CARAS NOVAS
Um conselheiro deste Capiau — idoso, cansado e chato
como sempre — anota, num bom
dia de amigo e incentivador, que
gosta dos comentários nesta coluna. “Estou desiludido com as
lideranças políticas. Gostaria de
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caras novas, com novas propostas. São mais dos mesmos”, afirma, com delicadeza, e sustenta a
tese de que não são estrategistas
aqueles que, como o ex-prefeito
Barjas Negri (PSDB), não apoiaram os jovens, destemidos. Pelo
contrário, impediram e impedem
que as novas lideranças despertem para novos tempos. Se são
certos ou errados, eis aí a questão que fica para a soberania do
povo através do voto, sagrado e
universal. Se o conselheiro autorizar, este Capiau registrará.

Rio das Pedras:
SAAE assina
contrato para
economia de água
Uma realidade de várias cidades, mas que pouca gente conhece é que boa parte da água
tratada do município se perde na
distribuição entre as estações de
tratamento e as casas das pessoas. Os sistemas de encanamentos antigos têm vazamentos, infiltrações e outros problemas que
em alguns casos trazem perda de
até 50%. Em casos específicos,
metade da água que sai pronta
para o consumo nunca chega às
casas dos consumidores, se perdendo pelo caminho. Projeto
prevê a instalação inicial de 4
quilômetros de rede mestra. A11
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Apeoesp quer professores de SP com
o piso salarial nacional da categoria
Rogério Cavalheiro

TAPA BURACOS
O líder de equipe do Tapa Buracos Bruno Guimarães (PTB)
não está dando conta de tantos buracos. Seria herança

maldita do ex-prefeito Barjas
Negri? Ou falta algum planejamento? Ou as chuvas trabalham
contra os serviços públicos?

Piso praticado está defasado em mais
de 33%, diz a Professora Bebel,
presidente do Sindicato dos Professores
do Ensino Oficial do Estado
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A Professora Bebel diz que é necessário um reajuste de no
mínimo 33,2% nos salários para a equiparação com o Piso Nacional

ria desse ano. Para o desenvolvimento desta campanha, a diretoria executiva da Apeoesp
aprovou a realização do Conselho Estadual de Representantes
para o próximo dia 19 de fevereiro, com indicativo de se debater
nossa assembleia estadual para
o dia 16/03 (Dia Nacional de Luta
contra a Perda dos Direitos dos
Funcionários Públicos, aprovado no 34º Congresso da CNTE
(Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação). A3

Centro POP retoma atendimento hoje

VISITA
O vice-presidente do PCdoB
Piracicaba, Francys Almeida, esteve em visita especial ao médico Vilson Dorneles, clínico geral do SUS
(Serviço Único de Saúde), e
que preside a legenda comunista na cidade. Vilson

Como o reajuste do Piso Salarial Nacional do Magistério
para 2022 foi de 33,2%, a presidenta da Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial de
Ensino do Estado de São Paulo),
a deputada estadual Professora
Bebel (PT) diz que, desta forma, o
valor do piso, para 40 horas semanais, passou de R$ 2.886,23
para R$ 3.845,34 e sua aplicação
no Estado de São Paulo é a principal reivindicação da entidade
na campanha salarial da catego-

está se recuperando de um
mal estar em seu quadro
de saúde. "O doutor Vilson
deu um susto em todos nós,
mas segue firme, recuperando-se bem, com todos os cuidados necessários, pois" ,
ressalta Francys Almeida.

O Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua),
serviço da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), retoma, a partir de hoje (27) o atendimento

presencial, com o retorno de funcionários afastados por testarem
positivo para a Covid-19. O serviço atende de segunda a sextafeira, das 8h às 17h. O local, na
rua Voluntários de Piracicaba,
815, Centro, presta atendimento
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para pessoas em situação de rua,
com atividades direcionadas
para o desenvolvimento de sociabilidades, resgate, construção
de vínculos e projetos de vida que
viabilizem o processo gradativo
de saída da situação de rua.

Oferta de banho, café da manhã,
lanche da tarde, guarda de pertences, lavanderia e orientações
necessárias. O acesso ao serviço
acontece de forma espontânea
ou por meio de encaminhamentos da rede socioassistencial.

Piracicaba
reabre para
2ª e 3ª doses

Precatórios:
OAB discorda da
Prefeitura de Rio
das Pedras por
falta de advogado

Novas vagas para agendamento da 2ª e 3ª doses da vacina contra
a Covid-19 serão disponibilizadas
amanhã, quarta-feira, 26/01, pela
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), no site VacinaPira (https://
vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/
cadastro/blk_inicial/). As vagas
para 2ª dose serão disponibilizadas às 14h e para a 3ª dose, às
15h. 2ª DOSE – Poderão agendar
a 2ª dose as pessoas que tomaram
a 1ª dose da Astrazeneca/Oxford/
Fiocruz até 10/12/21; da Pfizer
(pessoas com 18 anos ou mais)
até 14/01/22; Pfizer (adolescentes de 12 a 17 anos) até 10/12/21;
e CoronaVac/Butantan até 14/
01/22. As pessoas que tomaram
a vacina de dose única da Janssen até 04/12 também poderão
agendar a dose adicional. 3ª
DOSE – Poderão agendar a 3ª
dose pessoas com 18 anos ou mais
que tomaram a 2ª dose há, pelo
menos, quatro meses; e pessoas
com alto grau de imunossupressão que tomaram a 2ª dose ou dose
única há, pelo menos, 28 dias.

Fernanda Dal Picolo, presidente da 8ª Subseção da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB),
enviou à Tribuna, a seguinte nota:
“Por conta da matéria veiculada
no jornal A Tribuna Piracicabana,
no dia 20 de janeiro de 2022, que
trata do *Pagamento de Precatórios pela Prefeitura de Rio das Pedras*, a 8ª Subseção da Ordem
dos Advogados do Brasil, por sua
Diretoria, esteve reunida com representantes da Procuradoria
Municipal de Rio das Pedras, momento no qual expressou sua discordância quanto ao fato de eventuais acordos serem entabulados
diretamente entre as partes, sem a
assistência do Advogado. Além de
eventual prejuízo à parte, a OAB/
Piracicaba entende que a disposição constitucional, que reza ser
o advogado essencial à administração da Justiça deve ser observada à risca, não podendo ser
dispensada em nenhuma hipótese. O caso será melhor avaliado
e, se necessário, a OAB irá tomar
as providências necessárias”.

A Tribuna Piracicabana
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Coluna Espírita

É justificável o aborto em
menores que sofreram
a violência sexual?
Alvaro Vargas

O

aborto de crianças vítimas de violência sexual, é
um tema árido para ser
analisado sob qualquer aspecto,
filosófico ou ético. As mulheres
que sofrem esse crime hediondo,
podem adquirir sequelas psicológicas, que talvez requeiram várias reencarnações para a sua
plena recuperação. Sob o aspecto
legal, no Brasil o aborto é permitido em caso de estupro da mulher. Na visão espírita, compreendemos que esse crime, envolve
três indivíduos diretamente (gestante, nascituro e estuprador),
além dos espíritos obsessores que
participaram desse crime. Sendo
uma doutrina cristã, o Espiritismo condena o aborto. “Uma mãe,
ou quem quer que seja, cometerá
crime sempre que tirar a vida a
uma criança antes do seu nascimento, por que isso impede uma
alma de passar pelas provas a que
serviria de instrumento ao corpo em formação” (Livro dos Espíritos, Q-358). Entretanto, entendemos que o codificador da
doutrina espírita se referia particularmente ao aborto praticado voluntariamente por mulheres imprevidentes, que tiveram
uma gravidez não programada
e desejavam se livrar do feto
para praticar a sexualidade
desregrada, ou aquelas, coagidas pelo parceiro a praticá-lo.
No caso do estupro de uma
mulher adulta, o ideal é que a
vítima aceite o nascimento deste
filho, criando-o normalmente,
ou que permita, pelo menos, a
sua adoção, preservando uma
vida. Quem é o espírito reencarnante? Pode ser um dos obsessores, que por vingança relacionada às mágoas decorridas de
acontecimentos pretéritos, induziu o estuprador. Compelido a
reencarnar, conforme as leis
maiores da vida, reencontra a
mulher, seu algoz em existência
passada, de modo que consigam
o perdão mútuo, como mãe e filho. Segundo o espírito Emmanuel (Vida e Sexo, cap. 17, Emmanuel e Chico Xavier), “caso o
feto seja abortado, ele pode voltar-se contra a mãe e todos aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez”. Pode também ocorrer, de o nascituro ser
um espírito amigo, na missão de
ajudar a mãe a superar essa expiação tão dolorosa. O Espiritismo esclarece que não existe uma
programação espiritual para esse
crime. São as nossas mazelas
morais, acumuladas durante as
iniquidades praticadas em existências pregressas, que criam um
magnetismo negativo, atraindo
as almas afins. Podemos elimi-

Devemos realizar
uma análise séria
e fraterna dessa
questão, que seja
desprovida
de fanatismo
religioso
nar essas energias no curso das
experiências reencarnatórias,
mas quando não trabalhamos
em nossa reforma íntima, vivenciado o amor conforme nos ensinou Jesus, nossas vibrações
atraem indivíduos e espíritos
atrasados para junto de nós,
originando essa transgressão.
Existem relatos de estupro
de meninas, com pouco mais de
9 anos, cuja violência sofrida
acabou resultando em uma gravidez indesejada. Se para uma
mulher, o processo de recuperação para esse delito já é difícil,
no caso de uma criança, devido
à estrutura física e psicológica
ainda em formação, esse impacto é quase insuperável. É uma
gestação de risco, e caso seja
mantida a gravidez, isso poderá
ocasionar danos severos a sua
saúde física e mental. Os espíritos sugerem o uso do bom senso
nessa análise, conforme resposta à Allan Kardec (O Livro dos
Espíritos, Q-359): “No caso de o
nascimento da criança colocar
em perigo a vida a gestante, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que ainda
não existe a sacrificar o que já
existe.” No estupro de uma criança, a situação diverge totalmente da violência praticada
contra uma mulher apta para a
procriação. Os riscos existentes
durante a gravidez de uma menor, considerando o corpo físico em formação e sem maturidade psicológica, não recomenda uma gestação completa, principalmente depois do abuso sexual. Existe grande possibilidade de ocorrerem danos físicos e
mentais irreparáveis. Nesse
caso, o aborto é preferível, sendo um mal menor. Devemos realizar uma análise séria e fraterna dessa questão, que seja
desprovida de fanatismo religioso. A criança que sofreu essa
lesão, tem o direito a uma infância saudável, associada à assistência médico-terapêutica, de
modo a evitar maiores danos físicos e psicológicos à sua saúde.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo, PhD,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Paulista paulística
Alê Bragion

A

lguma coisa
acontece no
meu coração
quando passo por
baixo do antigo pontilhão da Paulista.
Quero dizer, quando
passo por baixo do
velho pontilhão que
hoje não há mais – já
reparou? – pois há quase duas
décadas o pontilhão – ou o que
restava dele – foi retirado de seu
altar-mor no seleto coração de
pedra da seleta Rua Benjamin
Constant (e o pior é que hoje ninguém sabe mais quem foi esse tal
Benjamin, mas todos se lembram
do eterno pontilhão). Portal para
outros tempos, outros mundos,
outras veredas, o velho pontilhão
ainda é visto no imaginário de
quem passa correndo pela Benjamin – a pé, de bicicleta ou de carro – e adentra ao bairro da Paulista. Paulista do meu coração, os
meus amores não são flores feitas de arlequinal, nem de perfumes gris ou ares de Paris. Paulista do meu coração, os meus amores são flores que brotam dentro
de teu portal transcendental, que
é a tua mais sincera tradução.
“Os caminhões rodando, as
carroças rodando,/rápidas as
ruas se desenrolando,/rumor
surdo e rouco, estrépitos, estalidos.../E o largo coro de ouro das
sacas de café”. Assim descreveu
o poeta Mário de Andrade, no

Q

uem nasceu na primeira
metade do século 20, sabe
que não podia contar com
os avanços da informática que dispomos hoje, computadores de alta
tecnologia, mídias sociais, facebook, instagram, etc, eram cartas,
telefonemas e um grande avanço
que era o fax... com certeza não
havia espaço para a já malfadada
fake news (notícias falsas) e digase de passagem, vivíamos muito
bem...apenas mais devagar sem
grandes custos sociais. Com o advento da tecnologia computacional e o aparecimento da internet,
tudo isso teve e tem a sua utilidade para a sociedade, com certeza,
permitindo ao ser humano grandes avanços científicos e tecnológicos de alto valor para as sociedades. No entanto, como tudo
nessa vida tem o seu lado positivo
e negativo, concomitante ao grandioso espetáculo tecnológico, nasceram os danos sociais de toda
espécie, particularmente as fake
news... não se tem mais sossego,
podemos achar qualquer um em
qualquer lugar, acesso às pessoas
ficou extremamente fácil, e o espaço para fraudes se tornaram rotina aumentando assustadoramente, terminando com o sossego

de qualquer um em casa (supostamente resguardado) ou nas
ruas... Com relação às fake news,
esse recurso permitido pelas mídias sociais, tem feito a cabeça dos
mais desavisados e de não leitores de jornais e artigos científicos
de boa qualidade e veracidade.
Uma boa quantidade de seres humanos que compartilham e
comentam nas redes sociais (em
qualquer país), nem leem o conteúdo inteiro, só observam o
título...o que pode levar a grandes
erros de absorção e compreensão
mental, além de permitir o compartilhamento fácil daquilo que
pode ser uma grande inverdade
que se transforma em verdade e
passa a fazer parte dos princípios
norteadores daqueles que foram
sujeitos deste processo. É aquela
coisa... uma mentira dita várias
vezes, se torna verdade. Tudo isso
tem levado apoiadores e políticos
ansiosos de poder ter a fake news
como sua ferramenta principal, levando, muitas vezes, a grandes
danos sociais e políticos com a propagação de mentiras e histórias inverídicas sobre seus oponentes.
Não é incomum receber mensagens individuais ou em grupo, por
exemplo que água quente mais
coco pode curar o câncer, que vacina é um instrumento de propa-

Data da fundação: 01 de agosto de 1.974
(diário matutino - circulação de terça-feira a domingo)
Fundador e diretor: Evaldo Vicente
COMERCIALIZAÇÃO
Gerente: Sidnei Borges
SB – Jornais Regionais – EIRELI - 27.859.199/0001-64
Rua Madre Cecilia, 1770 - Piracicaba/SP - CEP 13.400-490
- Tel (19) 2105-8555
IMPRESSÃO: Jornais TRP Ltda, rua Luiz Gama, 144 – CEP 13.424-570
Jardim Caxambu - Piracicaba-SP, tel 3411-3309

