

“Os golpistas estão sempre se
aprimorando e buscando formas
de encontrar lucro rápido e fácil.
O aprimoramento de ferramentas
e a procura por meios eficientes de
proteção devem, sempre, crescer
no mesmo ritmo”, conclui Achar.

CNACNACNACNACNA

Live analisa opções para alta de preços agrícolas
Atravessar a chamada crise

dos insumos com soluções que
minimizem danos, ou até au-
mentem a produtividade, de for-
ma sustentável. Esse é o desejo
de produtores de norte a sul do
país que, desde o ano passado,
estão em estado de alerta com as
altas de preço e possibilidade de
falta de produtos da cadeia de
insumos, fertilizantes e defensi-
vos. De acordo com a Confedera-
ção Nacional de Agricultura e Pe-
cuária (CNA), a grave situação deve
permanecer a mesma em 2022.

Por esse motivo, a Micro-
geo, empresa 100% brasileira
do ramo de biológicos, em par-
ceria com o instituto Pecege,
realiza no próximo dia 27, às
10h, uma live com especialistas
de mercado e manejo de grãos e
cana-de-açúcar para discutir
soluções disponíveis para miti-
gar a falta de insumos para a
agricultura nas próximas sa-
fras de forma sustentável.

“Já existem hoje no mercado
de biológicos insumos que poten-
cializam os manejos tradicionais.

A proposta da live é discutir como
está esse cenário hoje no país, as
perspectivas para as próximas sa-
fras em relação a disponibilidade
e preço e entender quais as solu-
ções para a sustentabilidade do
negócio em safras desafiado-
ras”, contou Alan Pavani, geren-
te de marketing da Microgeo.

Entre os palestrantes estão
Camila Guimaraes, da Kynetec
Brasil, empresa líder global de
pesquisa de mercado para o
agronegócio, Luiz Floss, consul-
tor e pesquisador em manejo de

grãos, Daine Frangiosi, produ-
tor rural e diretor presidente
da Canacampo, João Rosa (Bo-
tão), Engenheiro Agrônomo e
Mestre em Engenharia de Sis-
temas Agrícolas pela USP e Dou-
tor em Ciências pela Esalq/USP,
e Alan Pavani, da Microgeo.

O evento acontece às 10h no
dia 27/01/2022, a transmissão
será feita diretamente pela pla-
taforma do Pecege e as orienta-
ções e inscrições gratuitas po-
dem ser feitas através do link
https://lnkd.in/dpU4_9aX.

RRRRREGULARIZAÇÃOEGULARIZAÇÃOEGULARIZAÇÃOEGULARIZAÇÃOEGULARIZAÇÃO

Poupatempo promove mutirão
para renovação de CNH

Ação acontece durante o ho-
rário de funcionamento de cada
unidade e tem o objetivo de aten-
der condutores que estão com as
habilitações vencidas entre maio e
junho de 2020; prazo para regu-
larização termina em 31/01

Neste sábado, dia 22 de ja-
neiro, o Poupatempo realiza mais
uma edição do mutirão para aten-
dimento de CNH e ainda existem
vagas disponíveis para agenda-
mento nos canais digitais do pro-
grama. Com a retomada do ca-
lendário de vencimento das habi-
litações que foram suspensos du-
rante o período mais crítico da
pandemia, os documentos com

vencimento nos meses de maio e
junho de 2020 precisam ser re-
novados até dia 31 de janeiro.

Para ser atendido é obri-
gatório realizar agendamento
prévio, pelo portal – www.
poupatempo.sp.gov.br -, apli-
cativo Poupatempo Digital e
totens de autoatendimento.
No último sábado (15), primei-
ro dia da ação, o Poupatempo
registrou mais de 4 mil aten-
dimentos em todo o Estado.

A ação acontecerá em três
sábados deste mês e contará com
a oferta de aproximadamente 30
mil vagas distribuídas entre os
dias 15, 22 e 29 de janeiro.

CCCCCOVIDOVIDOVIDOVIDOVID-19-19-19-19-19

Farmácia Municipal da Pauliceia
ficará fechada entre os dias 25 a 27

Devido ao crescente núme-
ro de servidores afastados nas
Farmácias Municipais por Covid-
19, a Secretaria de Saúde infor-
ma que está reorganizando o
atendimento nas unidades, de
forma emergencial, por meio de
escalas extraordinárias, para não
deixar a população desassistida.

