rone, publicitário, como vice presidente; e Rogério Gonçalves,
advogado, como tesoureiro.
Novos rumos necessários para
um Município moderno, em Estado pujante, e Nação vibrante!!

COMUNISTAS — I
Vilson Dornelles, presidente, e Francys Almeida, vice-presidente do Diretório Municipal
do PCdoB em Piracicaba, querem
acelerar a participação política e
partidária nas eleições deste ano.
Tanto é que Francys Almeida,
envangelista da Igreja Assembleia de Deus-Madureira, está
firme no pedido de apoio ao pastor Dilmo dos Santos, ex-deputado estadual, para que seja oficializada a sua pré-candidatura
ao Palácio dos Bandeirantes.
Com o trabalho do pastor Dilmo,
garante o pré-candidato, há amplas chances de melhorar o trabalho de Francys nessa ousadia.
COMUNISTAS — II
Como não bastassem esses
esforços, o médico Vilson Dornelles — com a saúde recuperada —
informa que, no dia 21 de fevereiro, quer realizar um encontro com
admiradores e a imprensa local e
regional, para que Francys Almeida detalhe seu plano como pré-candidato. Será um almoço no Restaurante Pintado na Brasa e data
de 21 de fevereiro foi escolhida
porque se comemora os 174 anos
do Manifesto Comunista, uma
obra que foi publicada nessa data
e é reconhecido como um dos tratados políticos com maior influência no mundo. Desfilam aí os pais
do Socialismo Karl Marx e Friedrich Engels na Primavera dos
Povos. Proibia o trabalho infantil e os mundos fabril e escolar.
DIREITA — I
O PRTB (Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro) de Piracicaba está com novos nomes e planos. É, para a legenda, a Direita
que pensa a cidade em contexto de
civilidade, ordem e liberdade. Direita com pessoas de Direita de
forma direta. A defesa da família
piracicabana, o orgulho em ser
“caipira”, moral, honra e respeito às coisas de nossa terra.
DIREITA — II
A Comissão Executiva Municipal do PRTB é representada
por Adriana Moreti, analista fiscal, como presidente; Edson Ca-

NA MIRA – I
Ex-juiz da Operação Lava
Jato, Sérgio Moro (Podemos) prometeu divulgar nesta sexta (28) os
valores que recebeu por atuar em
uma consultoria privada nos Estados Unidos. O cargo foi assumido
logo após deixar o governo de Jair
Bolsonaro, em 2020. Moro está na
mira pela atuação na empresa Alvarez & Marsal. Quanta ética!!!

Canal Torto: Sema busca recursos
estaduais para reforma de estrada
Thais Passos/Sema

NA MIRA – II
Acusado por suposto conflito
de interesses no trabalho, de acordo com o ministro do TCU, Bruno
Dantas, e haver articulação de CPI
sobre o tema na Câmara dos Deputados, Sérgio Moro precisa explicar porque conseguiu emprego
justamente em uma empresa nomeada judicialmente para administrar a recuperação de firmas
que foram alvos da Lava Jato.
NA MIRA – III
Nunca é demais lembrar que,
além destas acusações, o ex-juiz
da Lava Jato já foi declarado suspeito para julgar o ex-presidente
Lula, conforme decisão do STF e
foi alvo da série de reportagens
Vaza Jato, do site The Intercept,
que a partir de informações hackeadas mostra o conluio do juiz
e procuradores da operação.

PARABÉNS
Ontem (27) o advogado Max
Pavanello completou aniversário e
recebeu inúmeros cumprimentos.
Colaborador de A Tribuna, a equipe e o Capiau registram os parabéns. E, como conselheiro estadual da OAB, recebeu, logo pela
manhã, os cumprimentos da presidente estadual da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Patrícia Vanzolini. Saúde e Paz.
Edição: 16 páginas

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento
(Sema), está em contato com o
Governo do Estado em busca de
recursos por meio de programas
da SAA (Secretaria Estadual de
Agricultura e Abastecimento), com
o objetivo de acelerar reformas de
estradas rurais. Nesta quarta-feira (26), a secretária da Sema, Nancy
Thame, esteve reunida com os técnicos representantes da SAA, Antonio Hélio Leme e Eduardo Pniewsky, para tratar sobre o programa estadual Novo Melhor Caminho e inscrever a estrada do Canal Torto (PIR 011W) para receber os recursos do programa. A3

Estrada do Canal Torto será beneficiada no “Novo Melhor Caminho”

NA MIRA – IV
O advogado Marco Aurélio de
Carvalho resumiu como as práticas do ex-juiz foram perniciosas
para a busca da Justiça. “Se o consultor jurídico e de negócios Sérgio
Moro fosse julgado pelo juiz Sérgio
Moro, assistiriamos a ações midiáticas de busca e apreensão e a medidas apressadas de prisão preventiva e bloqueio de bens”, declarou.

De acordo com
Nancy Thame, o
trecho é um dos
mais críticos entre
os 811 quilômetros
de estradas rurais
em Piracicaba

Divulgação

Divulgação

EMENDAS PARA O LAR DOS VELHINHOS
A deputada Professora Bebel
(PT), entre o presidente do Lar
dos Velhinhos, Ives Marcondes,
e o conselheiro Marcos Petri.

Ontem, a parlamentar anunciou R$ 400 mil em emenda
com apoio do deputado federal Alexandre Padilha (PT). A6
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MDB
A foto acima registra o encontro do presidente do Diretório
local do MDB, Fernando Favoreto (à esquerda) com o secretário da Agricultura e Abastecimento, deputado estadual Itamar Borges, e o tesoureiro do Diretório Estadual do
MDB, Arlon Viana, emedebista histórico, durante encontro
da legenda em Campinas.
Abaixo, Fernando Favoreto —
pré-candidato a deputado federal — com o ex-presidente
Michel Temer, a maior liderança do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no País.
Emedebistas são famosos,
na história política, porque se

tornaram especialistas em
“costurar” sempre, na democracia e na liberdade. Para
eles, “vem Simone Tebet, senadora pelo Mato Grosso do
Sul, para o Palácio do Planalto” e Favoreto afirma que a
RMP (Região Metropolitana
de Piracicaba) necessita de
ampliar a representação. “A
Região Metropolitana de Piracicaba precisa de representatividade no Congresso Nacional, uma voz ativa em Brasília
que clame e defenda os interesses do povo; por isso, eu
apoio (a pré-candidatura) Fernando Favoretto para deputado federal”, afirmou Temer.
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O sujo falando do mal lavado
Professora Bebel

O

post do secretário estadual
da Educação,
Rossieli Soares, contra
Bolsonaro, no Twitter,
seria uma piada de
mau gosto se não fosse trágico. É a velha
história do sujo falando do mal lavado. O presidente
da República, Jair Bolsonaro, é,
sim, o capitão de uma nau de
morte: sua necropolítica não
poupa nem os mais de 600 mil
mortos pela COVID-19, nem a vacinação de crianças, nem os cortes no orçamento da Educação,
nem o reajuste do piso dos professores. Tudo em nome de um
projeto de perpetuação do poder.
Porém, o governador João
Doria e o seu secretário Rossieli

não são o farol iluminista que pregam.
Não há aumento de
73% para os professores. Aliás, nem o projeto de lei da carreira
foi enviado, até o momento, à Assembleia
Legislativa de São
Paulo. Há um arremedo de carreira que
transforma salários em subsídios e acaba com quinquênio, sexta-parte e qualquer outro adicional. E que, além de ruim, não
envolve a todos os professores.
Na dança da mentira, ambos estão enredados. Em prejuízo da Educação e do povo!
———
Professora Bebel, presidenta da Apeoesp, deputada estadual, líder da
bancada do PT na Alesp

Queda das exportações,
como resolver
Max Pavanello

R

Postagem no twitter do secretário estadual, Rossieli Soares

Fiat Lux!
José de Paiva Netto

M

oisés, ao des
crever, de for
ma alegórica,
a criação do Céu, da
Terra e de tudo o que
ela contém, revela, no
Gênesis, 1:3 e 4: “E disse Deus: ‘Faça-se a
Luz!’ E houve Luz. E viu
Deus que era boa a Luz, e fez a separação entre a Luz e as trevas”.
Ora, não pode haver Luminosidade, ou seja, Vida em
plenitude espiritual-humano,
onde não existir Amor, em
seu mais elevado sentido.
Toda a criação do Universo
deriva da essência do Pai Celeste, definido por Jesus, por intermédio de João Evangelista,
justamente como Amor (Primeira Epístola de João, 4:8).
Persistindo em manter a
consciência afastada desse
sentimento sublime e dessa estratégia cósmica, o ser humano corre sério risco de pôr-se
fora do alcance da sintonia de
Deus, o Grande Arquiteto Celeste; portanto, em situação
danosa para a sua Alma, razão
maior de tantos males que recaem sobre o mundo, porquanto a vivência da Espiritualidade Ecumênica, isto é, do Bem, é
motivo de saúde mental e social para o Cidadão Planetário.
Disso podemos inferir que o
glorioso Fiat Lux!, revelado pelo
grande chefe e legislador hebreu,
poderia, em seu fulgor, ser interpretado com estas palavras:

O AMOR SOLIDÁRIO DIVINO Faça-se do Amor Fraterno (Fiat Lux!) a Lei
Suprema dos cidadãos e dos povos. Eis
a urgente providência
a antepor-se ao darwinismo social, ampliado pela globalização desprovida de
sentimento solidário: a sobrevivência, nua e crua, do mais
forte. Desvio provocado por
uma leitura sociológica equivocada da teoria científica evolucionista, com a qual (leitura
equivocada) concordava, para
nossa tristeza, o controverso
pensador inglês, o pioneiro
Charles Darwin (1809-1882),
que, aliás, a defendia. Ora, o ser
humano não pode ser reduzido
a um animal irracional.
Vivamos o Amor Solidário
Divino, porque ele é o único capaz de afastar da Terra as trevas da miséria e da dor, quando
compreendido e exercido em
todo o seu poder e eficiência, não
somente pela Religião, mas também pela Política, pela Ciência,
pela Economia, pela Arte, pelo Esporte, pelos relacionamentos internacionais, pelo trabalhador
mais simples e pelo mais projetado homem público. Na verdade,
o ser humano, sabendo ou não,
procura instintivamente o equilíbrio, que só pode advir do exercício da Fraternidade, a grande
esquecida da trilogia da Revolução Francesa (Liberté, Egalité,
Fraternité), tanto que vem no fi-