Paulista
paulística da
estação de trens
agora encobertos
por terras sem
sonhos, de trilhos
asfaltados
sem comoção
salinho e breguice, Paulista paulística? Onde teus trilhos batidos
à mão em marretadas italianas
fortes e anônimas? Onde teus apitos a vapor cuspindo o passado que
ainda se ouve pelas tuas calçadas,
pela tua gente que vaga apartada
e apertada dentro das máquinasônibus soltando fumaça pelas ventas a cada ponto de suas ruas-quase-estradas-do-encantado? Onde a
estação à inglesa – seus mistérios,
lembranças e saudades? Bairro
mais paulistano entre os nada paulistanos piracicabanos – que nome
poderias ter, senão Paulista? Paulista dos domingos passados a luz
de sol pleno sobre seu chão. Paulista dos sábados à noite, cada
vez mais populosos, porém cada
vez mais solitários. Paulista do
meu coração, inspiração hoje
sem trilhos e sem qualquer vagão.
Paulista da Rua da Glória inglória. Me contou uma vez uma
amiga: vivia na Rua da Glória um
dentista que, no tempo das mulheres-dama-da-noite, atendia às
flores do bairro luxurioso da cidade. Dizia minha amiga que as

mulheres-damas-da-noite vinham até ali de charrete, e desciam deslumbrantes, exibindo seus
vestidos de renda, seus sapatos
de cetim e sombrinhas bordadas.
Minha amiga – de quem não
posso revelar o nome – se dizia
fascinada. Uma noite, ainda criança – e sem saber quem eram
as mulheres-damas que via ali
chegavam ao dentista – minha
amiga disse em casa, ao pai, que
quando crescesse queria ser uma
mulher-dama. Paulística inspiração! O pai lhe pôs de castigo
para o quase-todo-sempreamém. Modernismos sem
modernistas. As damas-danoite tratavam dos dentes ali
– glamurosas – na Paulista!
Paulista-paulística das bicas
d’água do Morlet, das lojas de
aviamentos e passarinhos. Paulista da praça dos japoneses que
não são mais, de clubes de serviços em rodas denteadas de trabalho. Paulista dos paralelepípedos que, felizmente, ao menos
em poucas ruas, ainda o são.
Bairro imagético e feliz de saudade-cidade. Sampa sem citação. Epopeia. Que outro nome o
bairro que nasce ao redor de ti
poderia ter, senão “Pauliceia”?
Paulista, agônica comoção paulística de minha vida
– universo quase em forma
de outra quase-cidade.
———
Alê Bragion, doutor em
literatura, cronista desta Tribuna desde 2017

Amendoim competitivo
Luiz Carlos Motta

T

oda vez que você
abre uma embalagem de pé de
moleque ou de paçoca,
consome um saboroso
amendoim torrado ou
em pasta. Saiba que
além de estar se beneficiando de um prazer
gastronômico, você
está contribuindo para a movimentação de um importante setor do
agronegócio no Estado de São Paulo, responsável por 93% de todo o
amendoim produzido no País?
A safra 2021/22 no Estado
está estimada em 589,2 mil toneladas, segundo dados do primeiro levantamento da safra de
grãos para o período, publicado
pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) recentemente. Este volume representa
um aumento de 4,9% em relação à temporada anterior.
O amendoim paulista roda
o mundo. É exportado e consumido na Rússia, União Euro-

Fake news... uma bomba relógio (I)
José Francisco Höfling

poema Paisagem Número 4, a cidade de São
Paulo – mas bem que
poderia igualmente assim ter descrito a ti,
Paulista do meu coração. Tua Rua do Café,
teus sobradinhos discretos – magros e de
portões baixos – espalhados pelo bairro, tuas
lojas quase centenárias,
tuas Casas-rosários, teus mágicos
bares de esquina, tuas sapatarias
milenares, tuas relojoarias ancestrais que vendem até hoje relógios
– e que marcam um tempo que não
foi e que não volta mais. Paulística-inspiração: forno sem inverno
morno, ouro sem cinzas, luz sem
bruma, sem bofetadas líricas e sem
Trianon. Paulista paulística sem
Mário e outros Andrades, mas
paulística por devoção. Paulística
por herança, por derivação e fé a
quem te inspirou, a quem te formou e te manteve no aroma leve e
breve do café. Casa de tantos Alfredos, de tantos sons e Bisons, de tantos Josés. Cenário de modernismos
sem modernidades é o que és.
Paulista paulística da estação
dos poderosos e dos miseráveis.
Da estação de trens agora encobertos por terras sem sonhos, de
trilhos asfaltados sem comoção,
devorados por tratores sem emoção nem sensibilidade. Onde teus
trilhos nesta cidade, Paulista de
minha inspiração? Onde teus Paulos Prados, teus barões quatrocentões, teus patrões de antanho de-

Há mais de 12 mil
fake news
circulando nas
redes sociais e
nos aplicativos
de conversa...
gação de doenças (o absurdo do
absurdo) e que aquele medicamento popular contra febre e dor no
corpo pode aumentar o risco de
autismo em crianças...e assim
vai...centenas de colocações estapafúrdias totalmente sem sentido,
que só aumentam a confusão mental dos cidadãos tornando-os vítimas de inverdades que atrapalham e nada contribuem para o
desenvolvimento humano e social. A vacinação tem sido o maior
alvo, apesar de serem inúmeros os
assuntos abordados pela fake
news compartilhadas pelas redes
sociais, mas o maior alvo ainda
são as vacinas. Para se ter uma
ideia, há mais de 12 mil fake news
circulando nas redes sociais e nos
aplicativos de conversa... todo esse
conteúdo falso tem gerado uma
enorme confusão entre a população em geral. Kits covids da vida
tem sido “sugeridos” (ainda) em
detrimento de tratamentos convencionais com indicação científica segura (eficácia já comprovada pela
ciência) colocando a vida em risco.
Pais tem evitado vacinar seus filhos, e doenças já erradicadas no
Brasil estão voltando a fazer vítimas entre as crianças...com tudo
isso, os vírus perdem força para as
“notícias falsas” e o melhor que
podemos fazer é nos proteger e
tomar todos os devidos cuidados!
———
José F Höfling, professor da FOP-Unicamp;
hofling@fop.unicamp.br

peia, com destaque
para a Itália, Argélia
e China. O valor arrecadado com essas transações chegou a US$
276 milhões em 2020.
Os responsáveis
por esse sucesso são
1.500 valorosos produtores rurais das cidades de Tupã, São
José do Rio Preto, Jaboticabal, Presidente Prudente,
Marília, Barretos, Assis, Lins,
Catanduva e Ribeirão Preto.
DECRETO - Além desses números que orgulham os paulistas,
outra boa notícia é que os efeitos
positivos do Decreto 66391, assinado no final de dezembro, pelo
então governador em exercício,
Rodrigo Garcia, começarão a
aparecer nos próximos meses.
De acordo com a nova Lei,
os cerealistas paulistas, mesmo
aqueles que não possuem maquinário próprio, passaram a ter
direito de serem credenciados
junto à Secretaria da Fazenda
para receber repasse de crédito

A safra 2021/22
no Estado está
estimada em
589,2 mil
toneladas
de impostos. A conquista dará
mais competitividade ao amendoim paulista, com qualidade,
preço e geração de empregos.
O caminho para atingir essa
importante conquista para todos
os empresários ligados à cadeia do
amendoim foi longo. A mobilização, que culminou com a assinatura da nova lei, começou há cerca de três anos, encabeçada pela
Associação dos Beneficiadores e
Exportadores de Amendoim do
Estado de São Paulo (Abeaesp).
Organizei várias reuniões de
trabalho, muitas delas no Palácio dos Bandeirantes, sede do
governo paulista, para sensibilizar todos em relação às demandas dos produtores e cerealistas.
ESFORÇOS - Gostaria de
destacar também, as participa-

ções do Deputado Estadual Ricardo Madalena, do vereador de
Tupã, Alexandre Scombatti,
além de um grande número de
empresários como Cristiano
Zanguetin Fantin, da Abeaesp,
do presidente da Câmara Setorial do Amendoim, Luiz Antônio
dos Santos Vizeu e dos técnicos
interessados na evolução da
cultura de amendoim no Estado.
A lei foi aprovada graças à visão e
empenho do então governador em
exercício, Rodrigo Garcia, que
desde as primeiras reuniões, foi
sensível às justas demandas.
A nova lei tem enorme importância para os produtores, beneficiadores e toda a cadeia do amendoim. Representa forte alavanca
no desenvolvimento das regiões
produtoras e de todo o Estado,
incluindo a geração de mais empregos, além de continuar contribuindo com impostos que se
transformam em importantes
obras em benefício dos paulistas.
———
Luiz Carlos Motta, deputado federal (PL/SP)

Responsabilidade legal na pandemia
Merli Diniz
Orlando Barbato

V

ive-se uma crise de saúde
pública no Brasil e no mundo Identificada inicialmente como uma epidemia chega-se,
hoje, à classificação de pandemia,
por ter o coronavírus atingido inúmeros países. Necessário se faz,
analisar os aspectos penais envolvidos neste cenário partindo dos
relevantes bens jurídicos constitucionalmente tutelados. Em primeiro lugar, deve-se apontar o direito
individual fundamental mais precioso, previsto no art. 5º, caput, da
Constituição Federal, que é o direito à vida. Muitas enfermidades são
capazes de produzir lesão à saúde,
levando à morte. Por isso, como
direito social, aponta o art. 6º, caput, da Carta Magna, expressamente, o direito à saúde. Portanto, para
proteger o bem maior – a vida humana – é indispensável assegurar
a saúde pública, razão pela qual o
Código Penal a tutela, por meio de
vários tipos penais incriminadores,
no Capítulo III do Título VIII da
Parte Especial e cabe ao Estado criar todos os instrumentos para que
a saúde de todos seja preservada,
punindo aqueles que, de um modo
ou outro, contribuem, na mão oposta de direção, para prejudicar a
saúde individual ou coletiva.
O Código Penal possui, basicamente, três crimes, que podem
ser aplicados na atual situação:
epidemia (art. 267), infração de
medida sanitária preventiva (art.

268) lesão corporal(art.129). O
mais grave é o delito de epidemia
(“causar epidemia mediante a
propagação de germes patogênicos”), cuja pena é de reclusão, de
10 a 15 anos. Havendo morte, essa
pena é duplicada e se torna delito
hediondo (art. 1º, VII, Lei 8.072/
90). O crime é doloso, mas existe
a forma culposa, cuja pena é de
detenção, de 1 a 2 anos; neste
caso, havendo morte, a pena passa a ser detenção, de 2 a 4 anos.
Tem as autoridades sanitárias
brasileiras se preocupado, no momento, em destacar o delito do art.
268 – infração de medida sanitária
preventiva (“infringir determinação
do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de
doença contagiosa” – mais simples
de apurar e punir, cuja pena é de
detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa.
Aumenta-se a pena em 1/3 se o agente for funcionário da saúde pública
ou exercer a profissão de médico,
farmacêuticdentista ou enfermeiro.
Finalmente, outro crime inserido no contexto da pandemia
do coronavírus, mencionado na
Portaria Interministerial n. 5/
2020 (Ministros de Estado da
Justiça e Segurança Pública e da
Saúde) é a desobediência, prevista no art. 330 do Código Penal
(“desobedecer a ordem legal de
funcionário público”), cuja pena
é de detenção, de 15 dias a 6 meses, e multa, que deve ser vista
como de utilização residual. Cuida-se de infração de menor potencial ofensivo. Somente se va-

Para proteger a
vida humana, é
indispensável
assegurar a saúde
pública, razão
pela qual o Código
Penal a tutela
lerá o poder público deste tipo penal, caso não haja a inserção do
agente em outro crime, como, por
exemplo, o delito de infração de
medida sanitária preventiva (art.
268, CP), evitando-se a dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem).
Por certo, acima da aplicação
de leis penais, em cenário já conturbado pela crise do coronavírus,
está a conscientização da população no tocante ao seu dever cívico
de proteger a sua saúde e a de outros membros da coletividade onde
vive. Nesta fase, emerge a responsabilidade moral de cada um, mais
relevante do que a responsabilidade penal pelos males porventura
causados e possamos todos caminhar no mesmo sentido em prol do
bem-estar e da saúde pública.
———
Merli Maria Garcia Diniz, professora, advogada especialista em Direito do Consumidor,
poeta e cronista; Orlando Luís de Arruda Barbato, mestre em Direito Penal pela Universidade Mackenzie e prof. de
Direito Penal da Unirp
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C HARQUEADA

Atletas do Esporte Clube
recebem os uniformes
Divulgação

A PEOESP

Entidade quer professores
de SP com o piso salarial
nacional da categoria
Piso praticado está defasado em mais de 33%, diz a Professora Bebel,
presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado

O prefeito Rodrigo Arruda (DEM) recebeu a equipe de atletas

O prefeito Rodrigo Arruda
(DEM) recebeu em seu gabinete
nesta terça-feira (25) atletas e representantes do Esporte Clube
Charqueada, equipe de futebol
que está disputando a Super Liga
de Piracicaba. O campeonato regional reúne 44 times. Na estreia,
o Esporte Clube Charqueada bateu o Parcolândia por 2x1.
“Devemos sempre incentivar
a prática esportiva e a competição
saudável. Um prazer receber os
atletas e poder contribuir para que
eles possam participar dos campe-

onatos”, disse o prefeito, que aproveitou para entregar um jogo de
uniforme aos representantes.
No grupo E da liga, o Esporte Clube tem ainda como adversários: Alkaeda FC, União
Sporting, Parcolândia FC, Industrial FC e Sporting Club Morumbi. “Quero fazer ainda um
agradecimento especial ao coordenador de Esportes, Danilo
Matraia, e aos vereadores Paulo Fattore, Tião Paraná e Maria
José que estão apoiando nossa
equipe”, completou Arruda.