Com a escassez de servido-
res para recompor as equipes das
24 farmácias da cidade, a Pasta
vai suspender o atendimento na
unidade Paulicéia nos dias 25,
26 e 27/01, terça, quarta e quin-
ta-feira da próxima semana. É

importante reforçar que nos dias
24 e 28/01, segunda e sexta, a uni-
dade funcionará normalmente.

Os pacientes que necessi-
tarem retirar medicamentos
no período em que a unidade
Pauliceia estiver fechada, po-
dem fazer em qualquer unida-
de da cidade, sendo que as mais
próximas são as farmácias do
Centro, Caxambu, Jardim São
Paulo e Jardim Esplanada.

O endereço das farmácias
municipais estão disponíveis pelo
link http://saude.piracicaba.sp.
gov.br/daf/farmacias-municipais/.

SOS PSOS PSOS PSOS PSOS PINACOTECAINACOTECAINACOTECAINACOTECAINACOTECA

Exposição retrata resistência
de artistas piracicabanos

A Exposição SOS Pinacoteca
dialoga sobre patrimônio histó-
rico que representa a casa de ar-
tes “Pinacoteca Municipal Mi-
guel Archanjo Benício D' As-
sumpção Dutra" e a resistência
de artistas, organizações cultu-
rais e fazedores de cultura de Pi-
racicaba para manter a memória
artística e imaterial da cidade.

Nesta exposição os visitantes
poderão conhecer um pouco mais
sobre o prédio histórico da Pinaco-
teca como espaço cultural da cida-
de, o movimento artístico para sua
permanência e conferir desenhos,
obras e charges dos artistas: Alê
Bragion, Dan Lemos, Edu Grosso,
Flávio Camargo, João Benatti, Lí-

dice Salgot, Peixe Pichado, Rafael
Gonzaga, Rocco Caputo e Tony Aze-
vedo. Colaboração de Eduardo Bor-
ges de Araújo e Manuel Guglielmo.

C o n h e ç a  m a i s  s o b r e  o
movimento dos artistas em:
ht tps://web.facebook.com/
groups/193458442846379 .

SERVIÇO
Exposição "SOS Pinacoteca”.
Abertura: dia 27, às 20h. Uso
obrigatório de máscaras e
apresentação de comprovan-
te de vacinação contra a co-
vid. Entrada gratuita. Local:
Escola Bauhaus: Rua José
Pinto de Almeida, 258. Bairro
Alto. Fone (19) 3422-2023.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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Serviços profissionais
Caros companheiros(as)

rotarianos(as), cada um de nós
é diferente. Cada rotariano teve
uma razão para se associar e
muitos se lembram vividamen-
te de seu primeiro Momento
Rotário – quando deixaram de
ser simples associados de
Rotary Clubs para se tornarem
verdadeiros rotarianos.

Eu adoro ouvir  essas
histórias e descobrir o que
levou cada pessoa a se as-
sociar. Para alguns foi uma
função rotária, um projeto ou
a Convenção Internacional.
Para mim foi um palestrante
em uma das reuniões do
Rotary Club de Yashio, mais
ou menos dois anos depois
que me tornei rotariano.

Sou associado fundador
do meu club e fui convidado
pelo primeiro presidente que
tivemos. Nunca tinha ouvido
falar sobre o Rotary e, na épo-
ca, não sabia exatamente o
que significava servir. Eu era
novo na cidade de Yashio e não
conhecia muita gente, pois
havia acabado de me mudar
de Tóquio. Achei que o Rotary
seria uma boa maneira de fa-
zer novos amigos e ajudar
minha empresa, e como res-
peitava a pessoa que me con-
vidou, acabei me associando.

Mas para ser sincero, não
fizemos muito durante os pri-
meiros dois anos. Toda sema-
na eu ia para a reunião, almo-

çava e assistia a uma palestra.
Além disso, pagava minhas
cotas e fazia doações à Funda-
ção Rotária. Porém, não parti-
cipava de projetos e não sabia
como poderia servir ao Rotary.

Tudo isso mudou quando
um palestrante falou aos ro-
tarianos do clube sobre os
Serviços Profissionais, um
conceito novo para mim. Até
então, nunca tinha pensado
muito sobre o propósito de
minha vida ou sobre o motivo
de ter uma carreira. Vivia sem-
pre muito ocupado, sempre
trabalhando, e apenas me
concentrava na minha empre-
sa e em como poderia torna-
la maior e melhor. Nunca ha-
via parado para pensar de for-
ma mais profunda no propó-
sito do meu trabalho.