A manifestação
do Amor Divino
na criação da
Vida planetária
nal do lema reformista, quando
deveria ocupar sua vanguarda.
PAZ E FRATERNIDADe
- Não foi sem motivo que Victor
Hugo declarou: “Sem Fraternidade não pode haver Paz”.
Realmente, caro Hugô, só alcançaremos a Paz, pelas atitudes
convincentes de Fraternidade. (...)
O mundo precisa, mesmo, de
Paz e Fraternidade. Por sinal, uma
saudação de Francisco de Assis, o
Patrono da Legião da Boa Vontade. Não se trata de mera pretensão da nossa parte, como bem
compreendeu o ex-ministro Dr.
Marcelo Pimentel, ao afirmar: “A
LBV não é obra para uma geração, mas para uma civilização”.
Na construção de um futuro melhor, inspiremo-nos e ajamos confiantes no Amor Universal, expresso no Mandamento
Novo de Jesus, a Lei de Solidariedade Espiritual, Social e Humana, com o que encerro esta modesta reflexão: Disse o Cristo
Ecumênico, o Divino Estadista:
“Novo Mandamento vos dou:
Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos,
se tiverdes o mesmo Amor uns
pelos outros. Se permanecerdes
em mim e as minhas palavras em
vós permanecerem, pedi o que
quiserdes, e vos será concedido.
A glória de meu Pai está em que

deis muito fruto; e assim sereis
meus discípulos. Se guardardes
os meus mandamentos, permanecereis no meu Amor; assim
como tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no Seu Amor. Tenho-vos
dito estas coisas a fim de que a
minha alegria esteja em vós e a
vossa alegria seja completa. O
meu Mandamento é este: que
vos ameis como Eu vos tenho
amado. Não há maior Amor do
que doar a própria vida pelos
seus amigos. E vós sereis meus
amigos se fizerdes o que Eu vos
mando. E Eu vos mando isto:
amai-vos como Eu vos amei. Já
não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o
seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes
vós que me escolhestes; pelo contrário, fui Eu que vos escolhi e
vos designei para que vades e
deis bons frutos, de modo que o
vosso fruto permaneça, a fim de
que tudo quanto pedirdes ao Pai
em meu nome Ele vos conceda. E
isto Eu vos mando: que vos ameis
como Eu vos tenho amado. Porquanto, da mesma forma como o
Pai me ama, Eu também vos amo.
Permanecei no meu Amor”. (Evangelho de Jesus, segundo João,
13:34 e 35; e 15:7, 8, 10 a 17 e 9.)
———
José de Paiva Netto, escritor, jornalista, radialista,
compositor e poeta. É diretor-presidente da Legião da Boa Vontade (LBV)

ecentemente, vi
uma matéria em
um dos jornais
locais cuja manchete
anunciava queda de
41% nas exportações
da Região Metropolitana de Piracicaba.
Apesar de não
ser especialista no
assunto, Comércio Exterior
sempre me desperta a atenção,
pois me traz à lembrança meu
saudoso pai, que durante anos
foi Gerente de Importação e
Exportação na antiga Itelpa.
Também, porque meu primeiro emprego foi de assistente
administrativo numa empresa de
despachante aduaneiro em Campinas. E, por gostar do tema, acabei aliando direito e comércio
exterior em minha monografia
de conclusão do curso. O tema foi
“a extrafiscalidade dos impostos
de importação e exportação”.
Em 2020, quando começamos a fazer o Projeto Municipal
de Desenvolvimento - PMD, o plano de governo da nossa então candidata a prefeita Carolina Angelelli, hoje presidente do PDT de Piracicaba e pré-candidata a deputada
federal, pedi para incluir um tópico
sobre comércio exterior e ela me
incumbiu de apresentar o projeto.
Procurei o meu professor de
Comércio Exterior do MBA em
Gestão e Negócios, que fiz na
Unimep, o professor Mário Pólis,
que nos ajudou na montagem.
No nosso projeto, analisamos o cenário daquela época.
Aliás, abram-se aspas, o PMD
feito sob a batuta de Carolina
Angelelli teve essa marca, primeiro foi feito diagnóstico do
que já existia e depois apresentou-se propostas factíveis.
Piracicaba ocupava a 6ª posição do ranking de exportações e a
10ª no ranking de importações
dentro do Estado de São Paulo.
Mas, apesar de bom volume de
exportações e importações, que nos
colocava no TOP 10 do Estado de
São Paulo, era possível detectarmos
alguns pontos de vulnerabilidade.
Um problema claro que se
detectava, e permanece, é a concentração de volume de exportações e importações em apenas duas
empresas. Nossas exportações
concentram-se em produtos de
uma única empresa (cerca de
60%), enquanto importações, apesar de mais diluídas, têm predominância em outra empresa (cerca de 25%). Esses percentuais eram
de 2020, mas não diferem significativamente do cenário atual.
A concentração do volume
nessas duas empresas é ponto
de vulnerabilidade porque a os-

cilação do mercado
acaba impactando direta e significativamente nossas exportações e importações.
Logo depois que
apresentamos o nosso
PMD para a Justiça
Eleitoral, por coincidência, uma manchete
estampava os jornais:
“Piracicaba fica em 2°
lugar na queda das exportações”.

Um problema
claro que se
detectava é a
concentração
de volume de
exportações e
importações
em apenas
duas empresas
Na matéria recente (16.01.2022),
os números analisados pela economista Cristiane Feltre correspondem à Região Metropolitana
de Piracicaba nos deixa um alento, pois, apesar da queda das
exportações no ano de 2021,
quando se comparam os meses
de dezembro de 2021 e de 2020
vê-se que houve crescimento.
Mas, a questão fulcral é a
concentração das exportações.
No caso de Piracicaba, concentração em produtos de uma única empresa, que nos deixa extremamente vulneráveis e suscetíveis às oscilações de mercado.
Nosso projeto para ao Comércio Exterior chamou-se Plano
Municipal de Desenvolvimento em
Internacionalização – PMDI, cujos objetivos eram a busca de alternativas para recessão de mercados; geração de conexões com
culturas diferentes; avanços no
desenvolvimento de tecnologias;
atração do turismo regional, nacional e internacional; atração de
novos negócios e empresas, de
modo sustentável; melhoraria da
qualidade de vida (social, ambiental, econômica e cultural).
Foi constituído sob 4 pilares:
atração de empresas; atração de
investimentos; turismo; educação
e cultura, convergindo todos para
internacionalização de Piracicaba.
Nosso PMDI é um projeto
completo. Cada um dos seus pilares minuciosamente detalhado e
possuía cronograma de implantação e com foco geração de emprego e renda e no desenvolvimento econômico sustentável.
———
Max Pavanello, advogado, vice-presidente do
PDT de Piracicaba, Conselheiro Estadual da OABSP

Vacina para 2022, ano de eleições
Frei José Orlando
Longarez

P

ara este ano novo, ainda pandêmico, ano de
eleições federal, estadual e provincial, quero falar sobre “A melhor política” do Papa
Francisco, capítulo V da Fratelli
Tutti. Como uma sagrada vacina, a “boa política” de Francisco,
vem curar nossa doentia consciência política. Escrevo especialmente para as nossas amadas fraternidades franciscanas seculares, OFS Regional Sudeste.
É possível o desenvolvimento de uma comunidade capaz
de realizar fraternidade a partir da amizade social – todos
irmãos – com a “política melhor,
a política colocada a serviço do
verdadeiro bem comum.”
Ainda sinto entre nós, capuchinhos e nas nossas fraternidades, um indiferente e velado “desprezo pelos vulneráveis”. “É palpável a dificuldade de pensar em um
mundo aberto onde haja lugar para
todos, que inclua os mais frágeis e
respeite as diferentes culturas”.

Francisco nos pede
para não “ignorar a legitimidade da noção de
povo”, a noção de pertença à fraternidade
universal – Fratelli Tutti – e local. Fazer desaparecer nossa consciência de pertença, “poderia levar à eliminação
da própria palavra ‘democracia’,
cujo significado é precisamente
‘governo do povo’”. Nossas fraternidades através dos conselhos eleitos, pensa e age democraticamente
com objetivos comuns e projetos
compartilhados. O pertencer a uma
fraternidade “é fazer parte de uma
identidade comum, formada por
vínculos sociais, políticos e culturais... rumo a um projeto comum”.
Nas nossas fraternidades e
nos partidos políticos, “existem
líderes populares capazes de interpretar o sentir de um povo...
O serviço que prestam, congregando e guiando, pode ser a base
para um projeto duradouro de
transformação e crescimento...
na busca do bem comum”.
Uma fraternidade “viva, dinâmica e com futuro é aquela que
permanece constantemente aber-
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P apa FFrancisco
rancisco
insiste em ”uma
caridade social
e política!”
ta a novas sínteses, assumindo em
si o que é diverso.” Haja diversidade entre nós franciscanos dentro do povo de Deus, na nossa
bendita Igreja em saída! Nossas
fraternidades podem evoluir politica e socialmente “com seu esforço
e criatividade e com a disposição
de se deixar mover, interpelar, crescer, enriquecer por outros...”.
Ser verdadeiramente fraterno nas questões do trabalho, “ser
verdadeiramente popular porque
promove o bem do povo. Ser fraterno é garantir a todos a possibilidade de fazer germinar as sementes que Deus colocou em cada
um, suas capacidades, sua iniciativa, suas forças. Esta é a melhor
ajuda para um pobre, o melhor
caminho para uma existência
digna” de nossas fraternidades.
Francisco denuncia que “em
certos contextos - diria até em
nossas fraternidades – é frequente acusar como populistas aqueles que defendem os direitos dos
mais frágeis da sociedade”.