T RABALHO

TRT da 2ª Região realizou
370 mil audiências em 2021
Com a chegada da pandemia, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) teve
de se adaptar a novas ferramentas de trabalho para manter a
prestação de serviços à sociedade. Muitas mudanças foram necessárias e a principal delas foi a
substituição das audiências presenciais pelas telepresenciais.
No primeiro ano da crise sanitária causada pelo coronavírus,
as varas do trabalho que integram
o Regional realizaram 268.999 audiências. Já no ano seguinte, esse
número saltou para 369.923, o que
representa um acréscimo de 40%.
Do total de audiências, 200.549
ocorreram por videoconferência.
O TRT-2 encerrou 2021
com 288.592 processos entrados, um acréscimo de 6% de
novos casos em relação a 2020.
O número de acordos em 1º grau
também aumentou, assim como
o de processos solucionados.
Foram 293.266 ações trabalhistas solucionadas em 2021,
ante 215.937 casos encerrados
em 2020. Já em relação aos acor-

dos na primeira instância, foram
contabilizadas aproximadamente 150 mil conciliações em todas
as fases do processo em 2021. No
ano anterior, foram 87.115.
O Tribunal garantiu R$ 4,3
bilhões em pagamentos a cidadãos que tiveram seus direitos
trabalhistas reconhecidos em juízo. A marca superou o período
anterior, de R$ 3,6 bilhões em
valores decorrentes de acordos,
de execução e os espontaneamente pagos pelos devedores.
Em 2021, os servidores
executaram 45 milhões de atos
processuais; os magistrados
foram responsáveis por
603.750 sentenças, 592.733 decisões e 2.965.962 despachos.
Os direitos mais reivindicados
nos processos foram verbas rescisórias, nesta ordem: aviso prévio,
multa de 40% do FGTS, adicional
de horas extras, multa do artigo
477 da CLT e férias proporcionais.
Já as áreas mais reclamadas foram serviços diversos, comércio,
indústria, transporte, turismo,
hospitalidade e alimentação.

Como o reajuste do Piso Salarial Nacional do Magistério
para 2022 foi de 33,2%, a presidenta da Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial de
Ensino do Estado de São Paulo),
a deputada estadual Professora
Bebel (PT) diz que, desta forma, o
valor do piso, para 40 horas semanais, passou de R$ 2.886,23
para R$ 3.845,34 e sua aplicação
no Estado de São Paulo é a principal reivindicação da entidade na
campanha salarial da categoria
desse ano. Para o desenvolvimento desta campanha, a diretoria
executiva da Apeoesp aprovou a
realização do Conselho Estadual
de Representantes para o próximo
dia 19 de feveiro, com indicativo
de se debater nossa assembleia estadual para o dia 16/03 (Dia Nacional de Luta contra a Perda dos
Direitos dos Funcionários Públicos, aprovado no 34º Congresso
da CNTE (Confederação Nacional
dos Trabalhadores da Educação).
Essa posição foi tirada nesta
última terça-feira, 25 de janeiro,
durante reunião da diretoria executiva da Apeoesp. “Vamos reivindicar o imediato reajuste de 33,2%
nos salários para a equiparação
com o Piso Nacional, na perspectiva da Meta 17 do PEE (Plano Estadual de Educação), ou seja, equiparação dos nossos salários à média salarial dos demais profissionais com formação de nível superior”, diz a Professora Bebel.
Para a presidenta da Apeoesp,

a valorização dos professores passa também por uma carreira justa
e transparente. “Defendemos o
aperfeiçoamento de nossa carreira, não sua destruição. Não aceitaremos pagamento por subsídios, e nossa valorização por tempo
de serviço, por meio de quinquênios, sexta-parte e outros mecanismos. O governo disse ter R$
3,7 bilhões para implementação
da nova carreira. Por que não
usa este montante para valorizar a atual carreira?”, questiona.
Bebel é enfática em afirmar
que a promessa de reajuste de
73% para todos os professores é
propaganda enganosa. “O governador João Doria (PSDB) e o Secretário da Educação, Rossieli
Soares, vêm propagandeando reajuste de 73% para os professores.
Isto não corresponde à verdade.
Se aprovada a lei, que deve ser
encaminhada à Assembleia Legislativa de São Paulo, o salário inicial será de R$ 5 mil para jornada
de 40 horas semanais. Portanto, o
salário inicial depende da jornada
e/ou carga horária de trabalho de
cada um. Sem contar que na
nova carreira os professores não
receberão mais salário, e sim
subsídio (pago a quem ocupa
cargo eletivo, como presidente,
governadores, prefeitos, parlamentares). Já alertamos também
que quem optar por receber por
subsídios não terá direito a quinquênio, sexta-parte, décimo terceiro salário, GTCN, ALE”, orienta.

“F ALA P IRA”

Divulgação

Subsede da Apeoesp em Piracicaba, uma das
bases da entidade no Estado de São Paulo
Rogério Cavalheiro

Bebel em encontro estadual em 2021, iniciando a
mobilização para a campanha salarial deste ano

VILA MONTEIRO

Vereador solicita reparos Calçada tomada pelo
em rodovias da região mato gera indignação
de moradores no bairro
Assessoria Parlamentar

Assessoria Parlamentar

O Nazismo e o Bolsonarismo

A

natureza e princípios do Nazismo e do Bolsonarismo são muito
similares, ambos surgiram após eventos de
grande repercussão
no país, na Alemanha
a humilhante derrota na Primeira Guerra Mundial, no Brasil
o escândalo (ou farsa) da Lava
Jato, movimentaram a sociedade em busca de Messias.
O erro fundamental é
acreditar que uma pessoa
pode "salvar a pátria", seja
Hitler ou Bolsonaro, a boa
política é feita de debate técnico e não de populismo.
As semelhanças do Nazismo e Bolsonarismo:
- Ambos criam um sentimento patriótico exagerado e
demagógico;
- Quem é contra o "regime" se torna inimigo;
- São contra o "comunismo" e tudo que veem é doutrina de Marx;
- Criam separações entre
pessoas, acabam amizades e
destroem famílias em virtude
de ideologias radicais;
- Centralizam o pensamento em um líder, mesmo que esse
faça, fale ou prometa absurdos, o apoio é incondicional;
- Criam seres superiores

e inferiores, quer
seja por motivo étnico ou ideológico;
- Tem lemas que
inflamam a sociedade
"Acima de tudo..." ,
cria o sentimento que
tudo pode ser atropelado pela ideologia;
- O marketing
é formado por sociopatas, que utilizam de
mentiras repetidas e demais
métodos, para que se torne
verdade (pós-verdade).

O erro
fundamental é
acreditar que
uma pessoa pode
"salvar a pátria"
Acima são algumas semelhanças, mas tem muito mais,
além de promoverem a morte
de inocentes, quer seja em
campos de concentração ou
pela falta de vacinas, são regimes genocidas, o que alegra é
saber que a história é cíclica e
o fim no Nazismo trará o Bolsonarismo para o mesmo caminho, infelizmente até lá
muitos inocentes perecerão.
———
Francys Almeida, bacharel em Direito aprovado em exame da OAB,
militante partidário

Kawai foi procurado por moradores para encaminhar pedido à prefeitura

Cássio Luiz, o "Fala Pira", protocolou reclamações de motoristas junto
à concessionário Eixo, responsável pelas rodovias SP-191 e SP-308

No último dia 19, após receber diversas denúncias de motoristas que trafegavam pelas rodovias SP-191 e SP-308 sobre a má
conservação do asfalto e acostamento das mesmas, o vereador
Cássio Luiz (PL), o "Fala Pira",
notificou, por meio de protocolo,
a concessionária Eixo, responsável pela manutenção destas e de
outras estradas na região.
Segundo os motoristas, o
estado do asfalto e do acostamento geram temores de acidentes graves, que podem não
apenas danificar o patrimônio,
mas também os colocar em situações de risco de morte.
“O mais grave, porém, é que
se trata de trechos recuperados e
entregues recentemente, com dinheiro do contribuinte, para a concessionária. Se a manutenção não
for realizada em breve, eles estarão destruídos, como já vimos
acontecer nos últimos anos, impactando diariamente os muitos
cidadãos que se moram nos municípios interligados por essas estradas, em especial a população de
Piracicaba, disse Cássio "Fala Pira".

Em resposta ao protocolo,
a concessionária Eixo esclareceu que uma força tarefa intensificará a manutenção nas
rodovias entre Charqueada e
Piracicaba, e que serviços de
recuperação profunda das pistas estão previstos para iniciar em fevereiro, por meio de
frentes de trabalho e operações
"Pare e Siga", e que mais informações serão disponibilizadas no site www.eixosp.com.br.
A concessionária respondeu,
ainda, que muitos trechos nestas pistas já foram submetidos a
serviços, mas atribuem a conservação da pista às condições recebidas na transferência para a
concessão, além das fortes chuvas no mês de janeiro. “Nesta
próxima etapa, que terá o cronograma definido e executado de
acordo com as condições climáticas, serão feitas intervenções
profundas de recuperação da
base do pavimento. Este procedimento confere maior estabilidade e durabilidade”, disse Robinson Ávila, diretor-superintendente de Engenharia da Eixo SP.

Moradores da rua Humberto Palma, próximo à avenida Alberto Vollet Sachs, procuraram o
vereador Pedro Kawai (PSDB)
esta semana, para solicitar providências em relação ao estado de
conservação da calçada, guias e
sarjetas, tomadas pelo mato, o que
dificulta a circulação de pessoas
e favorece o aparecimento de insetos e animais peçonhentos.
Eles se dizem esquecidos
pela prefeitura e contam que o
problema se agravou desde o
final do ano, quando a limpeza periódica deixou de ser realizada. Paulo Sérgio Andreota,
que mora nas proximidades,
disse que além do mato, já estão crescendo Leucenas, espécie de árvore invasora. “A gente sabe que a calçada é de responsabilidade dos proprietários, mas a prefeitura tem que

fiscalizar e até notificar dando
prazo para a limpeza”, observou.
De fato, segundo Kawai, a
legislação municipal estabelece
que é de responsabilidade do
proprietário do imóvel, a limpeza e a conservação das calçadas, diferentemente dos espaços públicos e áreas verdes,
cuja atribuição é da prefeitura.
O parlamentar explicou aos
moradores que a prefeitura tem
autoridade para notificar e, no
caso de a limpeza não ser realizada, até executar a limpeza e lançar
os custos desse serviço na Dívida
Ativa, em nome do proprietário do
imóvel. “O caminho mais rápido é
registrar a solicitação da limpeza
pelo 156, através da internet”, recomendou o vereador que, como
medida complementar, já protocolou a indicação 400/2022 para oficializar o pedido da comunidade.
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Album de Família

Thiago Ribeiro diz ter sido
impedido de fiscalizar obra
no Complexo Aquático
Segundo o parlamentar, ao chegar no complexo, foi informado por funcionários da
portaria de que precisaria de autorização dos responsáveis pela obra para adentrar

Na tarde desta quarta (26), o
vereador Thiago Ribeiro (PSC) foi
impossibilitado de entrar no Complexo Aquático Municipal “Dr. Samuel de Castro Neves”, localizado
ao lado do Estádio Municipal Barão da Serra Negra, para fiscalizar o andamento das obras de
reforma das piscinas do local.
Segundo o parlamentar, ao
chegar no complexo, ele foi informado por funcionários da
portaria de que precisaria de autorização dos responsáveis pela
obra para adentrar o recinto.
“Eu vim aqui para fazer uma
fiscalização de campo, para verificar informações que recebemos de
que as obras de reforma das piscinas do complexo estão paradas.
Nós chegamos aqui, nos identificamos e não pudemos entrar. Eu
fiz contato, primeiro, com o secretário municipal de Esportes, Hermes Balbino, que me pediu para
contatar o engenheiro-fiscal da

obra, Werner, da Secretaria municipal de Obras (Semob), que por
sua vez me disse que a autorização para a entrada não competia a
ele, mas sim à secretaria municipal
de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (Selam)”, disse Thiago.
O parlamentar afirmou ter
entrado mais uma vez em contato
com o titular da Selam, na sequência, que solicitou a Ribeiro, via
áudio encaminhado por aplicativo de celular, que agendasse uma
nova visita: “me foi dito, por áudio do secretário de Esportes, para
que eu remarque um horário, faça
um ofício solicitando a autorização
para entrar numa repartição pública municipal à qual eu tenho prerrogativa para fiscalizar. Ora, nosso
trabalho de fiscalização não tem que
ser agendado. Conforme surgem as
demandas nos compete, por responsabilidade, dar respostas à população”, disse o vereador.
Thiago Ribeiro informou

Guilherme Leite

Pasqual D’Abronzo Neto está
em festa nesta quinta-feira
(27), colhendo mais um ano
de vida em pleno verão quentíssimo, e está animado com
aquecimento do mercado
imobiliário e por poder voltar
a ver o amado XV de Novem-

Vereador teve entrada restringida ao tentar fiscalizar
reforma de piscinas no complexo municipal

que encaminhará um ofício ao
prefeito Luciano Almeida (DEM)
relatando o ocorrido. “Se todas
as vezes, com a minha prerrogativa de investigação e fiscalização, eu tiver que marcar horário
com secretários e com assesso-

res para ir a uma repartição pública, eu não sei o que está acontecendo com o Executivo. A comunicação do Executivo para
com o Legislativo vem falhando
desde o primeiro semestre de
2021”, completou o parlamentar.