Entender o significado dos
Serviços Profissionais mudou
completamente meu compor-
tamento com relação ao meu
trabalho e ao propósito de mi-
nha existência. Percebi que a
meta de um profissional não é
apenas ganhar dinheiro, mas
contribuir com à comunidade,
torna-la mais forte e ajudar a
fazer com que a vida das pes-
soas melhore. Quando enten-
di este aspecto e compreendi
o que significa “Dar de si an-
tes de pensar em si¨”, minha
vida mudou e passei a me dedi-
car integralmente ao servir. Este
é o meu Momento Rotário.

TTTTTRÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITO

Piracicaba tem o menor número
de óbitos nos últimos seis anos
Dados são do Infosiga, plataforma do Estado que teve início em
2015, quando foram registrados 44 óbitos; em 2021 foram 15 óbitos

O trânsito de Piracicaba está
mais seguro. Em 2021 o município
teve o menor registro de óbitos em
vias municipais desde 2015, quan-
do o Infosiga, plataforma do Go-
verno do Estado voltada para se-
gurança no trânsito, iniciou os re-
gistros. No primeiro balanço anu-
al do sistema, as vias municipais
de Piracicaba, administradas pela
Prefeitura, por meio da Semuttran
(Secretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana, Trânsito e Transpor-
tes), registraram 44 óbitos. No ano
passado, foram 15, redução de 66%.

Conforme dados do Infosiga,
considerando todos os modais, em
2015 foram registrados 44 óbitos.
Em 2016, 25. Em 2017, 28. Em
2019, 22. Em 2020, 22. E em 2021,
15. Mas focando apenas nas moto-
cicletas, modalidade que teve espe-
cial aumento de fluxo com as en-
tregas via aplicativo, devido à pan-
demia, as vias municipais também
estão mais seguras. Em 2021, ocor-
reu também o menor registro de
óbitos de motociclistas desde 2015
nessas vias. De 2015 a 2021, foram
registrados, respectivamente: 13
óbitos, 11, 14, 13, nove, 10 e seis.

“Mesmo com a retomada da
economia, em 2021, nós conse-
guimos reduzir para o menor
índice da série histórica do In-
fosiga os óbitos nas vias muni-
cipais, considerando todos os
modais e também apenas as mo-
tocicletas”, pontua a titular da
Semuttran, Jane Franco.

A secretária ressalta que, des-
de 2015, a frota de veículos tam-
bém cresceu consideravelmente.
Atualmente, Piracicaba conta com
cerca de 330 mil veículos em sua
vias municipais, dos quais aproxi-
madamente 70 mil são motocicle-
tas. “Nosso trabalho até aqui tem
surtido efeito muito importante,
tem salvado vidas. Mas nosso
objetivo é reduzir os óbitos nas
vias municipais ano após ano,
com objetivo de atingir a meta
da ONU (Organização das Na-
ções Unidas) correspondente à
década de 2020 a 2030, de redu-
zir em 50% os acidentes em vias
municipais”, complementa Jane.

AÇÕES PARA SEGURAN-
ÇA - No último ano, diversas ações
diárias da Semuttran contribuí-
ram para tornar o trânsito mais
seguro, focando em três frentes:

(1) engenharia de trânsito; (2)
educação no trânsito, envolvendo
campanhas e palestras de seguran-
ça no trânsito; e (3) fiscalização nas
vias, com a utilização de equipes
de agentes de trânsito, Guarda
Civil Municipal e Polícia Militar.

Em setembro, durante a Se-
mana Nacional do Trânsito, que
teve como tema No Trânsito, sua
Responsabilidade Salva Vidas,
entre outras ações, agentes da Se-
muttran atuaram em pontos de
grande fluxo de veículos que, de
acordo com o Infosiga, há inci-
dência de acidentes, para orien-
tar e conscientizar os motoristas,
visando alertá-los da importân-
cia do respeito e da mútua res-
ponsabilidade no trânsito.

Ações na sinalização e de re-
modelações viárias também fo-
ram feitas, focando na redução
de velocidade e na atenção aos
limites de velocidade, como a ins-
talação de Linhas de Redução de
Velocidade (LRVs), em pontos de
grande fluxo de veículos e de ex-
cesso de velocidade, e de picto-
gramas (imagem pintada no solo)
indicando o limite de velocidade
da via. A Semuttran realiza re-

forço de sinalização horizontal e
vertical em, em média, 250 vias
por mês de diversos bairros.