“A verdadeira caridade é capaz de incluir tudo... O amor ao
próximo é realista e não desperdiça nada que seja necessário
para uma transformação da história que beneficie os últimos”.
“É necessário fazer crescer
não só uma espiritualidade da fraternidade — franciscana — mas
também e ao mesmo tempo, uma
organização mundial mais eficiente para ajudar a resolver os problemas prementes dos abandonados que sofrem e morrem nos
países pobres. Não existe apenas
uma via de saída...” Como irmãos, fratelli tutti, propor caminhos diferentes, quem sabe “reconhecer a necessidade de uma
mudança nos corações humanos,
nos hábitos e estilos de vida”.
Francisco fala agora diretamente para nossas equipes de formação: “A tarefa educativa, o desenvolvimento de hábitos solidários, a capacidade de pensar a vida
humana de forma mais integral e
a profundidade espiritual são realidades necessárias para dar qualidade às relações humanas... Devemos voltar a pôr a dignidade
humana no centro e sobre o pilar
da fraternidade devem ser cons-

truídas as estruturas sociais alternativas das quais precisamos”.
Aqui no Brasil com este governo com economia para banqueiros, grandes empresários e
agronegócio, “parece que não têm
lugar os movimentos populares
que reúnem desempregados, trabalhadores precários e informais
e tantos outros que não entram
facilmente nos canais já estabelecidos”. Movimentos tais como
MST e outros de “variadas formas
de economia popular e de produção comunitária. É necessário
pensar a participação social, política e econômica segundo modalidades tais que incluam os movimentos populares e animem as estruturas de governos locais, nacionais e internacionais com aquela
torrente de energia moral que nasce da integração dos excluídos na
construção do destino comum...”.
Papa Francisco batiza os
movimentos populares como
”semeadores de mudança, promotores de um processo para o
qual convergem milhões de pequenas e grandes ações interligadas de modo criativo, como
em uma poesia”! Quem sabe em
nossas pequenas fraternidades,

nossas irmãs e irmãos “nesse
sentido são ‘poetas sociais’ que,
à sua maneira, trabalham, promovem e libertam”! O Senhor nos
libertou para que sejamos livres!
“Graças a Deus muitos grupos e organizações da sociedade civil”, assim como nossas fraternidades, “realizam esforços
admiráveis com o pensamento
no bem comum e alguns dos
seus membros chegam a cumprir gestos heroicos que mostram de quanta bondade ainda
é capaz a nossa humanidade”.
Francisco insiste em ”uma
caridade social e política!”.
“Atualmente muitos possuem
uma noção ruim da política..."
Contudo, poderá o mundo funcionar sem política? Poderá encontrar um caminho eficaz para a
fraternidade universal e a paz
social sem uma boa política?
Neste ano é urgente nos envolver social e politicamente nas
eleições! Termino aqui, depois
teremos uma segunda parte, vamos nos vacinar com a melhor
política do papa Francisco.
———
Frei José Orlando
Longarez, OFMCap
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Vereadores visitam sede da Piracicaba Ambiental
Visita ao Ecoparque ocorreu na quinta (27) com o objetivo de tirar dúvidas sobre prestação dos serviços de limpeza urbana
Com o objetivo de fiscalizar
e tirar dúvidas sobre a prestação dos serviços de limpeza urbana, coleta e gestão do lixo doméstico em Piracicaba, um grupo de vereadores visitou, na manhã desta quinta-feira (27), o
Ecoparque, local onde acontece
a gestão de resíduos sólidos coletados pela Piracicaba Ambiental, empresa que possui uma
Parceria Público-Privada (PPP)
com o município desde 2012.
Os vereadores Acácio Godoy
(PP), Zezinho Pereira (DEM), Pedro Kawai (PSDB), Cássio Luiz
Barbosa, o Cássio Fala Pira (PL) e
a vereadora Silvia Morales (PV),
do Mandato Coletivo A Cidade é
Sua, foram recebidos pelo diretor-geral da Piracicaba Ambiental, Luiz Nunes de Oliveira Júnior. A empresa Piracicaba Ambiental é responsável pela coleta e
gestão do lixo domiciliar, e pela
limpeza urbana do município.
“No alto do escopo do trabalho do vereador está a fiscalização. Aqui é uma parceria público-privada e ela atende diretamente a população de Piracicaba em um dos serviços essenciais, então a gente precisava fazer
essa visita”, declarou o vice-presidente da Câmara, Acácio Godoy.
Ele destacou que a visita foi mo-

tivada por questões levantadas
pela fiscalização do Executivo, pela
atuação da empresa dentro da
PPP e pelos questionamentos levantados pelo Ministério Público.
Questões contratuais, tecnologia utilizada, cobertura do serviço de varrição, monitoramento
do serviço dos caminhões e da frota
que atende Piracicaba foram alguns dos questionamentos apresentados ao diretor-geral da Piracicaba Ambiental. Os vereadores também indagaram sobre as
multas aplicadas à empresa pelo
Poder Executivo e se os problemas que causaram as penalidades estão sendo sanados, e tiraram dúvidas sobre uma das
questões levantadas pelo Ministério Público que é a “ausência
da efetividade do biodigestor”.
Após esclarecimentos por parte da empresa Piracicaba Ambiental, os vereadores visitaram todo
complexo da Central de Tratamento de Resíduos, incluindo o aterro
sanitário e os tanques de chorume.
“Eu acho interessante a inciativa
dos vereadores de estar vindo,
acompanhando nosso trabalho interno e assim poder conhecer melhor como funciona a gestão atual
da empresa e como é o procedimento
interno”, afirmou o diretor-geral
Luiz Nunes de Oliveira Júnior.

P AULISTÃO A2

FISCALIZAÇÃO – Em dezembro de 2021, os gabinetes dos
vereadores Acácio Godoy, Silvia
Morales e Zezinho Pereira fizeram
uma visita à sede da ARES-PCJ
(Agência Reguladora dos Serviços
de Saneamento das Bacias dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí)
para esclarecer dúvidas. Após a
visita, os vereadores, juntamente
com o vereador Paulo Campos
(Podemos), encaminharam ao
Executivo o requerimento 1074/
2021, com questionamentos sobre a execução dos serviços de
limpeza urbana, coleta e manejo
de resíduos sólidos” no município. “Através dessas duas primeiras etapas, a visita na ARES-PCJ
e o requerimento encaminhado
ao Executivo, é que gerou essa
visita na Ambiental, numa terceira etapa do nosso papel de fiscalização”, afirmou Acácio Godoy.
Para a vereadora Silvia Morales, visitar e ver a operação de
todo o centro de tratamento de
resíduos “foi muito importante”.
Ela afirmou que após a visita, irá
se reunir com os vereadores e ver
os possíveis encaminhamentos.
Zezinho Pereira declarou que
mesmo com os esclarecimentos
dados pela administração da Piracicaba Ambiental, ainda ficou
com algumas dúvidas. “Nós va-

Davi Negri

Vereadores visitaram todo complexo da Central de Tratamento de Resíduos

mos formular um documento para
que a gente consiga verificar tudo
o que acontece aqui porque a população precisa saber o que ela
paga, se é justo, se não é justo e o
que poderia ser melhor para cidade. Nós temos o papel de fazer
essa fiscalização e por isso estamos

aqui hoje, a manhã toda, olhando
e verificando tudo, mas ainda
não é suficiente para chegar uma
conclusão”, afirmou o vereador.
“A gente vai ter que analisar
todas as informações que recebemos, mas a primeira impressão é
de que o município exerceu o papel

fiscalizador dele dentro da PPP e
que a empresa está se adequando àquilo que foi levantado pela
administração. E restam ainda
as questões judiciais que estão
num local próprio, então elas
terão que ser respondidas lá”, concluiu o vereador Acácio Godoy.

D EINTER -9

XV estreia com empate Vereador apresenta projeto da “Atividade Delegada”
diante do Velo Clube
Divulgação

Equipe saiu atrás no placar e empatou no final do primeiro tempo

O XV de Piracicaba começou
o Paulistão A2 de 2022 com um
empate diante do Velo Clube, no
estádio Benito Agnello Castellano,
na quarta-feira (26). Após sair
atrás do placar, o Alvinegro buscou o empate com gol de Ferreira.
A partida começou bem
disputada entre as equipes,
ambas empurradas pelas torcidas que compareceram ao estádio. O XV teve a primeira chance com Michel, que parou no
goleiro velista. Aos 24, Eric Di
Maria bateu de fora da área e
abriu o placar para o time da casa.

O XV chegou ao empate já
nos acréscimos do primeiro
tempo. Warley cobrou escanteio e Ferreira subiu mais alto
que a marcação para testar
firme para o fundo do gol.
No segundo tempo, ambos os
times buscaram o gol da vitória,
mas o placar de 1 a 1 não foi alterado. O XV volta a campo no sábado (29), às 17h, no Barão da
Serra Negra, contra o Linense.
Os torcedores podem adquirir o
Passaporte de Ingressos, que inclui esse jogo e mais os dois próximos em casa até hoje, dia 28.

P ROGRAMA

Câmara Convida destaca trabalho
musical e de proteção dos animais
O programa Câmara Convida
recebe nesta sexta-feira (28) o
músico Mário Brito para falar do
disco “A Forma”, composto ao longo da pandemia e recém-lançado
nas principais plataformas de streamming. Conduzido pelo jornalista Erich Vallim Vicente, no segundo bloco aconteceu a participa da vereadora Alessandra Bellucci (Republicanos) sobre as
ações de proteção dos animais.
“As oito canções do disco foram compostas na pandemia”,
destaca o artista nascido em Bom
Jesus, na Paraíba, e que está em
Piracicaba há mais de uma década, tendo participado em bandas
de diferentes estilos musicais, do
rock ao forró, passando pela bossa nova e MPB. Toda essa influência é levada ao novo disco, que,
embora tenha uma linha condutora, tem muitas variações de ritmos.
Proprietário de um estúdio
onde recebe bandas para ensaios
e gravações, Mario Brito aproveitou toda a estrutura do espaço
para desenvolver a produção e

também contou com participação
de músicos da cidade. “Acredito
que essa possibilidade trouxe
uma riqueza às músicas”, disse.
CAUSA ANIMAL – Protetora dos animais há mais de três
décadas, a vereadora Alessandra
destacou as conquistas do mandato no primeiro ano de atuação, como a criação do Núcleo
de Bem-estar Animal dentro do
CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). “Foi algo que eu levei até
a Administração e o prefeito (Luciano Almeida) e o secretário de
Saúde (Filemon Silvano) abraçaram e já está em processo de estruturação deste serviço que irá
melhorar a qualidade de vida dos
animais que forem recolhidos no
órgão”, aponta a parlamentar.
O programa Câmara Convida
vai ao ar nesta sexta-feira (28), ao
meio-dia, na TV Câmara, nos canais 11.3 em sinal digital (TV aberta), 4 da Claro/NET e 9 da Vivo/
Fibra, com retransmissão nas
mídias sociais oficiais do Legislativo, no Facebook e no YouTube.