D ESCONTO

CPFL faz cadastro automático de Tarifa Social para clientes
A recente mudança na legislação federal que determina a inclusão automática de beneficiários na Tarifa Social de Energia Elétrica não altera as rotinas que são
praticadas nas distribuidoras da
CPFL Energia. Antes mesmo da
existência da lei, a companhia já
realizava o cruzamento de dados
com os dados oficiais para identificar os potenciais clientes de baixa renda que podem receber o
desconto, que pode chegar até
65% de redução na conta de luz.
Criado em 2010, o benefício
da Tarifa Social é um direito de
clientes que tenham renda per capita de até meio salário mínimo,
ou seja, que a soma das rendas da
residência dividida pelo número de
integrantes não ultrapasse meio
salário, cujo atualmente é R$
605,22. Os clientes também preci-

sam, obrigatoriamente, estar
inscritos no Cadastro Único
para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal. Clientes que atendam aos requisitos para a Tarifa Social devem
procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do
seu município para fazer o cadastro. É fundamental ter o Número
de Identificação Social (NIS).
Os descontos para beneficiários da Tarifa Social são cumulativos e variam de acordo
com os quilowatts-hora (kWh)
consumidos no mês. Nos primeiros 30 kWh, o desconto é de
65%, reduzido para 40% no intervalo entre 31 e 100 kWh e 10%
entre 101 e 220 kWh ao mês.
A concessão desse desconto
passou a ser obrigatória, por conta da Lei Federal 14.203, sancio-

ANIVERSÁRIO

nada em setembro de 2021 e que
começou a vigorar em janeiro deste ano. A CPFL irá conceder o desconto da tarifa baixa renda aos clientes que se enquadram nas regras
para receber o benefício sem necessidade do cliente comparecer a
uma agência ou procurar os canais
de atendimento da companhia.
A busca mensal dos dados é
feita de forma automática pela
distribuidora, utilizando informações disponibilizadas pelo Governo Federal para realizar o cadastramento. Para isso, é necessário que o cliente esteja com os
dados atualizados na prefeitura.
Caso tenha dúvidas, deve procurar a área de Assistência Social do município. Atualmente,
o grupo CPFL tem 642 mil clientes que recebem esse benefício.
“O cliente que for titular da

conta de energia não precisa mais
ir a uma agência ou entrar em
contato com a CPFL. Todo o trabalho de busca aos beneficiários
é feito pela CPFL, que cruza os
dados do Ministério da Cidadania com sua base de clientes para
conceder o direito da Tarifa Social”, explica o diretor comercial do
Grupo CPFL, Rafael Lazzaretti.
Mesmo com esse novo procedimento de cadastramento automático, a CPFL orienta seus
clientes a ficarem atentos e entrarem em contato com a empresa pelos canais de atendimento
apenas nas situações em que o
cadastro não ocorra de forma
automática. Isso pode ocorrer
caso o beneficiário do CadÚnico
não seja o titular da conta ou caso
a unidade de consumo não seja
classificada como residencial.

bro jogando no Barão da Serra Negra. Pasqual curtirá a
data ao lado da esposa Cátia,
e os parabéns da equipe de A
Tribuna Piracicabana, registrando que a amizade vem
desde a fundação deste jornal, em agosto de 1.974.
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MULHERES

DE

PEITO

Carreta começa atendimento na Paulista
Iniciativa estimula mulheres piracicabanas com idades entre 50 e 69 anos a realizarem exames preventivos de mamografia, de forma gratuita

Começaram na segunda-feira, 24, os atendimentos gratuitos
da carreta do programa Mulheres
de Peito, na Estação da Paulista.
A ação, que fica na cidade até dia
5 de fevereiro, tem como objetivo
detectar precocemente o câncer de
mama e facilitar o acesso ao diagnóstico e tratamento da doença.
Na manhã de terça-feira, 25/01,
o prefeito Luciano Almeida, o secretário municipal de Saúde, Filemon Silvano, e o deputado estadual Alex de Madureira, visitaram a unidade. Também esteve
presente a vereadora Ana Pavão.
De acordo com Filemon, a
iniciativa estimula mulheres piracicabanas com idades entre 50
e 69 anos a realizarem exames
preventivos de mamografia, de
forma gratuita, a cada dois anos,
na rede pública e visa a detecção
precoce de tumores malignos, inclusive em fases em que a mulher não apresenta nenhum sintoma. “É uma ação muito importante e mostra a preocupação do

município com a saúde da mulher e também com a prevenção
ao câncer”, disse o secretário.
As unidades móveis de mamografia contam com uma equipe multidisciplinar composta por
técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e um médico ultrassonografista. O atendimento às mulheres piracicabanas
segue todos os protocolos sanitários decorrentes da pandemia
da Covid-19 sendo, de segunda
a sexta-feira, com distribuição de
50 senhas por demanda espontânea para atendimento no mesmo dia, das 8h às 17h e no sábado, 25 senhas, das 8h às 12h.
Para realizar os exames, as
mulheres de 50 a 69 anos precisam apenas levar documentos
como RG e Cartão SUS. As mulheres entre 35 e 40 anos e acima de
70 anos que necessitem realizar o
exame poderão realizá-lo na carreta, porém, devem apresentar um
pedido médico, cartão SUS e RG.

Segundo o prefeito Luciano
Almeida, esta ação é oportuna
já que colabora para que as mulheres desenvolvam a consciência para o autocuidado. “Nós
buscamos trabalhar com a prevenção, pois é a partir dela que
conseguimos ter um cuidado
melhor com a Saúde. Esse é objetivo da vinda da carreta: dar
oportunidade para o tratamento
correto, de forma precoce e, assim, ofertar maior possibilidade
de cura das pacientes”, afirmou.
A aposentada Maria Angela
Scarpari dos Santos, 61 anos, foi
uma das primeiras a serem atendidas e destacou a importância de
a Prefeitura oferecer amparo à saúde da mulher. “No meu caso, minha mãe e minha avó tiveram o
câncer de mama e vieram a óbito
por isso, então, eu preciso realizar
este exame a cada seis meses. Tenho certeza que esta ação está beneficiando muitas mulheres de
Piracicaba que muitas vezes não
procuram por este cuidado. Além

Felipe Poleti/CCS

Para ter acesso aos exames mulheres retiram senhas para atedimento no mesmo dia

disso, o que me surpreendeu foi
o atendimento. Os profissionais
da carreta são muito educados,
atenciosos e me orientaram sobre todo o processo de rastreio.
Só tenho a agradecer”, enfatizou.
A vinda da carreta ao município foi viabilizada por meio da
articulação do deputado estadu-

al Alex de Madureira junto ao
secretário de Estado de Saúde,
Jean Gorinchteyn, por meio de
ofício enviado no mês de outubro de 2021. “A Carreta da Mamografia ficou dois anos parada
devido à pandemia e ela voltou
no final do ano passado. Com o
apoio da Prefeitura foi possível

trazer ela à nossa cidade. Hoje
conseguimos ver a demanda por
este trabalho, com muitas mulheres vindo procurar o serviço.
Parabéns ao prefeito e ao secretário por essa parceria. Reforço aqui
o convite para que as mulheres
participem de mais esta ação de
saúde”, completou o deputado.

V ISIT
A
ISITA

Em reunião, vereador recebe
demandas do bairro Jaraguá
Na tarde desta terça-feira
(25), o vereador Gustavo Pompeo (Avante) recebeu em seu gabinete Adão Cardoso de Oliveira, o Juninho, morador do Jaraguá, para uma reunião sobre
as necessidades do bairro.
Juninho apresentou demandas, como o pedido por melhorias
nas áreas de lazer. "A ideia é realizar não somente a manutenção
básica, mas desenvolver um projeto para a implantação de um espaço mais completo e com maior número de atrações para as crianças
do bairro", comentou o morador.
Ele apontou que o bairro "necessita de diversas melhorias",
mas que a principal preocupação
é com as crianças, que carecem
de um projeto que as atenda. Juninho disse acreditar que um
programa socioeducacional seja
uma das melhores iniciativas a
serem disponibilizadas para as

GENGIVITE ATINGE 90% DAS PESSOAS

Assessoria Parlamentar

O cuidado com a saúde bucal deve ser rotineiro: escovação, uso do fio dental e enxaguante bucal, quando indicado. O cuidado no
consumo dos alimentos também contribui para
manter a higiene adequada da boca, mas, em
casos de descuido, pode favorecer a gengivite.
Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), 90% da população sofre
com gengivite. O fluído gengival que compõe a saliva pode aumentar a chance de
disseminação de bactérias.
“A gengivite é a inflamação do tecido periodontal de proteção que pode evoluir para
periodontite, atingindo os tecidos de sus-

Morador trouxe pedido por projeto voltado às crianças a vereador

crianças do bairro, proporcionando-lhes maior aprendizado.
Juninho convidou Gustavo
Pompeo para a reunião que acontecerá no bairro, no próximo dia
28. O vereador confirmou sua
participação no evento. "Acredi-

to que participar desses encontros nos proporciona entender as
necessidades da comunidade.
Devemos dar andamento junto
às secretarias para buscar solucionar os problemas apresentados", comentou o parlamentar.

tentação que têm o potencial de fazer com
que haja a perda dos dentes.”, comenta
Luciana Scaff Vianna, membro da Câmara
Técnica de Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP).
A profissional também lembra que essa
inflamação gera no organismo uma reação
sistêmica que tem potencial de favorecer as
doenças como diabetes, hipertensão, alterações cardiovasculares e pulmonares como
a asma, pneumonia e a doença pulmonar
obstrutiva crônica (DPOC), assim como pode
significar ou colaborar para um pior prognóstico do paciente em caso de covid-19.
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“SOS Pinacoteca” começa hoje:
defesa da mudança para o Engenho

Vereador acompanha
estratégias da Semdettur
para empregabilidade
Assessoria Parlamentar

Atividade dialoga sobre o patrimônio histórico que representa a casa de artes “Pinacoteca
Municipal Miguel Archanjo Benício D'Assumpção Dutra” e a resistência de artistas
Acontece hoje (27), a partir
das 20h, a abertura da exposição “SOS Pinacoteca”. A atividade dialoga sobre o patrimônio
histórico que representa a casa de
artes “Pinacoteca Municipal Miguel Archanjo Benício D'Assumpção Dutra” e a resistência de artistas, organizações culturais e
fazedores de cultura de Piracicaba para manter a memória artística e imaterial da cidade.
Nesta exposição os visitantes
poderão conhecer um pouco mais
sobre o prédio histórico da Pina-

coteca como espaço cultural da cidade – além de conhecer e entender mais profundamente o movimento artístico para sua permanência que tomou corpo entre muitos
piracicabanos – artistas ou não.
As obras expostas fizeram e
fazem parte de um conjunto de
trabalhos de diversos artistas da
cidade e que foram expostas em
variadas atividades artísticas de
resistência ocorridas durante o ano
de 2021 em diversos locais da cidade de Piracicaba – dentre outras.
Tomam parte dessa exposi-

ção, a se conferir até 26 de fevereiro, as obras dos artistas Alê
Bragion, Dan Lemos, Edu Grosso, Flávio Camargo, João Benatti, Lídice Salgot, Peixe Pichado,
Rafael Gonzaga, Rocco Caputo
e Tony Azevedo – com colaboração de Eduardo Borges de
Araújo e Manuel Guglielmo.
Alguns dos trabalhos foram também publicados em A
Tribuna – sempre plural, democrático e aberto, em especial, às manifestações em prol
da cidade e de sua cultura.

SERVIÇO
Exposição "SOS Pinacoteca”
. Abertura: hoje, 27, às 20hs,
com uso obrigatório de
máscaras e apresentação
de comprovante de vacinação contra a Covid. Visitação
gratuita de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; aos
sábados, das 9h às 13h.
Encerramento: 26/02/2022.
Local: Escola Bauhaus:
Rua José Pinto de Almeida,
258. Bairro Alto. Fone (19)
3422-2023. Organização:
Escola Bauhaus Piracicaba

H OMENAGEM

Fealq recebe moção de aplausos pelos 45 anos de trabalho
Ao completar 45 anos de
existência, a Fealq (Fundação de
Estudos Agrários Luiz de Queiroz) recebeu, na manhã desta
terça-feira (25), a moção de
aplausos 214/2021, de autoria da
vereadora Ana Pavão (PL). A homenagem aconteceu no hall da
Sala da Presidência, com a presença do diretor-presidente da
fundação, professor Nelson Sidnei
Massola Júnior, chefe do Departamento de Fitopatologia e Nematologia da Esalq/USP, e do professor José Baldin, que também
compõe a diretoria da entidade.
Fundada em 30 de dezembro
de 1976, a Fealq garante até os dias
de hoje apoio às atividades de pesquisa, ensino e comunicação, com
equipes preparadas para oferecer
suporte jurídico, administrativo,
financeiro e trabalhista às instituições parceiras na realização de
seus trabalhos, eventos e cursos.
“A Fealq se originou em meados dos anos 70, uma época de
franco desenvolvimento da agricultura, uma época em que o orçamento do Estado era insuficiente para dar vazão a todas as
inovações. Assim, a Fealq surgiu
como uma maneira oficial de par-

ticipação da iniciativa privada
na academia”, explicou o diretorpresidente da fundação, professor Nelson Sidnei Massola Júnior. “E resumidamente, é isso o
que fazemos até hoje: gerenciamos pesquisa, ensino e eventos
com financiamento privado para
tornar o mundo um lugar melhor para se viver por meio do desenvolvimento do agronegócio”.
AÇÕES - As ações de apoio
desenvolvidas pela fundação incluem desde programas de incentivos aos estudos, com concessão
de bolsas, até o suporte financeiro
ou operacional a diferentes atividades científicas, culturais ou esportivas, além da manutenção de
espaços e alguns serviços ligados
à academia. A Fealq ainda é responsável pelo projeto social Equoterapia da Esalq/USP, que já realizou cerca de 30 mil atendimentos, com a formação de novos
equoterapeutas, pesquisa sobre a
interação entre cavalo e paciente,
especialmente com o atendimento de famílias de baixa renda.
“São 45 anos de parcerias sólidas, de valorização do componente humano, o bem mais precioso de qualquer organização. São

Davi Negri

Diretor-presidente da Fealq, professor Nelson Sidnei
Massola Júnior (centro), e diretor José Baldin receberam
a moção de autoria da vereadora Ana Pavão (PL)

45 anos de ciência da melhor qualidade colocada em prática”, salientou o diretor-presidente. “Mas
é necessário que eu compartilhe
este momento festivo com a direção e todos os colaboradores que
nela trabalham. A Fealq é essencialmente as pessoas que nela trabalham, pessoas que incansavelmente, dia após dia, lapidaram a
pedra bruta, tornando-a hoje
uma linda joia piracicabana”.
Ana Pavão fez questão de

C AMP
ANHA
AMPANHA

deixar grafado no quadro da
moção uma mensagem especial
de apoio à entidade. “A cidade
só tem a agradecer tantos benefícios que vocês têm trazido para
nós, na área da ciência, tecnologia, sem contar o brilho da equoterapia”, lembrou. “Espero que
vocês levem esta moção com carinho e guardem em um lugar
onde possam sempre estar vendo o quanto vocês são importantes para a cidade nesses 45 anos”.

A TENDIMENTO

Pedágio contra pedofilia distribuiu Reunião
materiais informativos aos pais discute as
políticas
públicas
voltadas
ao autismo

O vereador Paulo Henrique
(Republicanos) realizou, no último sábado (22), o primeiro Pedágio contra a pedofilia de
2022. O pedágio foi realizado
entre às 9h e 10h, na rotatória
das avenidas Dois Córregos e
Professor Alberto Vollet Sachs.
Foram entregues aos motoristas dos veículos e transeuntes no
local, informativos, adesivos e folhetos contendo todo o tipo de informações quanto a forma de proteger nossas crianças e adolescentes contra esse crime hediondo.
“As ações de combate a pedofilia irão acontecer mensalmente,
com os pedágios, caminhadas e
passeio de ciclismo, de forma a envolver toda a sociedade nesse projeto”, informou Paulo Henrique.

Divulgação

Primeiro pedágio de 2022 foi realizado no último sábado (22)

No mês de março, no sábado,
dia 26, será realizado o passeio de
ciclismo, com percurso às margens
do Rio Piracicaba, passando pelo
Engenho Central e Parque da Rua

do Porto, o passeio terá apoio dos
agentes da Semuttran (Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes) para a segurança dos ciclistas.