Voltada exclusivamente para
motociclistas, em julho a Semut-
tran realizou a ação Moto Legal,
direcionada à saúde e segurança
dos motofretistas, com apoio de
diversas instituições do municí-
pio. “São ações conjuntas que ga-
rantem mais segurança no nosso
trânsito e fazem Piracicaba des-
pontar quando se trata de mobi-
lidade urbana”, reforça Jane.

A secretária lembra, ainda,
que a Pasta conta também com a
tecnologia para a redução dos
acidentes. A Central  Integrada
de Monitoramento e Mobilidade,
equipada com 35 câmeras, espa-
lhadas pelas principais ruas e
avenidas da cidade, mais o con-
trole de semáforos em tempo
real,  permite que situações que
possam trazer riscos à seguran-
ça no trânsito sejam soluciona-
das o mais rápido possível, com
acionamento dos agentes de trân-
sito e/ou órgãos competentes. A
Semuttran ainda conta com dois
drones para monitoramento de
trânsito e contagem de veículos.

Divulgação/CCS

Em média, 250 vias recebem reforço na sinalização todo mês
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

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

com Tadeu.

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

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

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

CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadra-
do, sendo 3 quartos, 2 banheiros, co-
zinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

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

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

SRA. MARIA ROSA DE OLIVEI-
RA PAULA SILVA faleceu ante-
ontem, nesta cidade, contava 46
anos, filha dos finados Sr. Sebas-
tiao de Oliveira Paula e da Sra.
Maria Coelho de Jesus, era casa-
da com o Sr. Marcio Denio Sena
da Silva; deixa os filhos: Maria
Angelica de Oliveira Silva; Marcio
Denilson de Oliveira Paula; Valde-
mir de Oliveira Gomes e Mariana
de Oliveira Silva. Deixa netos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, às
10h30 no Cemitério Municipal da
Vila Rezende, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. LINEU DOMINGOS MAZZO-
NETTO DELFINI faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 80 anos, fi-
lho dos finados Sr. Reynaldo Delfini
e da Sra. Vicentina Mazzonetto Del-
fini, era casado com a Sra. Maria
Aparecida Gobet Delfini; deixa os
filhos: Reynaldo Delfini Neto, casa-
do com a Sra. Maria Claudia Vacari
Ribeiro e Rafaela Gobet Delfini, ca-
sada com o Sr. Octavio Dufau. Dei-
xa neto, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório da Saudade, sala
04, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ARISTIDES ROZZATTI faleceu
anteontem, nesta cidade, contava
89 anos, filho dos finados Sr. Joao
Rozatti e da Sra. Angelina Groppo,
era casado com a Sra. Eduarda
Thereza Costa Rozzatti; deixa as
filhas: Barbara Rejane Aparecida
Rozzatti Bompan, casada com o Sr.
Luis Carlos Bompan; Raquel Darle-

ne Rozzatti Tornisiello, casada com
o Sr. Marcos Roberto Tornisiello e
Rosemeire Aparecida Rozzatti Ri-
beiro, já falecida, deixando viúvo o
Sr. Nelson Jose Ribeiro. Deixa ne-
tos, bisneta, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o féretro
às 14h00 da sala “Standard” do Ve-
lório do Cemitério Parque da Res-
surreição, para a referida necró-
pole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. LAZARO ARAO FERNANDES
faleceu anteontem, na cidade de
Charqueada/SP, contava 95 anos,
filho dos finados Sr. Rufino Arao
Fernandes e da Sra. Maria Ane-
sia do Nascimento, era casado
com a Sra. Jesuina Pedrilha Gar-
cia dos Santos; deixa os filhos:
Huncas Arao Fernandes; Izilda
Fernandes e Marta Regina Fer-
nandes. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
do Velório da Saudade, sala 07,
para o Cemitério Municipal da Vila
Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LUCY GODOY DA COSTA
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 79 anos, filha dos fina-
dos Sr. Alberto Bueno de Godoy e
da Sra. Olivia Guimaraes de Go-
doy, era viúva do Sr. Wilson Gon-
çalves da Costa; deixa os filhos:
Eliane Gonçalves da Costa; Mar-
cia Gonçalves da Costa; Marcelo
Gonçalves da Costa e Wilson Gon-
çalves da Costa Junior, já faleci-
do. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-

mento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 da sala
01 do Velório do Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende, para a referi-
da necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