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) reuniu-se na manhã desta
quinta-feira (27) com o diretor
do Deinter-9 (Departamento de
Polícia Judiciária de São Paulo
Interior-9) delegado Kleber Altale e entregou uma cópia do projeto de lei, protocolado pelo parlamentar no último dia 24, que
“autoriza o Poder Executivo
Municipal a celebrar convênio
com o Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria da Segurança
Pública, e a criar a gratificação
por desempenho de atividade delegada, nos termos que específica, e dá outras providências”.
A Atividade Delegada é realizada por meio de convênio firmado entre as prefeituras municipais
e a Secretaria da Segurança Pública do Governo do Estado, que permite aos policiais militares e civis,
a desempenharem suas funções
nos dias de folgas, tendo como
objetivo principal aumentar o efetivo nas ruas, trazendo mais se-

gurança a todos. Os policiais podem trabalhar por, no máximo, 12
dias por mês e a carga horária não
pode passar de oito horas por dia.
A atividade delegada é voluntária,
ou seja, somente os policiais que
se interessam na atividade se inscrevem para participar. Durante
o exercício da atividade delegada
os policiais trabalham uniformizados e portando suas armas.
A atividade delegada está
condicionada no Artigo 1º da
Lei Complementar Estadual nº
1.188 de 27-11-2012, que a alterou a Lei Estadual 10.291, de 26
de novembro de 1968, que institui o Regime Especial de Trabalho Policial. Recentemente, através da Lei Complementar 1.372 de
12 de janeiro de 2022, sancionada pelo governador João Doria,
incluiu-se também policiais civis
para exercerem a atividade.
No dia 24, o parlamentar já
havia se reunido com o coronel da
Polícia Militar do Estado de São

Assessoria parlamentar

Atividade Delegada é realizada por meio de convênio
firmado entre as prefeituras municipais e a Secretaria
da Segurança Pública do Governo do Estado

Paulo e comandante do CPI-9, Willians de Cerqueira Leite Martins
para apresentação da propositura.
O projeto de lei que dará entrada na primeira reunião ordi-

nária de 2022, tramitará na
casa, e se aprovado autorizará
o município de Piracicaba a firmar convênio, garantindo mais
segurança para a população.

C ANAL T ORTO

Sema busca recursos estaduais para reforma de estrada
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema), está em contato
com o Governo do Estado em
busca de recursos por meio de
programas da SAA (Secretaria
Estadual de Agricultura e Abastecimento), com o objetivo de acelerar reformas de estradas rurais.
Nesta quarta-feira (26), a
secretária da Sema, Nancy Thame, esteve reunida com os técnicos representantes da SAA,
Antonio Hélio Leme e Eduardo
Pniewsky, para tratar sobre o
programa estadual Novo Melhor
Caminho e inscrever a estrada
do Canal Torto (PIR 011W) para
receber os recursos do programa.
Após a indicação, os técnicos foram até a estrada para realizar o levantamento para elaboração do projeto de reforma,
junto à engenheira civil da Sema,

Bruna Trevisan. Segundo eles, se
Piracicaba for contemplada no
programa Novo Melhor Caminho, poderá ser feita a manutenção de seis quilômetros da estrada, com previsão de início ainda
neste primeiro semestre de 2022.
De acordo com a secretária
Nancy Thame, o trecho do bairro Canal Torto é um dos mais
críticos entre os 811 quilômetros
de estradas rurais em Piracicaba e, por esse, motivo foi escolhido para ser o beneficiado nesta primeira etapa do programa.
“A Sema tem se organizado e
acompanhado a demanda dos
moradores em relação às estradas
rurais e está diariamente realizando manutenções em diversos pontos, mas para avançarmos mais
nesses trabalhos, esta parceria e
articulação com o governo estadual é fundamental para a canalização de recursos”, disse Nancy.

Thais Passos/Sema

Estrada do Canal Torto será beneficiada no “Novo Melhor Caminho”

O programa Novo Melhor
Caminho, lançado no fim de
2022 pela SAA, foca no desenvolvimento da zona rural,
simplificando a vida do agricultor ao favorecer o escoa-

mento da produção agropecuária, além de diminuir a erosão do solo e o assoreamento
dos rios. Com o Programa, a trafegabilidade e a segurança nas
estradas serão beneficiadas.

V ACINAÇÃO

Saúde aplica neste sábado 2ª dose que está atrasada
Sábado, 29/01, é dia de sair
do atraso da 2ª dose da vacina
contra a Covid-19. As pessoas
que estão além do prazo para recebê-la poderão se vacinar sem
agendamento, das 8h às 15h, no
CRAB Vila Rezende, que fica na
avenida Santo Estevão, 394. O

objetivo da ação, realizada pela
Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), é que toda a população
complete o calendário vacinal.
Segundo a SMS, estar em
atraso para receber a 2ª dose
significa que a pessoa tomou a

1ª dose da CoronaVac/Butantan há mais de 28 dias, da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz há
mais de oito semanas, da Pfizer (pessoas com 18 anos ou
mais) há mais de 21 dias e da
Pfizer (adolescentes de 12 a 17
anos) há mais de oito semanas.

Para receber a 2ª dose é necessário apresentar CPF, documento de identificação com
foto, CPF, comprovante de vacinação com a 1ª dose e comprovante de endereço em Piracicaba
(não necessariamente no nome
da pessoa que será vacinada).

A Tribuna Piracicabana
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I NVESTIMENTOS

GWM inicia operações em Iracemápolis
Cerimônia ocorreu na manhã desta quinta-feira (27); empresa projeta a criação de duas mil vagas de emprego

Iracemápolis sediou na manhã
de hoje a cerimônia que marca o
início das operações da Great Wall
Motors no Brasil. Maior empresa
automotiva chinesa de capital 100%
privado, a GWM investirá mais de
R$ 10 bilhões para trazer uma nova
era à indústria automotiva brasileira. A prefeita Nelita Michel deu
as boas-vindas a todos os presentes e falou da emoção e expectativa
ao receber o grupo empresarial.
“Desde o início de janeiro de
2021, ao assumir a Prefeitura de
Iracemápolis, tanto eu como minha equipe não deixamos de acreditar que excelentes notícias chegariam. Acreditamos e trabalhamos por elas. E, hoje, estamos aqui
celebrando isso ao lado de todos
vocês. Fico honrada em saber que
podemos contar com a Great Wall
Motors para isso, gerando empregos à nossa população e a de toda
região, e tornando, sem dúvida alguma, uma importante referência
a todo setor automobilístico internacional”, destacou a prefeita.

Diretor Executivo da InvesteSP, Leonardo Machado, representou o Governo Estadual. Ele
destacou o trabalho desenvolvido.
“Iracemápolis, até pouco tempo
atrás, passou pela decisão de uma
empresa que decidiu encerrar as
atividades desta fábrica. Logo no
início do mandato, a prefeita Nelita Michel foi bater à nossa porta
diante dessa decisão que impactou muitas famílias. De uma fábrica que estava fechada, estamos
celebrando o investimento de mais
de R$ 10 bilhões e de uma decisão
que levou a demissão de mais de
400 funcionários, a gente está comemorando o anúncio de 2 mil novos postos de trabalho”, destacou.
A cerimônia contou com a
presença de representantes da
empresa chinesa, deputados e vereadores. O governador João Doria e o vice-presidente Hamilton
Mourão enviaram mensagens
de incentivo e parabenização.
INVESTIMENTOS - Serão
dois ciclos de investimento na fá-

brica em Iracemápolis, cerca de R$
4 bilhões de 2022 a 2025 e R$ 6
bilhões entre 2026 e 2032, com
geração de 2.000 empregos diretos até 2025. A unidade será a
quarta base completa de produção
da GWM no mundo, a primeira
da América Latina e também um
centro de exportação para todo o
continente americano. A fábrica
passará por uma modernização inicial até o final de 2022, que incluirá
processos digitais na produção e
linha de montagem inteligente.
A empresa anuncia que apoiará a cadeia brasileira de fornecedores, realizando investimentos e promovendo o desenvolvimento da indústria local. Haverá um plano para produzir peças
localmente, com o objetivo de alcançar um índice de nacionalização de 60% até 2025. A GWM
Brasil também tem como meta o
suporte à criação de uma rede
de eletropostos com parcerias locais ou operação direta nos principais centros urbanos até 2025.