Foi discutida de forma remota com a promotoria pública,
na manhã de quarta (26), a importância de políticas públicas
voltadas ao autismo. A reunião
foi promovida pelo vereador
André Bandeira (PSDB), com a
participação do promotor da
Justiça Cível de Piracicaba (SP),
Luiz Sergio Hulle Catani e as representantes da entidade Onda
– Autismo Renata Ortiz, Fabiana Grosso e Sabrina Spinelli.
Na ocasião, as representantes
apresentaram ações desenvolvidas
por outras cidades, como forma de
informar o Ministério Público de
Piracicaba sobre subsídios que possam ser implantados na cidade.
“Nossa luta por essa causa é
diária. O autismo e seus diversos
impactos na vida dessas pessoas e
familiares é um tema que deve ser
sempre apresentado e debatido. É
importante que o poder público
tenha conhecimento do que está
sendo realizado em outras cidades para que possamos implementar também em nosso município”,
disse o vereador André Bandeira.
Onda-autismo é uma entidade de caráter social, que tem na
sua concepção a diferença e o
discernimento no ato de planejar
e executar ações, cuja finalidade
é o aprimoramento da qualidade
de vida das pessoas autistas.

Pompeo reuniu-se com o secretário José Luiz Guidotti para conhecer
estratégias da pasta para a geração de empregos na cidade

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) participou, na tarde desta terça-feira (25), de reunião na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur), com o Secretário José Luiz Guidotti e a
Chefe do Setor de Qualificação
Angélica Rodrigues, para discutir e conversar sobre projetos de
geração de emprego na cidade.
Pompeo buscou, durante o
encontro, entender as ações desenvolvidas pela pasta voltadas à
ampliação e geração de empregos
na cidade, e disse acreditar que,
"nessa fase que estamos vivendo
é muito importante que sejam
criadas ferramentas de acesso,
que facilitem a busca por uma
nova oportunidade de emprego".
O secretário apresentou ideias e projetos que estão sendo desenvolvidos para auxiliar a população que, por diversos motivos,
está desempregada. Guidotti explicou que a Secretaria buscou, primeiramente, uma aproximação
com as empresas da cidade, com a
realização de uma pesquisa com
foco em entender quais as demandas que essas empresas possuem.
Após a realização da pesquisa e identificação das vagas ociosas, a pasta, agora, segundo o
secretário, negocia com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) a formação de parcerias visando a oferta de cursos de capacitação, com foco no
preenchimento das vagas apontadas pela pesquisa. Esses cursos serão destinados exclusivamente para as pessoas desempregadas e que residam na cidade.
Guidotti ainda apresentou algumas ações que já foram implementadas pela sua equipe, como
a primeira feira de empregabilidade, realizada em novembro de
modo online, e o programa "Retoma São Paulo", do Governo estadual, com o foco na retomada
da economia, que ocorreu de
modo presencial no Engenho Central. Segundo o secretário, estes
eventos permitiram à pasta ofertar
em seu portal de oportunidades
cerca de 620 vagas de emprego.
A Semdettur utiliza o Sistema
Nacional de Emprego (Sine), do
Governo Federal, coordenado pelo
Ministério da Economia por inter-

médio da Secretaria Especial de
Produtividade, Emprego e Competitividade, informou Guidotti, que
também disse que a criação do sistema tem como objetivo unificar a
mão-de-obra por meio de agências espalhadas pelo país, controlar
o seguro desemprego e apoiar o
Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (Proger).
Por meio do SINE, o trabalhador consegue confeccionar sua
carteira de trabalho, além de consultar vagas de emprego na sua
cidade, região ou estado, segundo
site do Ministério da Economia.
Em 2022 a Semdettur avalia a possibilidade de criar um
banco de dados municipal para
oferecer oportunidades de empregos e armazenar currículos,
visando facilitar o preenchimento das vagas e permitir às empresas da cidade procurarem os
colaboradores de que necessitam diretamente no portal.
A pasta planeja, no segundo semestre, firmar novas parcerias com instituições de ensino, com o intuito de ofertar
cursos de aperfeiçoamento
para os candidatos e atender
a real demanda do mercado.
Guidotti também informou
que, ainda no segundo semestre,
a Semdettur planeja a criação e
desenvolvimento de um selo a ser
distribuído para empresas parceiras que oferecem oportunidades
para o primeiro emprego, incentivam e oferecem vagas especificas
para pessoas com deficiência.
"Já existe uma conversa com
o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) para desenvolver uma parceria para cursos relacionados à profissionalização do
serviço rural no município, explorando as regiões como Santana, Santa Olímpia, Tanquinho,
Artêmis", comentou Guidotti.
O vereador Gustavo Pompeo, após a reunião, disse ter ficado "extremamente satisfeito
com o planejamento da secretaria", e que acredita que se o planejamento apresentado for colocado em prática, trará muitos
benefícios aos piracicabanos.
Pompeo disse ainda que espera
que essas novidades sejam suficientes para amenizar o desemprego na cidade, "proporcionando
uma melhora na condição financeira das famílias", completou.
Assessoria Parlamentar

MUROS
O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) visitou o entorno do
Estádio Municipal Barão da
Serra Negra, terça-feira (25),
e constatou a situação em
que os muros estão, devido
à falta de manutenção, principalmente nas proximidades da esquina da avenida
Independência com a rua
Moraes Barros. Enormes rachaduras foram identificadas. Em algumas delas, é

possível colocar a mão entre as aberturas. O Estádio
Barão da Serra Negra foi
inaugurado no dia 4 de setembro de 1965, construído
durante a gestão do então
prefeito de Piracicaba, Luciano Guidotti. As rachaduras
nos muros e estruturas externas do estádio preocuparam o parlamentar, que protocolou a indicação 405/2022,
no mesmo dia da visita.
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Programa oferece 160
vagas, com auxílio
mensal de R$ 540
O programa Bolsa do Povo
Trabalho, do Governo Estadual,
oferece em Piracicaba 160 vagas
para atividades de trabalho e
cursos de qualificação profissional, com bolsa-auxílio de R$ 540
por mês. A iniciativa destina-se
a moradores do Estado de São
Paulo, desempregados, maiores
de 18 anos e com renda familiar de até R$ 550 por pessoa.
As inscrições já estão abertas
e podem ser realizadas até 7 de fevereiro pelo site www.bolsado
povo.sp.gov.br. A convocação dos
selecionados será feita por meio de
publicação no Diário Oficial.
Para receber o valor de R$
540 por mês, os cidadãos deverão trabalhar em órgãos públicos municipais, nas área de limpeza, jardinagem, serviços gerais, serviços de portaria e varrição, entre outros. A carga horária será de quatro horas diárias, cinco dias por semana, e o
benefício poderá ser pago por
cinco meses consecutivos.
José Luiz Guidotti Jr., secretário de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur), disse que essa é
uma excelente oportunidade criada pelo Governo Estadual, que
privilegia uma camada da população mais vulnerável, oferecendo oportunidade de qualificação
profissional, emprego nas se-

cretarias municipais e bolsa de trabalho em uma mesma iniciativa.
QUALIFICADOS - Os selecionados poderão escolher entre seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp
(Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração
de 80 horas, sendo eles: auxiliar
de controle de produção e estoque, gestão administrativa, gestão
de pessoas, organização de eventos, rotinas e serviços administrativos e secretariado e recepção.
EXPERIÊNCIA - Samira
Bueno de Oliveira Bento, 43, trabalha na Semdettur, na área de
recursos humanos desde setembro de 2021. Ela elogiou a iniciativa do Governo Estadual, lembrando que estava desempregada há 2 anos e agora recebe uma
ajuda financeira e profissional,
uma vez que, além da bolsa-auxílio, está fazendo o curso de rotinas e serviços administrativos.
Dirce Rosa dos Santos Pereira, 49, conta que sempre trabalhou como diarista, mas que as
oportunidades de trabalho diminuíram bastante com a chegada
da pandemia do Coronavírus. Ela
atua na Semdettur na área da
faxina e tem aproveitado a oportunidade para fazer o curso virtual de secretariado e recepção.
"É a chance que tenho de me qualificar profissionalmente", frisou.

P ROGRAMA

Poupatempo realiza no sábado (29)
o mutirão para renovação de CNH
Importante ressaltar que o serviço será oferecido no horário habitual, mediante
agendamento prévio, que deve ser feito nos canais digitais de forma gratuita
O Poupatempo promove, neste sábado (29), o último mutirão
do mês para renovação de CNH.
Serão destinadas cerca de 10 mil
vagas para ação, que acontecerá
de forma presencial em todos os
postos de atendimento do programa. A grade de agendamento será
liberada a partir desta quarta (26).
Com a retomada do calendário de vencimento das habilitações,
suspenso pelo Governo Federal
durante o período mais crítico da
pandemia, os documentos vencidos nos meses de maio e junho de
2020 precisam ser renovados até
o dia 31 de janeiro. Nos dois sábados anteriores, dias 15 e 22, o Poupatempo registrou mais de oito mil
atendimentos em todo o estado.
Importante ressaltar que o
serviço presencial será oferecido
no horário habitual de cada unidade, mediante agendamento prévio, que deve ser feito nos canais
digitais de forma gratuita – pelo
portal www.poupatempo.sp.gov.br,
aplicativo Poupatempo Digital e
totens de autoatendimento. A
prioridade é atender aqueles que
estejam com a habilitação para
vencer ainda neste mês e precisam realizar alterações no do-

cumento, como transferência
interestadual, por exemplo.
A renovação simplificada
pode ser feita preferencialmente
pelos canais digitais do Poupatempo, além das plataformas eletrônicas do Detran.SP. Para isso,
o motorista não precisa comparecer presencialmente em uma
unidade, bastando seguir o passo
a passo do atendimento online, realizar o exame médico na clínica
indicada durante o processo e o
novo documento chegará ao endereço de cadastro, pelos Correios.
Em 2021, cerca de sete milhões de cidadãos deram entrada
ao processo de renovação da habilitação no Poupatempo. Desse
total, 4,5 milhões de solicitações
(65%), foram realizadas de forma online, pelo site e aplicativo.
Vale lembrar que motoristas
que tenham CNH nas categorias
C, D ou E precisam realizar o exame toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional
de Trânsito (Senatran) com antecedência, pois o laudo poderá ser
solicitado durante o exame médico. O exame é válido por dois anos
e meio para menores de 70 anos e
tem a mesma validade da CNH

para maiores de 70 anos. Outra
opção é o motorista solicitar o rebaixamento de categoria, o que
também pode ser feito pelos canais
digitais, inclusive durante o processo de renovação simplificada.
Desde a reabertura das unidades, após o período mais crítico da
pandemia, o Poupatempo atende de
forma presencial apenas os serviços
que ainda não estão disponíveis nas
plataformas digitais, como a primeira via do RG, transferência interestadual e alteração nas características do veículo, por exemplo, sempre
mediante agendamento prévio. O
programa mantém ainda protocolos sanitários para a segurança de
colaboradores e da população.
As demais opções, além da
própria renovação simplificada
de CNH, como licenciamento de
veículos, consulta de IPVA, Atestado de Antecedentes Criminais,
Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, Carteira de
vacinação digital da Covid-19,
entre outras, estão disponíveis
nos canais eletrônicos do Poupatempo. Atualmente, quase 190
serviços podem ser acessados
pelo portal, app e totens de autoatendimento do Poupatempo.

RENOVAÇÃO - Para renovar a CNH, basta acessar o portal
www.poupatempo.sp.gov.br ou
aplicativo Poupatempo Digital, clicar em Serviços > CNH > Renovação de CNH. Após confirmar ou
atualizar os dados, o motorista
agenda e realiza o exame médico
na clínica credenciada indicada
pelo sistema. Quem exerce atividade remunerada ou optar pela
inclusão do EAR na CNH, precisa
passar também pela avaliação psicológica e será direcionado a um
profissional credenciado.
Se for aprovado nos exames, é necessário pagar a taxa
de emissão e aguardar as orientações que serão enviadas por
e-mail pela Senatran para acessar a CNH Digital, que tem a
mesma validade do documento
físico, disponível no aplicativo
Carteira Digital de Trânsito
(CDT). O código de segurança
para acessar a CNH digital também pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo.
Para evitar deslocamentos e
proporcionar mais conforto e comodidade, o cidadão irá receber a
CNH física, pelos Correios, no endereço indicado pelo motorista.
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DO

MIRANTE

CASA

Em parceria com a Prefeitura,
MRV vai fazer revitalização

DA

VOVÓ NICE

A importância dos
atendimentos psicológicos
Divulgação

A partir de contato da Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente), empresa vai fazer a pintura e alguns reparos no piso do local
Parceria da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Sedema), com a empresa
MRV vai fazer a revitalização do
Parque do Mirante, com a pintura
e alguns reparos. A confirmação
da parceria ocorreu hoje, quartafeira, 26/01. A previsão para início da revitalização é em fevereiro. Amanhã, quinta-feira, 27/01,
técnicos da Sedema junto a representantes da empresa vão realizar vistoria no Parque para alinhamento dos reparos necessários.
O objetivo da parceria é realizar a pintura padronizada de
toda a extensão do Parque e realizar a recuperação de vários pontos do piso que estão danificados,
prejudicando o acesso de pessoas
que tenham dificuldade de locomoção. O titular da Sedema, Alex
Gama Salvaia, lembra que a Pasta propôs à MRV a parceria para
revitalização do Parque do Mirante, visando ampliar o potencial turístico e histórico do local.
“Nós estamos já há bastante
tempo buscando parceria com a
iniciativa privada para ajudar a
maximizar o trabalho ambiental
na cidade. Já tivemos várias parcerias bem-sucedidas e hoje a
MRV nos surpreendeu com o acei-

Eleni Destro/CCS

Revitalização visa ampliar o potencial turístico e histórico do local

te da nossa proposta. Fizemos
uma reunião no final do ano
passado propondo essa parceria.
O município ganha com isso, o
meio ambiente ganha com isso e
a MRV também cumpre seu papel institucional”, afirma Salvaia.
Uma vez que o Parque é tombado como patrimônio histórico
cultural do município, o secretário lembra que a revitalização do
local teve a autorização do Codepac (Conselho de Defesa do Patri-

mônio Cultural). “Ali é um local
tombado, então qualquer intervenção precisa seguir critérios rigorosos. Não se trata de uma reforma do Mirante, mas sim uma
revitalização, que há bastante tempo não ocorre”, explica Salvaia.
A gestora de desenvolvimento imobiliário da MRV, Juliana Rodrigues Karkow, conta que a parceria será por meio de doação dos
recursos para a revitalização do
parque, visando trazer melhorias

ao município. “A MRV vem buscando uma proximidade com a
Prefeitura e trazer melhorias para
a cidade. Estamos há mais de 15
anos em Piracicaba e nossa intenção é continuar e expandir nossa
atuação, mas não só empreender
e vender, queremos contribuir,
melhorar a questão ambiental,
participar institucionalmente, entendemos como investimento
para cidade e qualidade de vida a
população”, afirma Juliana.