DR. JULIO CESAR COELHO FER-
RARI faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 60 anos, filho do
Sr. Celso Julio Ferrari, já falecido
e da Sra. Dirse Coelho Ferrari;
deixa os irmãos: Maria Cecilia Fer-
rari Reis, casada com o Sr. Elies
Henrique Reis e Celso Coelho Fer-
rari, casado com a Sra. Lucia
Christina Martins Ferrari. Deixa so-
brinhos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o féretro às
15h30 do Velório da Saudade, sala
“01”, para o Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA PATROCINIA DE OLI-
VEIRA MACIEL faleceu anteon-
tem, nesta cidade, contava 89
anos, filha dos finados Sr. Lazaro
de Oliveira Gomes e da Sra. Se-
bastiana Martins de Oliveira, era
viúva do Sr. Jayme Maciel. Deixa
demais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, às
14h00 no Cemitério Municipal da
Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

PROFESSORA DEZE NOELIA DA
COSTA BUZZETTO faleceu ontem,
nesta cidade, contava 78 anos, fi-
lha dos finados Sr. João Capistrano
da Costa e da Sra. Lydia Pirassinot-
ti da Costa, era casada com o Sr.
Orides Aparecido Buzzetto; deixa
os filhos: Ana Paula Buzzetto San-

tin, casada com o Sr. Carlos Eduar-
do Santin; Erica Buzzetto de Olivei-
ra, casada com o Sr. Walter Oliveira
e Juliano Buzzetto, casado com a
Sra. Bruna Ferraz Pacheco Buzzet-
to. Deixa netos, irmãos, cunhados,
sobrinhos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o féretro às
16h30 do Velório da Saudade, sala
“05”, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. PASCOINA ISRAEL BENE-
DICTO faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 87 anos, filha dos
finados Sr. Olimpio Israel e da Sra.
Jovina Silveira, era viúva do Sr.
Nelson Benedicto; deixa os filhos:
Sueli Benedicto; Roseli Benedic-
to; Marli Benedicto e Paulo Sergio
Benedicto. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado hoje, sain-
do o féretro às 10h30 da sala 01
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANGELINA BISPO AUGUS-
TO faleceu ontem, nesta cidade,
contava 91 anos, filha dos fina-
dos Sr. Jose Antonio Bispo e da
Sra. Guiomar da Cruz, era viúva
do Sr. Antenor Augusto; deixa os
irmãos: Renato Bispo e Antonio
Bispo. Deixa sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado hoje, saindo
o féretro às 09h00 da sala “03” do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. VALDEMIR CORREIA faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos
50 anos de idade e era filho do Sr.
Antônio Correia e da Sra. Jandyra
da Conceição Ribeiro Correia, fale-
cidos. Deixa irmão, demais paren-
tes e amigos. O seu sepultamento
dar-se-á hoje as 13:30 hs, saindo a
urna mortuária do velório do Cemi-
tério de Vila Rezende – sala 02,
seguindo em auto fúnebre para o
Cemitério da Saudade, onde será
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ARLETE THEREZINHA FIO-
RAVANTE PROSPERO faleceu an-
teontem  na cidade de Piracicaba,
aos 93 anos de idade e era viúva
do Sr. Attilio Orestes Prospero. Era
filha do Sr. Anfonso Jose Fiora-
vante e da Sra. Ana Alleoni Fiora-
vante, falecidos. Deixa os filhos:
Alberto Prospero viúvo de Evanil-
da Teresinha Perissinotto Prospe-
ro e Ana Silvia Prospero Orsini ca-
sada com Jose Antonio Orsini Ju-
nior. Deixa ainda 04 netos, 02 bis-
netos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem as
10:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 06,
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO VALVERDE faleceu
anteontem na cidade de Piracica-
ba, aos 77 anos de idade e era
casado com a Sra. Maria Joceli
Coral Valverde. Era filho do Sr. Fran-
cisco Valverde e da Sra. Antonia
Tabai Valverde, falecidos. Deixa as
filhas: Luciane Cristina Valverde
Volpato casada com Marcos Regi-
naldo Volpato, Lucimara Cristina
Valverde Pessotti casada com Eve-
raldo Adalberto Pessotti e Lucineia
Fernanda Valverde Candido casa-
da com Alexandre Candido. Deixa
ainda netos e demais parentes. O
seu sepultamento deu-se ontem as
16:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal da Vila Rezen-
de – Sala 03, para a referida ne-
crópole, onde foi inumado em jazi-
go da família. – Bom Jesus. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. BRIGIDO DE OLIVEIRA fale-
ceu ontem na cidade de Piracica-
ba, aos 95 anos de idade e era
viúvo da Sra. Ogelia Elizia de An-
drade Oliveira. Era filho do Sr. Se-
bastião Antonio de Oliveira e da
Sra. Maria Francisca de Jesus,
ambos falecidos. Deixou os filhos:
Bruno de Oliveira casado com Ana
Graziele Machi de Oliveira, Adal-
berto de Oliveira e Elizabete Mari-
ana de Godoi Penteado viúva de