Divulgação

Grupo investirá mais de R$ 10 bilhões para “trazer uma nova era à indústria automotiva brasileira”

M IRANTE

E NCONTRO

Trevisan Jr. acompanha vistoria no parque

Vereador e deputado estadual
elaboram projetos para a cidade

Na última terça-feira (25),
a Prefeitura Municipal de Piracicaba anunciou a revitalização
do Parque do Mirante, que inclui a pintura e alguns reparos
no local, e que será realizada
pela iniciativa privada. Após o
comunicado, o vereador Laercio Trevisan Jr. (PL) acompanhou, nesta quinta-feira (27),
a vistoria realizada pelos técnicos da Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente), Márcio Maruko e Felipe Gomes, além do Diretor do
Engenho Central, Antonio Padovan, da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural), e representantes da empresa MRV.
Trevisan Jr. lembra que em
outubro de 2021, na companhia
do secretário municipal de Defesa
do Meio Ambiente, Alex Gama
Salvaia, visitou o Parque do Mirante e que, na oportunidade, solicitou ao titular da Sedema a
poda de árvores e supressão de
galhos podres em todo o complexo do Parque do Mirante e
na Avenida Maurice Allain e que
poderiam causar acidentes. Além
do serviço em questão, realizado em novembro do ano passado, também foram feitos reparos

no chão e as muretas e balaústres do parque foram pintadas.
Em documento encaminhado
ao Codepac (Conselho Municipal
de Defesa do Patrimônio Cultural)
de Piracicaba, o parlamentar destacou que as muretas e balaústres
do parque foram pintadas de várias cores, sendo alguns trechos
de azul e outros de laranja e amarelo. O colegiado entendeu, conforme sugerido pelo vereador, que
a cor cerâmica é a cor original da
época e a mais apropriada para
ser utilizada nesta revitalização.
Além disso, foi solicitado autorização do Codepac visando a execução dos serviços de pintura da
marquise existente na Praça “Antonio Benites”, o que foi deferido.
PARCERIA - Em visita ao Parque do Mirante na época, o titular
da Sedema se comprometeu a buscar uma parceria privada para realização dos serviços de recuperação do parque. “O objetivo da parceria é realizar a pintura padronizada de toda a extensão do Parque e recuperar vários pontos do
piso que estão danificados, prejudicando o acesso de pessoas com
dificuldade de locomoção. A Sedema propôs e a MRV aceitou essa
parceria, que visa ampliar o po-
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Equipe vistoriou o Parque do Mirante para analisar processo
de revitalização da área em parceria com construtora

tencial turístico e histórico do local”, relatou Alex Gama Salvaia.
O diretor do Engenho Central,
Antonio Padovan, também acompanhou a visita, destacando a parceria entre as secretarias municipais e a iniciativa privada visando
a recuperação do local. “A equipe
de colaboradores da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural)
irá colaborar com a empresa MRV
neste importante projeto, principalmente no apoio em executar os
reparos no chão e nas muretas e
balaústres” ressaltou Padovan.

"Agradeço a atenção do prefeito Luciano Almeida (DEM) e do
secretário Alex Gama Salvaia pela
feliz iniciativa de buscar uma parceria privada para realizar a revitalização do Parque do Mirante.
Agradeço também a toda equipe
da Semac e das demais secretarias
municipais envolvidas. O Parque
do Mirante é um dos principais
cartões postais da cidade, que
merece receber os devidos cuidados. É mais cultura, lazer, turismo e segurança aos turistas e visitantes”, destacou Trevisan Jr.

P ATRIMÔNIO

Chafariz do Teatro Municipal Dr. Losso Netto é revitalizado
Depois de mais cinco anos
desativado, o chafariz na parte
externa do Teatro Municipal Dr.
Losso Netto voltou a funcionar.
O equipamento foi revitalizado
por meio de força-tarefa da Prefeitura, que reuniu as secretarias municipais da Ação Cultural
(Semac), Obras (Semob), Defesa
do Meio Ambiente (Sedema), em
parceria com o Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto. A
ação teve apoio do diretor do
Teatro, Rui Kleiner, e coordenação de Antonio Padovan, diretor do Engenho Central.
A divisão de eletromecânica do Semae fez a montagem e
os testes das bombas, que estavam armazenadas em uma
sala do Teatro Municipal. As
equipes da Semac, Semob e Sedema uniram-se no processo de
reforma. A água é de reúso e

receberá o mesmo tratamento
dado às piscinas, portanto, não
será trocada constantemente.
“O chafariz, um dos cartõespostais de Piracicaba, está de volta para contemplação e sua reativação faz parte de uma força-tarefa de limpeza e manutenção que
vem sendo realizada pela Prefeitura. Agora, esse equipamento
público está à disposição dos cidadãos”, ressalta o secretário da
Ação Cultural, Adolpho Queiroz.
De acordo com Padovan, os
serviços foram realizados em
dez dias e concluídos ontem, 26/
01. “Com nossa equipe e o apoio
de outras secretarias, conseguimos avançar em nosso projeto,
que é o de revitalizar nossos
equipamentos culturais, oferecendo o melhor ao cidadão piracicabano. Esse é um trabalho
intenso e contínuo”, reforça.

Justino Lucente/CCS

Josef Borges e deputado estadual Alex de Madureira conversaram
sobre diversas propostas de infraestrutura para Piracicaba (SP)

O vereador Josef Borges (Solidariedade), líder do governo na
Câmara, recebeu em seu gabinete
na manhã desta quinta-feira (27)
o deputado estadual Alex de Madureira (PSD). A reunião teve
como objetivo discutir melhorias
para a cidade, principalmente projetos de infraestrutura em alguns
bairros e no distrito de Artemis.
Entre as ações que eles planejam trabalhar ao longo deste
ano, para atender as demandas
dos moradores dos bairros do
distrito de Artemis, do Algodoal,
do Parque São Matheus, do Parque das Águas e do Parque Piracicaba/Balbo, estão diversos projetos que poderão ampliar a infraestrutura da cidade, principalmente nas áreas de meio ambiente, esporte, lazer e de revitalização e valorização dos espaços públicos, em benefício da população.
SAÚDE É PRIORIDADE A situação das Unidades de Saúde da Família I e II de Artemis também foi um tema importante na
reunião entre Josef Borges e o deputado Alex de Madureira. Os dois
programas funcionam em um úni-

co prédio, que já não comporta as
necessidades das equipes de servidores, como médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, agentes de
saúde e outros funcionários, como
também não oferece espaço adequado ao atendimento dos usuários.
Muitas pessoas para aguardar atendimento médico ou para
procedimentos, como vacina, agendar consultas e outros, precisam
ficar do lado de fora da unidade,
sujeito às intempéries do clima,
geralmente de muito sol e calor.
“Somos representantes do
distrito de Artemis e tivemos
uma boa conversa sobre o projeto para a ampliação do prédio
atual do posto de saúde ou a
construção de uma unidade totalmente nova. Já apresentei essa
proposta ao secretário de Saúde,
Filemon Silvano. Expliquei a ele
toda essa situação de precariedade da unidade e o secretário falou
que tem conhecimento do problema e que vai analisar essa proposta minha e do deputado Alex e
dará atenção especial a essa demanda dos moradores do distrito
de Artemis”, afirmou Josef Borges.
Assessoria parlamentar

Equipamento utiliza água de reúso, que receberá
tratamento, sem troca constante

O Teatro Municipal Dr. Losso Netto foi fundado em 19 de
agosto de 1978. Em suas salas 1
e 2 oferece ao público espetáculos do circuito nacional de tea-

tro, dança, música, exposições e
intervenções artísticas e culturais no seu hall, além dos eventos anuais. Está localizado a avenida Independência, 277, Centro.

Divulgação

SEMUTTRAN
Com objetivo de discutir melhorias para o trânsito no município, o presidente da Câmara, Gilmar Rotta (Cidadania), reuniu-se na quarta-feira (26) com a secretária municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes, Jane Franco Oliveira. Entre as solicitações levadas pelo
parlamentar, está a melhoria no trânsito da avenida Rui Barbosa, no bairro Vila Rezende, onde
será necessária a instalação de faixa elevada
para trazer mais segurança aos pedestres da
região. Na ocasião, a titular da Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes) acatou as solicitações do
parlamentar e informou que realizará estudos
sobre a possibilidade de atender aos pedidos.

VIVENDA BELA VISTA
Na manhã desta quinta-feira
(27), o vereador Anilton Rissato (Patriota) acompanhou o
trabalho de terraplanagem
feito pela Prefeitura em ruas
do Vivenda Bela Vista. A recuperação das vias também
prevê a adição de cascalho
nos pontos mais críticos, o

que irá beneficiar diretamente toda a extensão do bairro.
Rissato esteve diversas vezes no local e constatou de
perto as dificuldades que
motoristas encontravam para
se locomover. O vereador fez
o pedido de providências à
Prefeitura e foi respondido.
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Segurança de agentes da
GCM preocupa vereador
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) percorreu quatro postos da Guarda Civil Municipal
para verificar como estão os aspectos de segurança para os
agentes que atuam nesses locais.
As visitas aconteceram na tarde
desta quarta-feira (26) em pontos estratégicos da cidade, motivadas por reclamações de pessoas que afirmam se sentir inseguras. O principal motivo para as
visitas, no entanto, foi a constatação de "falta de segurança para
o agente que desenvolve seu trabalho nesses postos de atendimento", segundo o vereador.
No Terminal Rodoviário de
Piracicaba, Gustavo Pompeo
conversou com comerciantes e
com a equipe de apoio do local,
que relataram não haver segurança durante o dia. "Ficamos
muito suscetíveis a ocorrências
de furto, roubo e depredação do
patrimônio e expostos a diversas situações vexatórias", comentou um dos comerciantes.
As agentes de apoio do terminal relataram que, por falta de
policiamento constante no local,
"acontecem muitas agressões, tentativas de assalto e até assédio".
Nessas ocorrências, informaram,
a GCM é acionada, "mas por diversas vezes a situação já se amenizou até a viatura se fazer presente". Na opinião das agentes de
apoio, tais ações seriam inibidas
se houvesse um guarda na base
que fica instalada dentro do terminal, já que há dias em que o policiamento chega a ser acionado
"de 5 a 10 vezes" pelo telefone 153.
Em conversa com os taxistas que ficam alocados na parte
externa do terminal, Gustavo
Pompeo disse perceber "com mais
clareza como faz falta o policiamento no local". "O relato desses profissionais é de que ocorrem muita violência, tráfico de
drogas e inúmeras brigas duran-

te o período diurno, quando não
existe um plantão da GCM no terminal", comentou o vereador.
OUTROS LUGARES - Na
visita ao Terminal da Vila Sônia,
Gustavo Pompeo constatou riscos
para a segurança dos guardas, já
que o posto fica fora das dependências do terminal e conta com
apenas um funcionário. "Isso dificulta imensamente a operacionalização do serviço do agente, reduzindo a segurança da população que utiliza os serviços de transporte urbano no local", atestou.
As dificuldades encontradas na UPA (unidade de pronto-atendimento) da Vila Cristina são semelhantes. Na avaliação do vereador, "o guarda fica
muito dentro da unidade de saúde, não tendo uma boa visibilidade de quem está entrando e saindo do prédio". Alguns guardas
auxiliam na entrada, na tentativa de evitar maiores problemas
na espera do atendimento dos pacientes, "mas não conseguem trazer uma segurança efetiva à população e aos funcionários por
conta do baixo efetivo no local".
Já no Centro de Controle de
Zoonoses, no Jupiá, o plantão do
agente da GCM ocorre apenas no
período noturno. Gustavo Pompeo
foi recebido pelo coordenador Matheus Ferreira dos Santos, que lhe
mostrou as instalações da guarita.
"Além das dificuldades que o guarda encontra de segurança, os agentes ficaram por anos sem rádio-comunicador, deixando-os muito
desprovidos de apoio em caso de
ocorrências", comentou o vereador.
"A segurança do guarda, que
oferece seus serviços em prol da
população, me preocupa muito.
Pretendo entrar em contato com
o comandante, Sydney Miguel da
Silva Nunes, para demonstrar
toda essa falta de segurança e
buscar, em conjunto, uma solução", afirmou Gustavo Pompeo.