H OMENAGEM

Câmara entrega títulos de Cidadão e de Praeclarus
A Câmara Municipal de Piracicaba realiza quinta-feira (27), às
19h30, reunião solene para entrega de Título de Cidadão Piracicabano a Luiz Reynaldo Telles, natural de Presidente Bernardes, proposta pelo projeto de decreto legislativo 6/20, do vereador Ary Pedroso Jr. (Solidariedade), e o Título de Piracicabanus Praeclarus
a Branca Apparecida Telles Cervellini, apresentado pela ex-vereadora Nancy Thame (PV) no projeto
de decreto legislativo 42/2020.

Reynaldo Telles mudou-se
com a família para Piracicaba
em 1937, onde fez o curso primário na Escola Estadual Moraes Barros e o ginasial nos colégios Piracicabano e Salesiano
Dom Bosco. Atuou como escrevente no Cartório de Registro do
2º Subdistrito de Piracicaba,
onde chegou ao cargo de Oficial
Maior. Foi professor primário
do Estado de São Paulo por 30
anos até se aposentar em 1988.
É casado há 58 anos com Mar-

lene Rodrigues Gomes Telles
com quem teve dois filhos, Mário Luis Telles, médico ortopedista, e Vânia Telles, arquiteta.
Branca Apparecida Telles
Cervellini casou-se em 18 de setembro de 1960 com Synemar
Geraldo Silva Cervellini. Sua filha, Heloisa Helena, é casada
com Clovis Coletta Caram, com
quem tem dois filhos: Milena e
Enzo. Ela iniciou a carreira de
cartorária em 1977, como escrivã interina no Cartório de Re-

gistro Civil de Piracicaba – 2º
Subdistrito, tendo sido nomeada titular no mesmo cartório
em 13 de novembro de 1982.
Atuou no cartório até 1992.
Formou-se em Direito pela
Universidade Metodista de Piracicaba em dezembro de 1980 e
prestou serviços na Assistência
Judiciária Gratuita por dois
anos, após aposentar-se do cartório, em 1992. Além das atividades acadêmicas e profissionais,
realizou serviços voluntários.

“Abordamos os fatos da semana e trabalhamos todos os
sentimentos”, explica a psicóloga Geiny Paula dos Santos

O Residencial para Idosos
Casa da Vovó Nice mantém serviços de atendimento psicológico
aos seus residentes. As sessões
são realizadas coletivamente ou
individualmente. As dinâmicas
são programadas semanalmente,
de acordo com os acontecimentos e as necessidades pontuadas
pela equipe multiprofissional que
integra a Casa da Vovó Nice.
"Abordamos os fatos da semana e trabalhamos todos os sentimentos. É importante essa interação entre os residentes e a equipe para mantermos o equilíbrio e o
bem-estar de todos nós. Procuramos não deixar passar nenhum fato
e nenhum acontecimento", explica
a psicóloga Geiny Paula dos Santos.
Para Paulo Soares, fundador
e diretor da Casa da Vovó Nice, a
viabilização dos atendimentos
psicológicos na instituição permi-

tiu que os idosos ampliassem o
uso de seus recursos pessoais, melhorando a autoestima, criando
vínculos e reduzindo a apatia.
"Aqui somos uma família e
este mérito é de nossa equipe
que atua ininterruptamente
para desfazer o mito de que os
atendimentos são padronizados
e impessoais", conta Soares.
As sessões de terapia coletiva estão entre as atividades desenvolvidas que mais geram engajamento entre os residentes,
com propostas diversificadas,
brincadeiras e exercícios mentais que estimulam a memória.
"Os residentes participam
da definição das propostas e estamos sempre diversificando.
Propomos reflexão e diversão aos
nossos residentes que aguardam
ansiosos por cada proposta que
trazemos", finaliza Paulo Soares.

USF

Prefeito e secretário de Saúde
visitam bairro Parque São Jorge
Felipe Poleti/CCS

Luciano e secretário Filemon visitaram USF São Jorge

O prefeito Luciano Almeida e
o secretário de Saúde, Filemon Silvano, estiveram na manhã de ontem, 26, no bairro Parque São Jorge. Na oportunidade, visitaram a
Unidade de Saúde da Família
(USF) do bairro – que atende mais
de 2.000 pessoas – e conversaram com usuários e servidores da
unidade. Também participaram
da visita Maurício Brancalion,
chefe do Departamento de Manutenção e Obras da Secretaria de
Saúde, e Antônio Carlos Deluzzi, líder comunitário e membro
da Comissão Local de Saúde.
Na USF São Jorge eles foram recebidos pela enfermeira
responsável pela USF, François
Monalisa Paixão, que mostrou o
funcionamento da unidade e solicitou algumas ações de manutenção preventiva para manter o
bom atendimento à população.
A pedido do líder comunitário, o prefeito e o secretário de saúde foram até uma área da Prefeitura, ao lado da escola municipal
do bairro, onde é reivindicada a
construção de uma unidade de
saúde própria. “Faz tempo que solicitamos isso e as outras adminis-

trações nunca deram retorno sobre a realização da obra. Fico
muito feliz em poder conversar
com o prefeito Luciano e o secretário Filemon sobre este assunto
tão importante para nossa região”,
disse Antônio Carlos Deluzzi.
Luciano Almeida reforçou que
um dos objetivos das visitas aos
bairros é ouvir a população. “Temos feito isso sempre que possível e também ficamos contentes
em ser recebidos por lideranças
dos bairros, pois são eles que conhecem a realidade do seu bairro e podem sugerir as ações necessárias para atendê-los. Vamos
analisar a viabilidade das propostas recebidas”, destacou.
Para Filemon Silvano é crucial entender a realidade de cada
bairro e trabalhar para melhorar
as condições de vida da população. “Vimos que o projeto de se
construir uma unidade própria
aqui no bairro vem de longa
data. Vamos estudar a viabilidade desta obra e trabalhar num
projeto que atenda as necessidades da população local e, com
isso, reduzir gastos com aluguéis para estes serviços”, apontou.
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A BASTECIMENTO

Terrorismo gospel

A

polêmica do
momento é o
embate entre o
pastor Silas Malafaia
e o deputado federal
Cezinha de Madureira. Antes de explicar
a conjuntura política,
vale ressaltar que Malafaia é o Aiatola Gospel, um oportunista de
carteirinha que sempre esteve
lambendo quem esta (va) no poder, quer seja por concessão pública ou interesses diversos.

Malafaia é o
Aiatola Gospel,
um oportunista
de carteirinha
que sempre
esteve lambendo
quem estava
no poder
A guerra é pela liderança da
bancada evangélica, mas — digase de passagem — a pregação do
Evangelho Santo e Redentor de
Jesus Cristo não está em pauta.
Malafaia quer colocar alguém ligado ao seu grupo, para aumentar o poder de barganha e achacamento, o que lhe é peculiar.
Conheço o deputado federal

Cezinha de Madureira há anos e sei que é
uma pessoa íntegra,
que está sendo vítima da maior víbora
da história recente
do Brasil. Malafaia
representa não só o
retrocesso político e
demagógico; é um
verdadeiro abutre em
busca de oportunidades.
O motivo para "avacalhar"
Cezinha é a votação dos jogos
de azar, mas qual o medo?
Crente não joga... ou joga? É
muita hipocrisia, qualquer esquina que você ande, há jogos
de azar irregulares e ilegais. A
legalização é a melhor opção, mas
como explicar isso a radicais?
O fato é: querem colocar
Cezinha na fogueira para deslegitimar e descredibilizar, normal para Malafaia e sua turma. Uma pena que um dos maiores televangelistas tenha se tornado apenas um gospel oportunista, dos abutres políticos dos
quais o Brasil não precisa.
———
Francys Almeida, evangelista da AD-Madureira,
bacharel em Direito aprovado em concurso da
OAB, militante político

I MUNIZAÇÃO

SAAE assina contrato que
garante economia de água
Os sistemas de encanamentos antigos tem vazamentos, infiltrações e outros
problemas que em alguns casos trazem perda de até 50%: muito prejuízo
Uma realidade de várias cidades, mas que pouca gente conhece é que boa parte da água tratada do município se perde na distribuição entre as estações de tratamento e as casas das pessoas.
Os sistemas de encanamentos antigos tem vazamentos, infiltrações e outros problemas
que em alguns casos trazem perda de até 50%. Em casos específicos, metade da água que sai
pronta para o consumo nunca
chega às casas dos consumidores, se perdendo pelo caminho.
As alternativas para isso sempre foram muito caras e principalmente trabalhosas, porque envolvem a quebra do asfalto, abertura
de valas, troca dos canos e depois
todo o trabalho de se fechar novamente e fazer o novo asfalto.
O SAAE assinou essa semana um contrato com uma empresa que vai trabalhar no Método Não Destrutivo. Ou seja,
eles conseguem passar um
novo sistema de tubulação por
dentro do que já existe evitan-

Divulgação

Projeto prevê a instalação inicial de 4 quilômetros de rede mestra

do assim todo o transtorno e
todo o gasto de se quebrar quilômetros de asfalto para passar o novo encanamento.
O projeto prevê a instala-

C AP
A CIT
AÇÃO
APA
CITAÇÃO

ção inicial de 4 quilômetros de
rede mestra que após estar
funcionando, vai gerar economia de água sem aumentar nenhum custo para o consumidor.

Em tempos de crises tão
graves, uma das atitudes mais
prudentes é evitar o desperdício
de água e fazer com que cada
gota chegue aos consumidores.

C ORRIDA

Vacinação da Covid-19 Secretaria de Educação Rua Divas Run é adiada
segue nos bairros
promove cursos para
diretores e professores
Divulgação

Divulgação

A Secretaria de Esportes de
Rio das Pedras optou por adiar
o evento Divas Run planejado
para o dia 8 de março em homenagem ao dia da mulher. A
decisão se deu em virtude do
aumento dos casos de COVI e
Gripe H3N2 recentes. A nova

data prevista é em Maio já fazendo também uma homenagem ao dia das mães. Outras
modalidades continuam acontecendo normalmente como os
treinos de futebol que retornaram nesta semana com o uso
de máscaras e distanciamento.
Divulgação

Cursos de formação tiveram como o foco a retomada das aulas

Objetivo é evitar filas e aglomeração nos locais de vacinação

A alta procura pela vacina da
Covid-19 continua e nas últimas
semanas a Secretaria de Saúde se
organizou para facilitar a vida dos
cidadãos e evitar filas e acúmulo
de pessoas nas vacinações que
ocorrem aos sábados. Durante
essa semana, as campanhas
aconteceram nos dias 25 e 27.
Dia 25, a Escola Elias Sales
ao lado do Poliesportivo recebeu

132 pessoas para tomarem suas
doses e no dia 27 a vacinação
ocorre na Escola Maria Apparecida de Aguiar Degaspari no bairro conhecido como Sem Terra.
A vacinação no sábado, dia
29, será apenas para crianças e jovens de 5 a 17 anos na UBS Matheus Gabriel Bonassa. Apesar do
aumento de casos na cidade, o
número de mortes não aumentou.

Antes do início das aulas, a
Secretaria Municipal de Educação
de Rio das Pedras programou uma
série de cursos e práticas de aperfeiçoamento para diretores e professores, tudo pensando no aprimoramento de quem trabalha com
a educação e voltado para a retomada das aulas após um longo período com alunos e professores
trabalhando de maneira totalmente diferente das tradicionais.
Na segunda-feira (24), a
palestra foi voltada aos dire-

tores de escolas. Na terça-feira (25), os professores foram
até o salão da ilha do Clube de
Campo para assistirem a palestra “A escola que eu tenho e a
escola que eu desejo”. A quarta-feira (26) trouxe quatro palestras, onde os professores
podiam escolher a que mais se
adaptava à sua realidade.
As palestras aconteceram na
Câmara de Vereadores, Centro Pedagógico e escolas Barão de Serra
Negra e Maria Apparecida Aguiar.

RECAPEAMENTO
Após uma primeira fase com
o tapa buracos, a Rodovia Valério p Silveira Martins que liga
Rio das Pedras à Piracicaba
pela Usina Santa Helena está
recebendo o recapeamento
total do asfalto. Do Portal de
entrada da cidade até a Rotatória da Usina Santa Helena,

o asfalto está sendo totalmente trocado. A via é um dos principais acessos que moradores usam para ir até Piracicaba, Saltinho, Tiete e outras cidades, recebendo centenas
de carros diariamente, além de
acesso ao Clube de Campo e
à um condomínio fechado.
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A saúde pública em Piracicaba
Filipe Fernandes

A

saúde pública
em Piracicaba só
irá melhorar
quando os políticos forem obrigados durante
seus mandatos a se consultarem no Sistema
Único de Saúde (SUS).
A falta de leitos
sempre foi um problema crônico em nossa cidade, assim como
a melhores condições na educação de nossos filhos, a segurança pública e refletindo diretamente em nossa economia, especialmente em governos corruptos onde os serviços públicos “essenciais e de qualidade” nunca foram prioridade.
Parte disso é culpa de uma
importante parcela da população,
que trata o político (pessoa),
como uma celebridade e infelizmente enxerga os governantes
como ídolos. Se preocupando e
se “ocupando” mais com temas
como o carnaval e futebol, que,
ao meu ver, são menos relevantes
para a população do as políticas
públicas. Não que os temas citados não possam existir, mas em
primeiro lugar deve estar nossa
saúde, educação e segurança.
Falando na ocupação de
cargos públicos, ou quando se
trata de como time de futebol,
num fanatismo imbecil e que
prejudica toda a sociedade, não
agregando e/ou evoluindo.
É óbvio que com a pandemia,
estes problemas se agravariam em
uma cidade como a nossa, e é totalmente desnecessário a atual
administração ficar olhando para
o retrovisor e relembrando crises
na saúde de governos anteriores,
ainda mais utilizando o atual problema como justificativa e dizendo que a cidade sempre foi assim,
oras agora é a hora da mudança,
foram eleitos pra isso, ou não?
Agora, porque sempre foi assim teremos que nos conformar e
seguir a vida normalmente no
mesmo marasmo e com os mesmíssimos problemas? A Máquina

arrecadadora de impostos não para e todos
eles cada vez mais caros e com valores exorbitantes, também fora
do atual momento em
que vivem os mais necessitados, temos que
engolir isso quietinhos,
sem exigir nada e quando precisarmos apenas
pedir a Deus para não morrer as
mínguas nos corredores dos hospitais públicos, que inclusive estão
cada vez mais lotados e sem profissionais, ou com profissionais esgotados e desanimados pelos cortes de verbas e zero incentivo.