Carlos Alberto Donizete Penteado.
Deixa ainda netos, bisnetos e de-
mais parentes. O seu sepultamen-
to deu-se ontem as 14:30 hs, sa-
indo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende – Sala
01, para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTÔNIO DO CARMO RA-
MOS faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 69 anos de idade e
era casado com a Sra.  Elisabete
Aparecida de Almeida Ramos. Era
filho do Sr. Salatiel Ramos Noguei-
ra e da Sra. Vicentina Gonçalves
Nogueira, falecidos. Deixa as fi-
lhas: Gisele Christine Ramos Torin
casada com Luís Adriano Torin e
Andrea Fernanda de Almeida Ra-
mos. Deixa também netos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
15:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade - Sala  02,
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR.LUIS FERNANDO SIMÕES DE
OLIVEIRA  faleceu ontem na cida-
de de São Pedro aos 39 anos de
idade.Era casado com a Sra. Ca-
mila Gordilho Marcelo Simões.Era

filho do Sr.Delair Simões de Olivei-
ra Junior e da Sra.Maria Claudia
de Santis Simões.Deixa o filho: Ni-
colas. Deixa irmãos, sobrinho de-
mais parentes e amigos. O seu se-
pultamento dar se hoje ás 16:30
hs saindo a urna mortuária do Ve-
lório Memorial Bom Jesus – sala 1
seguindo para o Cemitério Munici-
pal daquela localidade onde será
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. TEREZINHA DA SILVA SAM-
PAIO faleceu ontem na cidade de
Rio Claro/SP, aos 91 anos de idade.
Era Viúva do Sr. Nelson Silva Sam-
paio. Era Filha da Sra. Cristina Ri-
beiro e do Sr. Bento Alves da Silva
(ambos falecidos). Deixa os filhos:
Moacir casado com Carmem; Maria
Aparecida; Sonia casada com Nel-
son; Solange casada com Donizete
e Miriam solteira. Deixa também 09
netos, 07 bisnetos, 05 tataranetos,
demais familiares e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem às
17:00 hs,  saindo a urna mortuá-
ria do Velório Municipal de Rio Cla-
ro/SP seguindo para o Cemitério
São João Batista – Rio Claro/SP
para referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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“Trem Capital dos
Brinquedos” realiza
viagem em Laranjal
Município busca viabilizar passeio turístico entre o centro e o Distrito de
Maristela: ampliar visitas ao local, terceiro maior produtor de brinquedos

Nesta quarta (19), foi dado
o primeiro passo no projeto
“Trem Capital dos Brinquedos”.
A Prefeitura de Laranjal Pau-
lista, por meio da Secretaria de
Cultura e Turismo, juntamente
com a Serra Verde Express -
Trem Republicano e com a au-
torização da Rumo Logística
S.A, iniciaram as tratativas para
o estudo de viabilidade de um
trem comemorativo visando pas-
seios turísticos, entre o centro
de Laranjal Paulista e o Distrito
de Maristela. Foi disponibiliza-
da, inicialmente, uma auto-li-
nha que inspecionará este tre-
cho para que futuros investido-
res conheçam a operação e a es-
trutura disponível. Trata-se de
momento importante para que
Laranjal Paulista estabeleça um
marco no o turismo ferroviá-
rio, não somente para cidade
como também para toda região. Prefeito Dr. Alcides acompanhou a visita

Divulgação
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Laranjal Paulista inicia
vacinação de crianças

Divulgação

Município registrou a terceira semana com alta consecutivas,
com 625 positivados entre segunda e quinta-feira

Em meio à nova alta de casos
de Covid-19, Laranjal Paulista ini-
ciou esta semana a vacinação de
crianças, de 5 a 11 anos com co-
morbidades. A imunização conti-
nua esta semana, de segunda a
sexta-feira, das 7h às 12h, no Cen-
tro Administrativo Municipal.
Para a vacinação é necessária a
presença dos pais ou responsável
legal, apresentação de carta médi-
ca, laudo ou exame que comprove
a comorbidade, CPF e Cartão SUS.