P R OPOST
AS
OPOSTAS

Vereador destaca ações em
prol de melhorias da saúde
Assessoria parlamentar

“MATA CILIAR”

Prefeitura demonstra interesse em
abrigar nova sede da associação
Sedema encaminhou ofício à entidade na segunda-feira, 24; estabelecimento
da Associação no município atenderia demanda da Região Metropolitana
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente (Sedema), enviou na segunda-feira,
24/01, ofício à Associação Mata Ciliar, entidade sem fins lucrativos
que desenvolve ações voltadas à
conservação da biodiversidade,
demonstrando interesse do município em fornecer área para
abrigar nova sede da Associação.
O documento, assinado pelo secretário da Sedema, Alex Gama
Salvaia, foi enviado ao presidente da entidade, Jorge Belix.
De acordo com o ofício, a instalação de um CETAS (Centro de
Triagem de Animais Silvestres)/
CRAS (Centro de Reabilitação de
Animais Silvestres) em Piracicaba
está alinhada com o Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) para a Região Metropolitana de Piracicaba (RMP). "A instalação de uma associação que presta esse tipo de serviço em Piracicaba justifica-se pelo grande número
de ocorrências relacionadas à fauna em toda região e pela falta de
um local específico e equipe especializada para prestar tais atendimentos", afirma Salvaia no ofício.

unidades de saúde de Piracicaba, pois já se “preocupava
com o atendimento humanizado e em mostrar o quanto isso
é importante”, informou.
“Da conversa surgiram algumas ideias de ações que desenvolvemos para que possamos melhorar o atendimento à
nossa população. É inadmissível alguns relatos que tivemos
conhecimento, esse descaso
precisa ser resolvido o quanto
antes”, afirmou o parlamentar.

V ACINA P IRA

Piracicaba reabre
agenda para 3ª dose
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reabre hoje,
28, agenda para vacinar com a
3ª dose/dose adicional, pessoas
com 18 anos ou mais que tomaram a 2ª dose há, pelo menos,
quatro meses. As vagas serão liberadas no site VacinaPira às 11h.
Para tomar a 3ª dose/dose
adicional, a pessoa deve apresen-

tar documento de identificação
com foto, CPF, comprovante de
vacinação com a 2ª dose e comprovante de residência em Piracicaba
(não necessariamente no nome
da pessoa que será vacinada).
É recomendado ainda que
a pessoa chegue no local de
aplicação da vacina com cinco minutos de antecedência,
para evitar aglomeração.

Sedema

A área proposta para sediar a Associação Mata Ciliar no município
faz parte do Parque Natural do Distrito de Santa Terezinha

taca, garça, frango d'água (aves)
e mamíferos. Somente no último
semestre do ano passado, equipe
do Zoológico Municipal da Piracicaba colaborou com o resgate de
duas onças-pardas e um lobo-guará. Em 15/06, uma onça-parda de
médio porte foi encontrada no
bairro Cantagalo. O animal, fêmea,
tinha aproximadamente três anos
de idade e pesava 30Kg. Já em outubro, equipe do Zoo, junto ao Cor-

po de Bombeiros, em 07/10, atuou
na captura para coleta de material genético de um lobo-guará
nas proximidades do bairro Água
Seca. E em 18/10, a Prefeitura de
São Pedro contou com apoio da
equipe do Zoo de Piracicaba
para capturar uma onça-parda
no banheiro de uma residência
no bairro Nova São Pedro 2. Todos esses animais foram devolvidos à natureza em segurança.

S EMUTTRAN

Mais de 60 ruas e avenidas recebem reforço na sinalização
Entre os dias 20 e 26/01, a
Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), reforçou a sinalização horizontal em 61 vias de
29 bairros. O serviço é realizado
em ruas e avenidas com grande
fluxo de veículos e próximas à
escolas, para garantir maior segurança e fluidez do trânsito.
A Semuttran pode ser acionada pelos números 3401-1110
e 3401-1111 para os serviços
pontuais/emergenciais (veículos
estacionados irregularmente,
veículos em frente a garagens,
acidentes, etc.) e 156 para serviços gerais (solicitações de sinalizações horizontais, verticais,
vagas, semáforo, radar, defensa metálica, guia rebaixada, etc).
BAIRROS E VIAS ATENDIDOS PELA OPERAÇÃO Água Branca - rua José Tomazella; Alemães - avenida Independência; Bairro Alto - avenida Independência; Castelinho - rua Matias de
Albuquerque; Cecap - avenida
Lourenço Filho; Centro - avenida
São João; Glebas Califórnia - rua
Angelino Stella; Higienópolis - rua
Jaçanã Altair Pereira Guerrine;
Jaraguá - avenida Dona Jane Con-

Pós-doutora em saúde pública pela USP, Ana Louvadino
conversou com o vereador André Bandeira, na defesa
de atendimento mais humanizado à população

Na manhã de terça-feira
(25) o vereador André Bandeira (PSDB) recebeu em seu gabinete Ana Louvadino, para ouvir e discutir pontos importantes sobre a saúde pública, do
atendimento à população e,
principalmente, da humanização no atendimento, tanto na
rede pública quanto na privada.
Ana tem pós-doutorado
em saúde pública pela USP
(Universidade de São Paulo)
e, em seu mestrado, avaliou

Ainda segundo o documento, a área proposta para sediar a
Associação Mata Ciliar no município faz parte do Parque Natural
do Distrito de Santa Terezinha,
que é uma Unidade de Proteção
Integral, situada às margens da
Rodovia SP-304, um trecho urbano de Piracicaba e de fácil acesso
às demais cidades da região.
Salvaia lembra que este é o
segundo ofício que a Prefeitura
encaminha à Associação Mata Ciliar. Outro documento foi encaminhado no ano passado, demonstrando interesse em ter uma unidade da entidade no município, visando atendimento também aos
demais municípios da RMP. Técnicos da Sedema também já realizaram visita na atual sede, em
Jundiaí, para conhecer mais sobre os trabalhos da Associação.
"Agora aguardamos manifestação da Associação na esperança
de iniciarmos diálogo sobre a
possível instalação da nova sede
em Piracicaba", finaliza Salvaia.
ANIMAIS RESGATADOS
– Frequentemente, animais silvestres são resgatados na região,
como o lagarto teiú (réptil), mari-

ceição; Jardim Alvorada - ruas
Ângelo Stocco Filho; Armando
Bogus; Bráulio Pedroso; Dina
Sfat; José Tomazella e Lutero Luiz;
Jardim Esplanada - avenida Conselheiro Costa Pinto e ruas Heraldo Angeli; Oswaldo Ferraz de
Campos e Prof. Benedito Rodrigues de Moraes; Jardim Oriente rua Neusa Maria Mendes Tonin;
Jardim Parque Jupiá - ruas Armando Chiquito; Dos Dourados;
Dos Mandis; Das Piracanjubas;
José Faustino de Toledo; Maria
Tereza Martins e Raul Bertan;
Jardim Residencial Itabera - rua
José Polezel; Jardim São Luiz avenida Adolfo de Carvalho; Jardim São Paulo - rua Princesa Amélia; Maracanã - rua Fernando Barella; Matão - rua Prof. Felinto de
Brito; Monte Líbano - rua Princesa Amélia; Morumbi - avenida Dr.
Cássio Pascoal Padovani; Nova
Pompéia - avenida Pompéia; Nhô
Quim - ruas Ana Nery e Anita
Garibaldi; Parque Chapadão - rua
Dos Pavões; Paulicéia - avenida
Conselheiro Costa Pinto e ruas 21
de Abril; Dona Aurora; Dona Idalina; Marilice Rodrigues da Silva
Pinto; Vinte e Três de Maio e Virgílio Furlan; Paulista - avenidas
Conselheiro Costa Pinto; Dr João

Divulgação

Serviços beneficiaram 29 bairros de Piracicaba

Teodoro e Av. Dr. Paulo de Moraes
e ruas Constituição e Vinte e Três
de Maio; Pompéia - avenida Rio das
Pedras e rua Ricardo Gobbo; Residencial Serra Verde - ruas Dezesseis; Maria Ferraz de Toledo Bra-

ga; Pedro Eusébio Stocco e Roberto
Vaz dos Santos; Vila Industrial avenida Cristóvão Colombo; e Vila
Rezende - avenidas Dona Lídia e
Manoel Conceição e ruas Maria
Stênico e Otávio Amaral Gurgel.

Pandemia, agravamento e fim…
Dirceu C. Gonçalves

J

aneiro termina com quadro
alarmante. Na última segunda-feira, dia 24, o mundo registrou 8.209 mortes pela Covid19, a maior média móvel dos últimos meses. No Brasil a média, que
havia baixado para menos de 100,
passa dos 300 por dia e está em
alta. Nas 24 horas fechadas às
20h00 de 25/01, registramos 489
óbitos. Verifica-se o ressurgimento da desumana fila de pacientes
para obter internação em leitos de
enfermaria ou UTI. A ocupação
das vagas de terapia intensiva já
bateu 80% em seis Estados (Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do
Sul, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte) e no Distrito Federal. Em São Paulo é de 65% e no
Rio de 62%, com quadro agravado e crítico nas capitais. O contágio
é o maior em 18 meses e hoje apresenta um componente a mais: milhares de trabalhadores da área da
Saúde – justamente os que tratam
as vítimas da pandemia – estão em
quarentena, também contaminados. Repartições públicas fecham
ou passam a atender com restrições por falta de pessoal, e aumentam as filas nos pronto-socorros e áreas primárias de saúde.