Faz par
partte da
cidadania pensar
no coletivo, para
não piorar o
que já é ruim
É o tal do "aceita que dói
menos", e se não tiver contente, vira político pra "mamar"
também na teta do povo, ou
ainda muda de cidade. Triste
né, pois Piracicaba não muda!
Justamente por isso é que agora teremos que fazer a nossa parte, pensando coletivamente e uns
nos outros, sabemos que político algum irá nos ajudar, ajudar a você
e sua família na hora do sufoco.
Faz parte da cidadania
pensar no coletivo, para não
piorar o que já é ruim; e porque
em uma situação como essa que
estamos vivendo, a minha atitude interfere diretamente na
sua vida, e assim por diante.
Quanto aos governantes “todos eles”, precisam diminuir os blá
blá blás e mi mi mis, e agir muito
mais. Afinal, eles se candidataram
e foram eleitos para nada mais
e nada menos que isso! É a função deles, assim como a nossa é
trabalhar e "se virar" para pagar os impostos, dos quais eles
vivem muito bem e até lucram!
———

Filipe Fernandes, líder comunitário
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O papel do técnico esportivo
Hermes Balbino

O

esporte alcança
significado e
verdadeiro
sentido quando está
integralmente inserido no contexto da
vida. É fato que os Jogos Olímpicos disputados em Tóquio, ano
passado, influenciaram de alguma maneira a vida de milhões
de pessoas no mundo, com os feitos dos atletas e as emoções que
nos trouxeram. Porém, um personagem que tem participação direta nos resultados conquistados
foi muitas vezes deixado em segundo plano - e aqui refiro-me ao
técnico esportivo. Temos vários
exemplos bem-sucedidos em nossa história olímpica, como os medalhistas Bernardo Rezende, Miguel Ângelo da Luz e José Roberto Guimarães, para citar alguns.
Esses técnicos olímpicos que
gerenciam problemas em ambientes esportivos necessitam dispor
de várias competências para tratar com os contratempos da arena
de competições, e isso se prepara
no período de treinamentos, no
ciclo de quatro anos chamado de
Olimpíada, diferente dos Jogos
Olímpicos que são a expressão dos
resultados ali alimentados e construídos. Esses competentes profissionais demonstram características relevantes para obter sucesso nos seus projetos esportivos.
O que podemos aprender
com esses técnicos para enfrentar os desafios cotidianos? As
respostas são muito particulares
e individuais. Um técnico esportivo agrega diversos conhecimentos necessários ao exercício de
sua função e necessita de recursos, princípios e visão de um vencedor que deseja competir para
chegar a um resultado desejado.
Formula planos e tem uma meta
a ser atingida, sabe onde quer
chegar. Tem estratégias para resolver os problemas, mais do que
uma solução definitiva para
tudo, pois as competições têm
alto grau de imprevisibilidade.
Para administrar esse complexo ambiente, os técnicos e treinadores se orientam por três pilares fundamentais, ou seja, resolvem com os atletas e a comissão
técnica os problemas que são do
grupo, buscando soluções e não
culpados; valorizam o conjunto de
informações dos vários treinadores e seus conhecimentos para elaborar estratégias de treinos e jogos, pois entendem que o treinamento é um processo sujeito a
adaptações constantes, é flexível;
buscam tornar as relações do ambiente de trabalho produtivas e
construtivas, investindo em relações que têm como resultado a
harmonia do grupo de trabalho.
Em um ponto crítico para a

construção do desempenho, estimulam o
desempenho individual para compor a coletividade, ou seja, trabalham com dois focos
que aparentemente
são antônimos, como
indivíduo e sociedade,
mas essencialmente
são sinérgicos, demonstrando a importância do
olhar para o mesmo ponto, quando as vistas são potencialmente
diferentes - os objetivos do técnico, do atleta e do sistema coincidem, o que seria de se esperar do
governante, cidadão e sociedade.

O significado
humano e
educativo do
esporte torna-se
claro e
perceptível
quando cada
elemento que
participa de seu
contexto avança
nas suas
capacidades e
habilidades
Para juntar os pontos, os técnicos demonstram uma ferramenta essencial, têm habilidade
em se comunicar, em se fazer entender, explicam as ideias com
clareza, e convencem as pessoas
de que aquilo as levará ao desempenho máximo. Fica a constatação de que o técnico esportivo do
hoje precisa ter um conjunto de
competências para dirigir processos de treinamento. Só o conhecimento empírico da modalidade
não basta. Esses treinadores de
sucesso são pedagogicamente
qualificados para tal e demonstram que o treinamento esportivo é um processo de relacionamentos, de gestão de pessoas.
O significado humano e educativo do esporte, que muitos julgaram não existir, torna-se claro e perceptível quando cada elemento que participa de seu contexto avança nas suas capacidades e habilidades, transcendendo o físico, o lógico e o previsível.
O papel do treinador ou técnico
esportivo, foco de nossas investigações, atinge a dimensão de
influenciar profundamente comportamentos, atitudes, princípios e valores dos atletas, como
Jorge Bento (1999) afirma. Enfim, queremos ter em nossa bússola a promissora premissa de
que o esporte educa para a vida.
———
Hermes Balbino, secretário de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba
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A Bíblia é a Palavra de Deus?
Alexandre Teles

A

o longo dos séculos, muitas deturpações se
têm feito em relação
à Palavra de Deus.
Homens sem compromisso com as coisas
de Deus tentaram
destruí-La, ignoráLa, proibir sua leitura, promovê-La como um livro qualquer.
Porém, Ela segue sobranceira, impoluta, transformando
homens e mulheres dia após dia.
Porque Ela não é palavra de homens, mas sim, Palavra de
Deus. Única regra de fé e prática de um verdadeiro cristão.
O fato do ser humano ser um
pecador, afastado por natureza de
Deus, somente o próprio Deus
pode abrir sua mente para compreender as coisas de Deus. O fato
da Palavra de Deus ser espiritual,
somente o Espírito de Deus pode
tirar o véu que está no coração do
homem para compreendê-La.
É por isso que há tantas religiões no mundo, tentando fazer com que o homem se chegue a Deus. Porém, a única maneira de se chegar a Deus é por
meio de Seu Filho Jesus Cristo.
Com isso, algumas pessoas
acham que a Bíblia não é suficiente, e acrescentam a Ela outros
livros, outros escritos que vão de
encontro ao que a própria Palavra de Deus ensina. Outros por
não entender seus escritos,
acham um livro retrógado, e com
isso a abandonam. Outros pegam
passagens que lhe interessam e
fazem dessa passagem o seu manual de vida, ignorando outras
passagens.
Temos que ter em mente uma
coisa: Só existe uma verdade absoluta. Ou a Palavra de Deus é a
verdade, ou livros que algumas
pessoas escrevem é a verdade.
Não existem duas verdades!
Ou se crê que Jesus é o eterno Filho de Deus, ou se crê que
Ele é um espírito iluminado.
Ou se crê que há apenas um
mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, ou se
crê que pessoas que já faleceram
podem fazer essa mediação.
Ou se crê que está ordenado ao homem morrer apenas uma vez, vindo depois
disso o juízo, ou se crê que
haverá muitas reencarnações.
Ou se crê que o ser humano é salvo por crer em Jesus e
se arrepender de seus pecados,
ou se crê que fazendo caridades recebe-se o favor de Deus.
Ou se crê nos escritos dos
profetas e apóstolos do Senhor
Jesus, ou se crê em médiuns.
Ou se crê na Bíblia, ou se
crê em filosofias e tradições
humanas. Não dá para coxear entre dois pensamentos.
A Palavra de Deus não é
produto de mercado que você es-

colhe o que lhe agrada.
Precisamos Dela por
completo. Ela é tanto
doce como o mel, como
também amarga; Ela
consola e repreende;
Ela tem poder para salvar os que creem, e
também poder para
condenar os que não
creem. Ela diz que Deus
amou o mundo a ponto de entregar Seu Único Filho para que as
pessoas cressem Nele e fossem
salvos. Mas esse mesmo Deus
também se ira com os incrédulos.

Ela, a Bíblia,
segue sobranceira,
impoluta,
transformando
homens e
mulheres dia
após dia
O apóstolo Paulo escreveu
que o pecado entrou no mundo por um homem, por isso
que todos pecaram. Não há um
justo, nem um sequer. Todo
ser humano está debaixo dessa maldição. Todos pecaram e
separados estão de Deus.
Então, Deus, para resolver
esse gravíssimo problema, enviou Seu Único Filho, nascido
de mulher, nascido sob a lei,
para morrer pelos nossos pecados. Ele veio como nosso substituto, como nosso redentor.
Jesus Cristo sendo Deus se
fez homem, sendo santo se fez
pecado, sendo eterno entrou no
tempo para salvar a mim e a
você. Se o ser humano fosse salvo por fazer caridades, não haveria necessidade de Jesus se
fazer homem e morrer numa
cruz para salvar pecadores.
Lembrando também que boas
intenções não salva ninguém.
No inferno há muitas pessoas
que tiveram boas intenções mas
não creram no Evangelho. No
céu há muitas prostitutas, ladrões, assassinos que se arrependeram e creram no Evangelho.
O ser humano precisa crer
no Evangelho e se arrepender de
seus pecados para poder receber de graça, por meio da fé, a
salvação de sua alma. Não há
nada que possamos fazer para
ganharmos a salvação de nossa
alma. Tudo já foi feito por Cristo. Basta apenas crer. Quem
crer e for batizado será salvo;
quem não crer será condenado.
Marcos 16.16. Simples assim!
Leia a Bíblia para ser sábio,
creia nela para ser salvo, pratiquea para ser santo. Entenda! Quem
lê a Bíblia vive menos enganado, menos deprimido, menos inseguro, menos triste. Que Deus,
em Cristo Jesus, nos abençoe!
———
Alexandre Teles, servo do Senhor Jesus
Cristo (19) 99707-5520
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FALECIMENTOS
SR. DANIEL DA SILVA faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados
Sr. Silvino Eleuterio da Silva e
da Sra. Isabel Pinto Leme, era
casado com a Sra. Valsemira
Maria de Arruda Silva; deixa as
filhas: Ana Paula da Silva, casada com o Sr. Clodoaldo e
Debora da Silva, já falecida.
Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MATILDE VICENTIM NUNES faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 94 anos, filha
dos finados Sr. Pedro Vicentim
e da Sra. Gilda Caravella, era
viúva do Sr. Manoel Nunes; deixa os filhos: Manoel Aparecido
Nunes e Francisco Jose Nunes,
casado com a Sra. Beatriz Prata Nunes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 13h00 no Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JOANA D’ARC MEDEIROS
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos
finados Sr. Mario Medeiros e da
Sra. Benedita Rodrigues Medeiros. Deixa irmãos, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado

ontem, às 10h00 no Cemitério Municipal da Saudade em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LILIAN APARECIDA DUARTE CASTELLO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 39
anos, filha do Sr. Carlos Roberto Duarte Castello e da Sra.
Maria Aparecida Rodrigues da
Silva, já falecida, era casada
com o Sr. Robert Andre dos
Santos; deixa os filhos: Gabriella Duarte Castello dos Santos
e Robert Andre dos Santos Junior. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JULIA MARTINS MINETTO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 97 anos, filha dos finados Sr. Manoel Martins e da Sra.
Maria Calegari, era viúva do Sr.
José Minetto, deixa os filhos:
Aristides Minetto, casado com
a Sra. Elisabete Betim Minetto
e Dirce Ap. Minetto, casada
com o Sr. Jeferson. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 17h00 no
Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ENOQUE SANTOS SILVA
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos

finados Sr. Otacilio Fernandes
da Silva e da Sra. Odilia Cristiana Santos, era casado com
a Sra. Elizete Santos de Santana da Silva; deixa as filhas:
Flavia Santos Silva; Daiane
Santos Rocha, casada com o
Sr. Samuel Rocha Junior e
Fernanda Santos Silva. Deixa
neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da
Saudade sala 07, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. PALMIRA BOMBO MAGRINI faleceu ontem, na cidade de
Rio das Pedras – SP, contava
83 anos, filha dos finados Sr.
Arthur Bombo e da Sra. Benedicta Chiquito, era casada com
o Sr. Antonio Magrini; deixa os
filhos: Roseli Magrini Tavares,
casada com o Sr. Alcides; Jose
Magrini, casado com a Sra. Teresinha; Odete Magrini Dias,
casada com o Sr. Benedito;
Neusa Ap. Magrini Manesco,
casada com o Sr. Herminio Manesco; Antonia Roberta Magrini
Granja, casada com o Sr. João
Granja; Marcos Romario Magrini, casado com a Sra. Telma e
Marcelo Magrini, casado com a
Sra.Liliani Fresquineti. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do
Velório do Cemitério Municipal
de Rio das Pedras – SP, para o
Cemitério Municipal da Vila Re-
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zende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO TARGINO DA SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos
finados Sr. Manoel Targino da
Silva e da Sra. Maria da Conceição, era viúvo da Sra. Maria Fernandes Targino da Silva, deixa
os filhos: Eliane Targino da Silva, casada com o Sr. Deoclides
R. da Silva; Francisco Targino
da Silva, casado com a Sra. Eliane; Antonio Marcos Targino;
Maria Marciana Fernandes da
Silva, casada com o Sr. Nilton
Cesar Ribeiro; Cicero Targino
da Silva, já falecido e Maria Targino da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 15h00
da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. EDINA MARIA JOÃO
CROZATTI faleceu ontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha do Sr. Pedro João, já falecido e da Sra. Gessi Yolanda
Muzzi João, era casada com o
Sr. João Eli Crozatti; deixa os
filhos: Lais Crozatti e Andre Eli
Crozatti. Deixa demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada
ontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório da Saudade,
sala 04, para o Crematório
Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. JESUITA DA SILVA PAIXÃO
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade
e era casada com o Sr. Antonio
Manoel da Paixão. Era filha do
Sr. Manoel Patez da Silva e da
Sra. Maria Gomes da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Aldinê da Silva Paixão Cardozo casada com Odair Cassiano, Audinelia da Silva Paixão casada com Francisco da Silva e
Antonio Marques da Silva Paixão casado com Simone Paixão. Deixa também netos e
bisnetos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as 09:00 hs,
no Cemitério Municipal de Vila
Rezende, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOÃO PIRES DE ABREU faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Idair Benedita Neves de Abreu. Era
filho do Sr. Benedito Pires de
Abreu e da Sra. Olivia Bueno,
ambos falecidos. Deixou os filhos: Mauricio Pires de Abreu e
Marcio Pires de Abreu. Deixa
ainda netos e demais parentes.
O seu sepultamento deu-se
ontem as 13:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 01 para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANA PEREIRA DA SILVA
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 80 anos de idade e era viúvo do Sr. Geraldo
Fernandes da Silva. Era filha da
Sra. Quintiliana Pereira da Silva, falecida. Deixou os filhos:
Jose Divino, Sueli, Zuenir, Nilson, Maria das Dores e Maria
Aparecida. Deixa ainda demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as
16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila
Rezende – Sala 03, para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOÃO SANTOS DA SILVA
faleceu anteontem na cidade
de Rio das Pedras, aos 85 anos
de idade e era viúvo em 1ª núpcias da Sra. Doralina Bandeira
da Silva e era Casado em 2ª
nupcias com a Sra. Rosalina
Francisca dos Santos Alcarin.
Era filho do Sr. Jose Venancio
da Silva e da Sra. Rosa Pereira
da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Claudemir Roberto da Silva casado com Maria de Lourdes da Silva, Carlos Henrique
da Silva casado com Elisangela da Silva, Fabio Roberto da
Silva casado com Marilene da
Silva e Angela Maria da Silva
Rodrigues. Deixa ainda demais
parentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 10:30 hs, saindo a urna mortuária do Ve-