As comorbidades designa-
das pelo Ministério da saúde
são: insuficiência cardíaca, cor-
pulmonale e hipertensão pulmo-
nar, síndrome coronarianas, val-
vopatias, miocardiopatias e pe-
ricardiopatias, doença da aorta,
dos grandes vasos e fistulas ar-
teriovenosas, arritmias cardíacas,
cardiopatias congênitas, próteses
valvares e dispositivos cardíacos,
implantados, talassemia, síndro-
me de down, diabetes mellitus,

pneumopatias crônicas graves, hi-
pertensão arterial resistente e de
artéria estágio 3, hipertensão es-
tágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo,
doença cerebrovascular, doença
renal crônica, imunossuprimidos
incluindo pacientes oncológicos,
anemia falciforme, obesidade
mórbida, cirrose hepática, HIV.

A expectativa é que nos próxi-
mos dias seja liberada a vacinação
para crianças sem comorbidade a
partir dos 6 anos, já que esta se-
mana a Anvisa autorizou a apli-
cação da Coronavac que já vem
sendo distribuída pelo Governo do
Estado aos primeiros municípios.

Os adultos continuam a ser
vacinados, com primeiras, se-
gundas e terceiras doses, no
Centro Administrativo Munici-
pal, das 13h às 19h. Entre se-
gunda e quinta-feira, 625 novos
casos de coronavírus foram re-
gistrados. O que indica a terceira
semana com altas consecutivas.
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Em meio ao aumento de casos, Laranjal pode perder UTI Covid
Uma notícia que surpreen-

deu a todos. Laranjal Paulista
pode ficar sem a sua Unidade de
Terapia Intensiva para tratamen-
to ao coronavírus. Tudo porque
o Ministério da Saúde, através
da Portaria nº 4.226 de 31 de de-
zembro de 2021 decidiu desabili-
tar de leitos de UTI destinados
ao coronavírus em todo país  e
Laranjal Paulista será afetada
(eu tiraria, está subentendido).

A notícia foi confirmada pela
direção da Santa Casa, através de
documento público que anuncia o
encerramento das atividades da
UTI no próximo dia 31 de janeiro.

A desmobilização dos leitos de
UTI para COVID representa uma
diminuição significativa nos repas-
ses financeiros para custeio da
unidade. Até então R$ 1.600 eram
repassados como valor de diária
de cada um dos 10 leitos existen-
tes em nossa Santa Casa. Com a

mudança feita pelo Ministério da
Saúde,  havendo a continuidade dos
leitos de UTI Geral apenas R$ 600
serão enviados referente à diária
de cada leito, gerando um impacto
de R$ 300 mil mensais ou R$ 3,6
milhões/ano; valores que não ca-
bem no orçamento da Santa Casa e
nem mesmo no da Prefeitura. No
entanto, as tratativas seguem no
sentido de unir esforços para que
seja possível manter esses leitos.

Desde que foi informado da
decisão repentina do Ministério
da Saúde, o prefeito Dr. Alcides
de Moura Campos Junior vem
buscando uma audiência com o
ministro Marcelo Queiroga, po-
rém ainda não conseguiu ser
atendido, mesmo com o envio de
diversas solicitações e interven-
ção de parlamentares. Nesta se-
mana o prefeito gravou um ví-
deo, em tom de apelo e desaba-
fo, solicitando uma solução.

“Durante o ápice da pande-
mia abrimos e credenciamos 10
leitos em Laranjal Paulista exclu-
sivamente para tratamento da
COVID-19. Em 2020, quando to-
dos os municípios receberam re-
curso para enfrentamento ao co-
ronavírus, optamos por investir
em leitos de UTI. E investimos
certo. Centenas de pessoas foram
salvas. E nenhum paciente da
nossa cidade ficou na fila de espe-
ra ou numa maca aguardando por
oxigênio ou tratamento. Felizmen-
te, até dezembro de 2021 o índice
de internações caiu muito, graças
a Deus. E mesmo nos primeiros
momentos da variante ômicron, o
quadro se manteve inalterado –
fato que até justificaria a redu-
ção de leitos de tratamento in-
tensivo. Porém, nas últimas se-
manas esse panorama começou
a mudar. A doença tem mos-
trado picos elevados de positi-

vos e as internações estão na casa
dos 60%”, explicou o prefeito.