O ambiente, que chegou a ser
de fim de pandemia – tanto que as
restrições foram suspensas e quase tivemos autorização para retirar a máscara. Mas a velocidade
de propagação da ômicron – que
já fez muitos estragos mundo afora – está fazendo seus danos em
território brasileiro. A esperança é
que se confirme a sua menor letalidade informada pelas autoridades
sanitárias e os infectados – ou pelo
menos a maioria deles – não tenha
consequências maiores do que os
sintomas de uma gripe forte. A preocupação continua em relação aos
portadores de comorbidades (doenças crônicas que os fragilizam).
Estes já foram as grandes vítimas
desde o começo da pandemia e continuam expostos ao risco maior.
Com 80% da população vacinada, esperamos não repetir os
níveis insustentáveis dos anos anteriores, quando chegamos a registrar mais de 4 mil mortos num
só dia. Mas os governantes e setores da saúde precisam ser diligentes para evitar a desasistência que
– mesmo numa expectativa de
menor gravidade – pode levar ao
pânico. A informação de que a
maioria dos que têm ido a óbito –
veiculada em diferentes veículos
de comunicação – poderá ser de

A esperança é
que se confirme
a sua menor
letalidade
informada pelas
autoridades
sanitárias
utilidade para alertar e chamar à
regularização os que fugiram ou
rejeitaram a vacina. Mas tem de
ser produzida com responsabilidade e critério para não parecer uma
simples campanha pois, quando
se fala de vítimas fatais, não se
admite seu uso dessa maneira.
Apesar do agravamento momentâneo, a crença é de que o mal
não se alongue. Tanto que muitas
cidades – inclusive São Paulo e
Rio de Janeiro – já adiaram o carnaval para o final de abril. É preciso trabalhar para que isso se concretize – nem tanto pela festa, mas
pelo fim da crise sanitária – e a
população possa gradativamente
voltar à vida normal. Nos enche
de esperança o pronunciamento de
|Hans Kluge, diretor regional da
Organização Mundial da Saúde
para a Europa, de que a passagem
da variante ômicron por aquele
continente pode significar o fim

da pandemia. "É plausível que
a região esteja chegando ao fim
da pandemia" – disse o executivo, prevendo que pela velocidade a ômicron infectará a
maioria dos europeus durante as
pr óximas semanas e, ao lado da
vacinação, os tornará imunes.
Como estamos algum tempo
atrás da Europa na infestação da
ômicron, é interessante observar
os seus desdobramentos lá para
nos comportar de forma a ter aqui
os resultados que também apontem para o fim da pandemia. Por
enquanto, precisamos de atendimento aos que procuram os serviços de saúde com os sintomas,
cuidados por parte da população e
muito equilíbrio das autoridades
para evitar lockdowns, quarentenas e outras restrições que o passado já demonstrou desnecessárias ou até ineficientes. E ainda
mais: que não usem a pandemia
para fins políticos e eleitoreiros,
pois isso é desumano e odioso...
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves - dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.
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Professora Bebel e Padilha
destinam R$ 400 mil
para o Lar dos Velhinhos

DO

P ORTO

Fechamento de parque
motiva requerimento
Assessoria parlamentar

O anúncio foi na manhã de ontem (27), pela própria deputada Professora
Bebel ao presidente do Lar dos Velhinhos, Yves Santiago Marcondes
A deputada estadual Professora Bebel e o deputado federal
Alexandre Padilha, ambos PT, estarão destinando R$ 400 mil em
emendas parlamentares ao Lar dos
Velhinhos de Piracicaba. O anúncio foi feito na manhã de ontem
(27), pela própria deputada estadual Professora Bebel ao presidente
do Lar dos Velhinhos, Yves Santiago Marcondes, que esteve visitando a deputada, em seu gabinete estendido em Piracicaba,
acompanhado do conselheiro fiscal da instituição, Marcos Petri.
A destinação dos recursos,
como explicou Bebel, faz parte do
compromisso que assumiu com a
direção do Lar dos Velhinhos, em
visitas que fez à instituição, em 15
de julho e em 21 de outubro, ambas no ano passado, acompanhada do deputado federal Alexandre
Padilha e do ex-ministro Fernando Haddad, e colocou seu manda-

to popular na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo à disposição da entidade e se comprometeu a fazer parcerias com deputados do seu partido com esse
mesmo objetivo. “Realmente, fiquei muito feliz com o trabalho
desenvolvido pelo Lar dos Velhinhos e faço questão de contribuir
com a instituição que presta relevante serviço, que é exemplo de
tratamento dado aos idosos no
nosso país”, destacou Bebel.
HISTÓRIA — O Lar dos
Velhinhos de Piracicaba foi criada em 1906, por Pedro Alexandrino de Almeida, sendo a primeira cidade geriátrica do país,
que atualmente atende cerca de
350 moradores. De acordo com
Yves Marcondes, o gasto mensal
da instituição, que conta com
cerca de 200 funcionários, é atualmente de aproximadamente R$
800 mil mensais, uma vez que

Divulgação

Parque está fechado desde a segunda quinzena de outubro de 2021

Na visita, a deputada estadual Professora Bebel anunciou
a destinação de recursos ao Lar dos Velhinhos

os moradores são muito bem assistidos, contando com seis refeições diárias. “Fico enormemente agradecido e feliz com a
notícia que recebi da deputada

T RANSPORTE

Bebel, que muito irá ajudar a nossa instituição a manter o trabalho
que realizamos há mais de um século”, disse o presidente do Lar
dos Velhinhos, Yves Marcondes.

A LTA

Iniciativa do vereador Pedro
Kawai (PSDB), o requerimento 66/
2022 cobra uma resposta do prefeito Luciano Almeida (Democratas) sobre a reabertura do Parque
da Rua do Porto “João Herrmann
Netto”. Um dos principais cartões
de visita da cidade, o espaço está
fechado desde a segunda quinzena de outubro de 2021, sob a alegação de acolher projeto-piloto
para contenção de carrapatos.
Pelas redes sociais, muita gente tem cobrado a prefeitura pela
reabertura do parque, um dos espaços públicos mais frequentados
para a prática de caminhadas e
atividades físicas. O requerimento
só será votado pela Câmara no início de fevereiro, quando as reuniões voltarão a ser realizadas, mas
a Administração já se antecipou e

informou pela imprensa que o parque permanecerá fechado pelo
menos por mais 90 dias para a
continuidade da experiência.
Kawai lamentou a prorrogação do fechamento, embora reconheça o mérito da preocupação com a saúde. “Os carrapatos
sempre foram um problema no
entorno do rio Piracicaba e nem
por isso os governos anteriores
adotaram medidas extremas
como fechar o parque”, disse.
Sem o parque para realizar
caminhadas, os frequentadores
agora ocupam a avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Nova Piracicaba, local potencialmente
mais propício para a infestação
desse parasita, já que a presença
das capivaras, animal hospedeiro de carrapatos, é frequente.

PERF
ORMANCE
PERFORMANCE

Deputado divulga novo pacote Simespi oferece curso de liderança
de obras em vicinais na RMP
O deputado estadual Roberto Morais (Cidadania) antecipou
nesta quinta-feira (27/01) o
anúncio do Governador do Estado de São Paulo, João Dória,
do 8º Programa de recuperação
de estradas vicinais do estado.
A região de Piracicaba será beneficiada com a recuperação
funcional de 10 km da estrada
do Baixão da Serra que liga Santa Maria da Serra à cidade de
Barra Bonita. O outro trecho da
pista é um trecho ainda sem asfaltamento, de terra, que está sendo pleiteado pelo parlamentar.
“Estamos em luta, juntamente com o prefeito Josias Zani e outros líderes da região para a conquista do asfaltamento de mais
esse trecho”, destaca Morais. O
anúncio oficial do programa pelo
Governo do Estado e Secretaria de
Transportes do Estado está pre-

Divulgação

Região de Piracicaba será beneficiada com a recuperação
funcional de 10 km da estrada do Baixão da Serra que
liga Santa Maria da Serra à cidade de Barra Bonita

visto para segunda-feira (31/01).
“Estou muito satisfeito com mais
essa conquista para a nossa Região Metropolitana de Piracicaba

e ainda mais motivado para continuar pleiteando outros recursos e melhorias que a nossa região
merece”, finaliza o Deputado.

Pipeline de liderança é um
modelo de desenvolvimento criado por Ram Charan, Stephen J.
Drotter e James Noel, que aponta
que as lideranças devem ser desenvolvidas de forma individual,
de acordo com as habilidades e
perfil de cada profissional. Nos
dias 8 e 10 de fevereiro, essa metodologia será tema do curso que
a professora e mestre em administração Tânia Regina Silvestre
vai ministrar a convite do Simespi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba,

Saltinho e Rio das Pedras). As aulas acontecem das 18h às 20h, no
auditório da sede da entidade.
INTITULADO LÍDER DE
ALTA PERFORMANCE – Metodologia do Pipeline de Liderança, o curso é voltado a profissionais que ocupam funções de líder
e gestor, que desejam desenvolver
novas habilidades. Além de empresas associadas, o curso também
é aberto à comunidade em geral.
De acordo com Tânia, o conteúdo programático do curso de
quatro horas, com oferta de certificado, traz temas como O que
é Pipeline de Liderança; Desen-

volvimento do Líder: As Passagens na Carreira de Gestão; Dificuldades e Desafios Comuns a
Cada Passagem; Fatores Críticos
na Transição Entre os Papéis de
Liderança; e Correção de Rumos:
Desobstruindo a Passagem.
SERVIÇO
As inscrições para o curso podem ser feitas até 4
de fevereiro pelo e-mail
cursos@simespi.com.br. O investimento para associadas é
de R$ 128; não-associados
pagam R$ 198. Informações
pelo telefone 3417-8600.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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CRP recebe verba para revitalização de setor
A emenda articulada pelo Setor de Captação de Recursos do CRP, foi realizada pelo senador José Serra (PSDB)

O Centro de Reabilitação Piracicaba (CRP) recebeu no último
dia 21 de janeiro, emenda parlamentar para Custeio de Média e
Alta Complexidade na Saúde
(MAC) no valor de R$ 250 mil. A
emenda articulada pelo Setor de
Captação de Recursos do CRP, foi
realizada pelo senador José Serra
(PSDB). O dinheiro que é proveniente do Orçamento Geral da União
de 2021 será usado para revitalização do Setor Terapêutico da entidade, conforme Plano de Trabalho apresentado à Prefeitura do
Município de Piracicaba, através
da Secretaria Municipal de Saúde.
O setor terapêutico é responsável por identificar as barreiras e
os apoios necessários para a pessoa com deficiência ou atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor, proporcionando a sua reabilitação e inclusão. Conta com uma
equipe de 25 profissionais, distribuídos nas áreas de Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Serviço Social e
Médicos nas especialidades de
neurologia, pediatria, gastroenterologia e ortopedia, além de dentista. Compreende um espaço amplo de aproximadamente 735 metros quadrados com uma variedade de salas especializadas de acordo com a intervenção terapêutica.
Atualmente o setor terapêutico realiza 12.000 procedimentos/ano
para 358 crianças e adolescentes
com deficiência de 0 a 18 anos.