lório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi inumado em
jazigo da familia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. RITA RODRIGUES MARCON faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 92
anos de idade e era viúva do
Sr. Vicente Marcon. Era filha
do Sr. João Rodrigues Baptista e da Sra. Benedicta Antonia
Bonifacio, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Rita de Cassia Marcon e Vlamir Alcides
Marcon. Deixa netos. O seu
sepultamento deu-se ontem
as 14:30 hs no Cemiterio da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da familia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. EVA JOSINA DA CRUZ
ANTEDOMENICO faleceu ontem
na cidade de Piracicaba, aos 55
anos de idade e era casada
com o Sr. Antonio Sergio Antedomenico. Era filha do Sr. José
Faustino da Cruz e da Sra. Expedita Josina da Cruz, falecida.
Deixou parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem as 17:00 hs, sando a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala 08 para o Cemiterio
da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. OSWALDO ALVES CORREA
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade
e era filho do Sr. Ariel Alves Correa e da Sra. Maria Luiza Correa, falecidos. Deixa os filhos:
Sonia Eliana C. dos Santos casada com José Claudinei S.
dos Santos, Edivaldo Correa
casado com Edilena Ap. Cremonesi Correa, Silvana Heloisa P.
Correa casada com Antonio D.
P. Correa, Neusa Correa Feitoza casada com Josue Feitoza,
Cleusa Correa Cillo casada
com Renato Tadeu Cillo, Danielle Priscila Correa e Ivan Correa, falecido. Deixa irmãos, netos e bisnetos. O seu sepultamento dar-se-a hoje as 10:30
hs, saindo a urna mortuária
deste velório para a referida
necropole, onde será inumado em jazigo da familia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARCIA REGINA SARTINI
GAVA faleceu anteontem na cidade de Araras, aos 72 anos
de idade e era filha do Sr.
Oswaldo Gava e da Sra. Justina Sartini, falecidos. Deixa os
filhos: Fernanda, Georgia e Jorge. O seu sepultamento deuse ontem as 13:30 hs saindo a
urna mortuária do Velorio Municipal de Araras seguindo para
o Cemiterio da Saudade nesta
localidade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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Por que ainda não foi criada
uma vacina contra a Aids?
Jefferson R.Victor

O

Brasil de 2021
vem sendo um
período intenso
para a ciência. A pandemia, embora desacelerada, continua em
curso e ainda impactando a saúde da população. As vacinas,
como nunca, têm tido uma atenção extrema por parte da mídia e,
por feliz consequência, também
dos brasileiros, que vêm buscando se informar mais a respeito do
tema. Uma questão que surgiu
nesse meio tempo é: se, em razão
da pandemia, em todo o mundo
estão sendo desenvolvidas e produzidas vacinas a toque de caixa,
por que a ciência ainda não foi capaz de produzir uma vacina contra a AIDS? Sendo o HIV um vírus
de alta preocupação há décadas,
posso afirmar que não foi por
falta de esforço. Porém, o desenvolvimento de vacinas contra
um vírus como o da Covid-19 não
se compara ao desenvolvimento
de uma vacina contra a AIDS.

Embora seja
um vírus mais
complexo, isso
não significa
que a ciência já
não esteja
correndo atrás há
bastante tempo
Quando pensamos em desenvolver uma vacina contra um vírus como o causador da Covid-19
ou da AIDS, os primeiros passos
a serem adotados se baseiam em
mais de 100 anos de história e
consideram como ponto inicial os
experimentos de Louis Pasteur,
que foi o criador do princípio de
desenvolvimento de vacinas semelhante ao que utilizamos na atualidade – que já se provou altamente funcional ao erradicar doenças como a varíola, por exemplo.
Por outro lado, por mais desenvolvidas que sejam ou estejam as
tecnologias para desenvolver vacinas, algumas características
naturais do vírus causador da
doença, como é o caso do HIV,
podem impactar diretamente no
sucesso desse desenvolvimento.
Vale lembrar que em 1984, logo
após a descoberta do HIV, a secretária de Saúde dos EUA anunciou que uma vacina contra a
doença seria desenvolvida em até
dois anos, discurso semelhante ao
que foi utilizado por diversos cientistas atuantes na área de desenvolvimentos de vacinas quando surgiu o coronavírus causador da Covid-19, o SARS-Cov-2.
Porém, com o passar dos anos,
verificou-se que o HIV possuía características únicas que poderiam
comprometer a produção de uma
vacina. Entre elas, foi observado
que, diferentemente de outros vírus, o HIV não induz uma resposta imune eficiente e protetora
nas pessoas que foram infectadas.
Isso compromete um princípio
básico do desenvolvimento de
vacinas que é o de induzir uma
reação “semelhante a uma infecção natural” para que as pessoas
fiquem protegidas. De forma totalmente inédita, percebeu-se que
uma vacina contra o HIV precisa
ter como objetivo a indução de
uma resposta imune protetora
mais intensa e eficiente do que
aquela que a própria infecção pelo
HIV é naturalmente capaz de induzir em uma pessoa. Este grau
de eficiência é algo que até hoje
não foi alcançado com outras vacinas que, por princípio, induzem
nas pessoas uma reação bem menos intensa do que seria a doença
natural e com isso já são capazes
de gerar proteção suficiente para
evitar as formas graves e eventualmente fatais de uma doença.
Um segundo aspecto importante
é que o HIV naturalmente sofre
mutações em uma frequência tão
alta que, tecnicamente, se torna
muito difícil definir qual será o
“vírus alvo” da vacina. Pra se ter
uma ideia de comparação, vamos
considerar o influenza, causador
da gripe comum, o qual sabemos
que já possui uma vacina que é
anualmente atualizada devido às
suas mutações, inclusive exigindo revacinação anual. Pois bem,
a quantidade de mutações naturais a que o HIV está sujeito em
um único indivíduo infectado é
maior que toda a variabilidade
observada no vírus influenza na

população mundial.
Sendo assim, estes dois
aspectos principais já
tornam evidente que o
desenvolvimento de
uma vacina contra o
HIV representa um desafio científico e tecnológico em um grau de
complexidade superior
ao de qualquer outro vírus importante para a saúde humana, como o causador da Covid19. Como demonstra a variedade
de vacinas produzidas em curto
período de tempo e em uso até o
momento em todo o mundo, este
vírus, especificamente, não tem a
mesma complexidade do HIV.
Contudo, embora seja um vírus mais complexo, isso não significa que a ciência já não esteja correndo atrás há bastante tempo. Ao
longo dos quase 40 anos de pesquisas sobre o HIV, investimentos
de centenas de milhões de dólares
e dedicação ferrenha de milhares
de cientistas, embora até o momento não exista nenhuma vacina capaz de mostrar suficiente eficácia para que seja utilizada em
massa, muito trabalho foi e vem
sendo realizado. Entre diversas
frentes de investigação científica,
é interessante destacar a da IAVI
(International AIDS Vaccine Initiative), uma fundação internacional sem fins lucrativos que tem
como objetivo primordial desenvolver uma vacina contra o HIV.
Em fevereiro de 2021, a IAVI anunciou a realização de um teste clínico de fase I (primeira etapa na produção de uma vacina, com testes
de segurança em humanos) de um
tipo de vacina absolutamente inédito do ponto de vista técnico e científico e que parece ter mostrado
alguns dos melhores resultados observados até hoje. Essa vacina, que
atualmente representa nossa maior chance na luta contra o HIV,
está sendo desenvolvida com a utilização de tecnologias genéticas e
computacionais que nunca foram
utilizadas para o desenvolvimento de outras vacinas de uso em
massa. De uma forma muito geral, esta nova tecnologia permite
“escolher” raras células (estimadas em uma a cada 1 milhão de
células que produzem anticorpos)
que são estimuladas na pessoa
vacinada para que ela produza
resposta imunológica adequada.
Aparentemente, nos primeiros
grupos de pessoas testadas, essa
vacina parece ter finalmente induzido a produção de anticorpos
capazes de impedir a infecção pelo
HIV, o que sugere que o mais alto
grau de indução de resposta imunológica protetora e poderá, portanto, tornar-se funcional contra
o HIV. Porém, outras fases de testes ainda são necessárias para se
confirmar essas observações.
Além disso, considerando o vasto histórico de estudos que também foram promissores em fases
iniciais, mas chegaram a ser interrompidos por não terem se mostrado eficientes, cabe prudência.
Por fim, é importante que as
pessoas entendam que a ciência na
área biológica nunca gera observações absolutamente exatas e
sempre exige tempo, só assim hipóteses são descartadas ou confirmadas indicando a utilidade das
descobertas relacionadas a vacinas
por exemplo. Lembrando ainda
que qualquer descoberta está continuamente sujeita a questionamentos que permitem constantes
melhorias. O conhecimento científico na área biológica é muito amplo, a ponto de estimarmos que
todo o conhecimento histórico
pode se duplicar anualmente, mas
é preciso separar as coisas: HIV e
SARS-Cov-2 são vírus completamente diferentes, e como eu disse,
exigem abordagens diferentes, e
estas estão sendo feitas, incansavelmente, por milhares de cientistas do mundo todo. Cabe a nós,
portanto, torcer e atuar para que
respostas, incluindo uma vacina
contra o HIV, sejam alcançadas o
mais rápido possível. Em paralelo,
também podemos admirar o triunfo da ciência, pois ela foi capaz
de gerar, no período historicamente mais curto já registrado,
diversas vacinas extremamente
eficientes contra o vírus causador
da pandemia mais grave dos últimos 100 anos, a da Covid-19.
———

Jefferson Russo Victor,
biomédico imunologista,
professor do curso de
Medicina da Universidade Santo Amaro – Unisa
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EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas
e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Rio das Pedras/SP RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO RIO DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
ROGERIO APARECIDO VIDAL e SARA CARPIN, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, empresário, nascido em Ibaiti - PR, aos 12/03/1984, residente e domiciliado rua
Massud Coury, nº 1059, bairro Jardim Bom Jesus, Rio das Pedras - SP, filho de MARIO ANTONIO VIDAL e de MARIA DE LOURDES CORSINI VIDAL; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 04/12/
1985, residente e domiciliada rua Massud Coury, nº 1059, bairro Jardim Bom Jesus, Rio das Pedras - SP, filha de GERALDO
APARECIDO CARPIN e de MARLENE DE FATIMA OLIVEIRA.
ANGELO HENRIQUE BALDO e JUCIELE DANTAS DUTRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, serralheiro, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 10/05/1983, residente e domiciliado na rua Nove de Julho, nº 693, bairro
Jardim Bom Jesus II, Rio das Pedras - SP, filho de CLAUDIO
ANGELO BALDO e de MARIA APARECIDA DE FATIMA DA SILVA
BALDO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira,
cuidadora de idosos, nascida em Jardim de Piranhas - RN,
aos 30/03/1984, residente e domiciliada na rua Nove de Julho, bairro Jardim Bom Jesus II, Rio das Pedras - SP, filha de
JOSÉ PAULINO DUTRA e de MARIA JOSÉ DANTAS DE SOUZA.
LEANDRO BARBOSA e FERNANDA ROSA DA SILVA, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar
administrativo, nascido em Lagoa do Mato (Itatira) - CE,
aos 18/04/1989, residente e domiciliado rua Alexandre
Defavari, nº 120, bairro Parque Bom Retiro, Rio das Pedras - SP, filho de MANOEL JURANDIR BARBOSA e de MARIA DE SOUSA BARBOSA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciada, do lar, nascida em Capivari - SP, aos
27/05/1984, residente e domiciliada rua Alexandre Defavari,
nº 120, bairro Parque Bom Retiro, Rio das Pedras - SP, filha
de BENTO ROSA DA SILVA e de MARIA ELENA DA SILVA.
PAULO RICARDO COSTA SANTANA e DHENIFER MARCELA
MOREIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, açougueiro, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 29/11/
1996, residente e domiciliado na rua Leonel Giovanini, nº 88,
bairro Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras - SP, filho de
CATARINO PEIXOTO SANTANA e de MARILURDES BARBOSA
COSTA SANTANA; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteira, estudante, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 19/05/
2001, residente e domiciliada na rua Leonel Giovanini, nº 88,
bairro Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras - SP, filha de
ORAI INACIO MOREIRA e de SILVANA SALES DOS SANTOS.
ERICK DUCATTI AGUILAR e MARCIA EDUARDA RIBEIRO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, estudante, nascido em Piracicaba - SP, aos 22/06/1997, residente e domiciliado rua Prefeito João Batista de Aguiar, nº
168, bairro Jardim São Cristóvão I, Rio das Pedras - SP,
filho de AGUINALDO CABRERA AGUILAR e de MÁRCIA CRISTINA DUCATTI; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteira, auxiliar administrativo, nascida em Rio das Pedras
- SP, aos 24/07/1999, residente e domiciliada na rua Prefeito João Batista de Aguiar, nº 168, bairro Jardim São Cristóvão I, Rio das Pedras - SP, filha de ELDI ROSA RIBEIRO.
MATHEUS ALLAN NUNES e JOYCE VITORIA HENRIQUE, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, costureiro, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 31/12/2001, residente e domiciliado na rua Guido Nicolai, nº 22, bairro Vitória
Perin Cezarino, Rio das Pedras - SP, filho de JOSÉ ANTONIO
NUNES e de CREUSA GOMES FERREIRA NUNES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida
em Rio das Pedras - SP, aos 31/08/2003, residente e domiciliada na rua Angelo Domingos Cibim, nº 38, bairro Lúcia Taranto Marrano, Rio das Pedras - SP, filha de MARCOS ROBERTO HENRIQUE e de VALQUIRIA MARLI SAMPAIO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. Rio das Pedras,27 de
janeiro de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA
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EMAGRECIMENTO
SAUDÁVEL e com equilíbrio na sua rotina. Faça
uma avaliação de bioimpedancia GRATUITA e
receba uma mentoria
para alinhar sua necessidade e objetivo. Avaliação gratuita pelo whats
App 19.996229016.

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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL
NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288
com Tadeu.

USADOS PARA VENDER

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

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

CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

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

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