Hoje, Laranjal tem seis paci-
entes na UTI, dos quais três estão
entubados. “Desabilitar leitos, com
esse quadro é uma atitude prema-
tura e precisa ser revista. A medi-
cina não é uma ciência exata e tem
que mudar de acordo com o pano-
rama. Ministro, o senhor também
é médico. E na faculdade de medi-
cina também jurou salvar vidas. E
foi lá que aprendemos que a dife-
rença entre o remédio e o veneno é
a dose. Peço, encarecidamente, que
mantenha esses leitos, não só em
Laranjal Paulista, mas em todas
as cidades que precisam desse
atendimento, pelo menos até que
a doença retroceda. Atitudes pre-
cipitadas podem custar vidas e as
vidas não tem preço”, finaliza Dr.
Alcides, que também tem buscado
junto ao Governo do Estado uma
solução para o custeio da unidade.
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Funcionários públicos terão
reajuste de 10,06% nos salários

Os servidores públicos mu-
nicipais de Laranjal Paulista
têm motivos de sobra para co-
memorar. Essa semana, foram
surpreendidos com um aumen-
to de 40,9% no cartão-alimen-
tação, que passou de R$ 355
para R$ 500. Trata-se do maior
reajuste desde que o benefício foi
instituído pelo município.

Em 2015, o aumento foi de
R$ 10. No ano seguinte, R$ 50.
Depois, em 2017, R$ 40. Em
2018 e 2019, novamente R$ 50.
Em 2020, R$ 55. No ano pas-
sado, devido à pandemia os re-
ajustes salariais e de benefíci-
os foram proibidos pelo Gover-

no Federal. E agora, em 2022,
o reajuste é de R$ 145.

O prefeito Dr. Alcides lem-
brou que, quando assumiu a
Prefeitura, o valor do cartão-ali-
mentação era de apenas R$ 160.
“Nós mais que triplicamos esse
valor. Ao longo de nosso man-
dato o aumento do benefício
chega a 212,50%.”, argumentou.

Mas, não para por aí. Na pró-
xima segunda-feira, a Câmara
Municipal deverá apreciar e vo-
tar o Projeto de Lei Complemen-
tar 01/2022 que irá conceder
10,06% de reajuste nos salários
seguindo rigorosamente à corre-
ção inflacionária de 2021.

EEEEEMPREGOMPREGOMPREGOMPREGOMPREGO

Prefeitura lança Projeto Qualifica
Laranjal Paulista inicia

2022 com mais uma novidade.
Trata-se do Projeto Qualifica:
Formação, Emprego e Futuro.
A iniciativa integra diversos
programas e parcerias, com o
Governo do Estado, Sebrae, Se-
nai, Associação Comercial, Via
Rápida, Empreenda Rápida, por
exemplo. O objetivo é capacitar
mão de obra, de maneira gra-
tuita, para facilitar a inserção
no mercado de trabalho, para
acelerar a economia especial-
mente na retomada pós-COVID.

O primeiro curso é o de pintor
profissional, que terá aulas práti-

cas e teóricas, e já tem inscrições
abertas. Ação conjunta entre Go-
verno do Estado, Sebrae e ACE.

As aulas serão realizadas en-
tre os dias 15 de março e 11 de abril,
das 13h às 17h, sempre de segun-
da a quarta-feira, na Associação
Comercial de Laranjal Paulista, lo-
calizada na Rua Silvano Alves de
Lima, 300, Jardim Elite II.

Mas, os interessados pre-
cisam correr. São apenas 16 va-
gas. As pré-inscrições podem
ser feitas no link http://bit.ly/
SEBRAETECNICOLARANJAL.

Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (15) 3383-9132.

CCCCCOVIDOVIDOVIDOVIDOVID-19-19-19-19-19

Criança não teve reação à
vacina contra coronavírus

Não há relação entre a vaci-
nação contra a Covid-19 e a para-
da cardíaca sofrida pela criança
de 10 anos, que foi imunizada em
Lençóis Paulista. A conclusão é de
um estudo realizado pelo Centro
de Vigilância Epidemiológica do

Governo do Estado de São Paulo.
Mais de 10 especialistas participa-
ram do trabalho. A análise apon-
tou que a criança possuía uma
doença congênita rara, desconhe-
cida até então pela família, que
desencadeou o quadro clínico.
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