O pagamento da equipe multidisciplinar está contratualizado
com a Secretaria Municipal de
Saúde de Piracicaba, mas as despesas correntes de prestação de
serviços, manutenção do espaço e
aquisição de bens de consumo são
mantidas com recursos próprios.
Por falta de recursos financeiros, o CRP conta com salas de
atendimento que não são revitalizadas há mais de 30 anos. A revitalização ocorrerá em cinco salas
de atendimento e um banheiro.
Sala de Integração Sensorial: utiliza de equipamentos suspensos e de solo, atividades físicas, aliadas a luzes, sons, cores,
texturas e movimentos que permitam exploração, criatividade e
planejamento com base nas informações sensoriais. Essas sensações levam a respostas adaptativas, provocando estímulos
que possibilitam ao cérebro melhorar sua eficiência e funcionamento em maior amplitude. Os
equipamentos e objetos devem
estar dispostos para serem tocados, percebidos e contemplados a
fim de provocar o cérebro a codificar as sensações e aprendê-las.
Academia/Eletroeterapia: é
um espaço voltado para o treinamento físico e para a estimulação
eletro terapêutica. As atividades
desenvolvidas pelo profissional
com o atendido neste espaço são
definidas a partir da demanda de
cada caso, de acordo com o Proje-

to Terapêutico Singular (PTS),
usualmente voltados aos objetivos
específicos de: fortalecimento muscular, ganho de amplitude de movimento, condicionamento cardiorrespiratório, treino de marcha,
melhora do equilíbrio e propriocepção, melhora da consciência corporal, descarga de peso, dissociação de cinturas, utilização dos recursos eletroterapêuticos para
analgesia, ação anti-inflamatória,
cicatrização, ativação muscular.
Brinquedoteca: é um espaço
de jogos, brinquedos e instrumentos para desenvolver a ludicidade da criança, podendo ser
utilizada de forma livre ou com
orientação. Esta sala é organizada para a atuação de toda a equipe técnica de acordo com a demanda de cada caso, sendo destinada ao formato de atendimento individual e ao formato de
atendimento em grupo de crianças e/ou adolescentes, podendo
ser inseridos familiares. Visa contemplar equipamentos audiovisuais para utilização como recursos
terapêuticos, como por exemplo,
atividades com filmes, jogos eletrônicos e música, contemplando
uma variedade de possibilidades
de estimulação do atendido.
Nas salas de atendimento
com bebês são contemplados usuários de zero a cinco anos com
déficit no desenvolvimento global
neuropsicomotor ou que, devido
a prematuridade, possam desen-
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volver quaisquer atrasos no desenvolvimento. Busca promover
uma variedade de estímulos para
auxiliar o desenvolvimento motor e cognitivo de crianças, as
quais têm a oportunidade de resgatar ou manter suas funções
motoras, cognitivas e ou emocionais saudáveis, graças às funções
cerebrais de neuroplasticidade
bem estimuladas. Vale ressaltar
que os pais ou responsáveis participam da terapia para que possam também em casa desenvolver as atividades com seus filhos.
Banheiro: compreendido no
Setor Terapêutico é usado pela
equipe técnica e pelos usuários do
serviço, inclusive para treino de
desfralde e hábitos de higiene.
A revitalização das salas propiciará um ambiente mais moderno e favorável, trazendo bem estar para usuários e equipe, dando
maior qualidade na intervenção
terapêutica. Isso significará um
salto de qualidade no atendimento e na acolhida, respeitando, em
especial, os direitos das pessoas
com deficiência, em condições de
dignidade em um ambiente favorecedor de desenvolvimento.
O CRP está em busca de mais
recursos na esfera Estadual e Federal para continuar as reformas
e atualizações nas estruturas da
instituição que este ano completará 57 anos, visando assim melhorar cada vez mais o atendimento
para pessoas com deficiência.

Divulgação

Mariana Luciano, gerente do CRP; Ricardo Kraide, presidente do
CRP; Jaime Henrique de Campos, da L.B Novaes Junior Construção
e Projetos ME; e Adriano Camargo, captador de recursos do CRP

FILMES

Spencer, O Beco do Pesadelo e Belle estreiam no cinema

Dona Vitória x
Dona Confiança
Olá alvinegros apostólicos
romanos, sejam bem-vindos
mais uma vez para dividir as
opiniões sobre o querido NhôQuim democraticamente, cada
um podendo dizer o que pensa e
o que enxerga sobre tudo o que
envolve o XVZÂO! Para nós é
realmente uma honra estarmos
juntos em mais uma semana.
A Dona Vitória tão festejada pelo meu amigo-irmão Luís
Marangoni, ainda não está
acompanhando o alvinegro piracicabano neste início de competição. O namoro entre o XV e “Dona
Vitória” se fortalecendo, outra
personagem aparece para transformar e aumentar esse romance
em um triângulo amoroso, seja
bem vinda “Dona Confiança”.
Dona Confiança havia saído de cena desde o título de 2016,
quando então o treinador Cléber
Gaúcho e seus comandados fizeram com que o torcedor não temesse a adversário algum, muito
pelo contrário certa soberba tomou conta dos componentes das
arquibancadas e independente do
local e contra quem fosse a vitória era sempre tida como certa.
De lá para cá muita coisa
mudou, e essa confiança foi diminuindo e hoje se discute em redes
sociais, fazendo contas de colocação para saber qual adversário
será melhor enfrentar em fases
seguintes. Que tristeza! Quando o

time está com pinta e jeito de campeão, busca-se saber somente as
datas dos confrontos, sem nem se
importar contra quem seja.
Agora basta uma vitória
“maiúscula” frente ao Linense
neste sábado (29), no Barão,
para que a “Dona Vitória traga
pelas mãos a “Dona Confiança”
esquecida a algum tempo, para
acompanhar o Nhô-Quim no
confronto de amanhã mais uma
vez agora dentro do Barão.
Ótima oportunidade para
Luciano Dias e seus comandados trazerem “todos” os torcedores para seu lado e passarem
a acreditar que o trabalho que
está sendo feito é resultado de
“muita vontade e motivação”,
e não somente obra do acaso e
por qualidades individuais
como eu mesmo citei aqui em
nosso espaço por várias vezes.
Amanhã é dia de mostrar
que a nossa sorte e o caminho
do nosso destino são iniciados,
projetados e concretizados por
nós mesmos, e para não passar
em branco só um detalhe para
não dizer que tudo são flores...
Não tenho medo de ameaças e
muito menos de cara feia, eu não
invento, não aumento e não
acuso sem ter certeza OK?
Vamos lá XVZÂO, as pessoas passam, as páginas viram,
os textos mudam, mas você
continuará sempre imortal!

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

"Spencer", drama biográfico do diretor chileno Pablo Larraín que conta a história da
princesa Diana, o suspense psicológico "O Beco do Pesadelo",
novo filme sombrio do aclamado diretor mexicano Guillermo
Del Toro e a aplaudidíssima
animação "Belle, do japonês
Mamoru Hosoda, são os novos
filmes que desde ontem as salas
do cine Shopping Piracicaba.
"SPENCER", do diretor chileno Pablo Larraín, é um drama
biográfico que conta a história da
icônica princesa Diana, narrando
o que pode ter acontecido no último Natal que Lady Di passou com
o príncipe Charles e a família real
antes do divórcio. O título do filme faz uma referência ao sobrenome de solteira da princesa de
gales (Diana Frances Spencer). Na
trama, passada em 1991, enquanto passava o feriado de Natal com
a família real britânica em Norfolk, a princesa Diana chega ao seu
esgotamento emocional e começa
a pensar em se divorciar do príncipe Charles em virtude dos inúmeros rumores de seu caso com
Camila Parker Bowles. Ao tomar
essa decisão, Diana percebe o conto de fadas acabando junto com o
seu relacionamento infeliz. Esse é
o seu primeiro passo para a liberdade. Com grandes nomes no elenco, o filme vem conquistando a
crítica especializada em todo o
mundo. Foi ovacionado de pé em
sua estreia mundial no Festival de
Veneza no ano passado, com os
críticos elogiando principalmente
a atuação de Kristen Stewart, que
interpreta a princesa Diana e é
apontada como uma das grandes
favoritas ao Oscar de Melhor Atriz
na premiação deste ano. O elenco
conta também com Jack Farthing,
que interpreta o príncipe Charles.
O diretor Pablo Larraín é conhecido por dois outros filmes
biográficos lançados em 2016,
nenhum deles exibidos aqui:

"Jackie", biografia de outra mulher icônica, Jacqueline Kennedy, e "Neruda", biografia do
poeta chileno Pablo Neruda.
"O BECO DO PESADELO" (Nightmare Alley, no original) é um suspense psicológico do
cultuado diretor mexicano Guilhermo Del Toro, que volta com
um novo filme após longos cinco
anos e um Oscar conquistado com
"A Forma da Água" (2017), a bizarra e inusitada história de amor
entre uma mulher e uma criatura
anfíbia. Com uma trama provocante de morte, ganância e traição, o filme traz o ótimo Bradley
Cooper como Stanton Carlisle, um
ambicioso vigarista com um passado misterioso em sua vida, que
chega a um parque de diversões
itinerante onde começa a trabalhar como assistente de um casal
de ilusionista e se apaixona por
Molly (Rooney Mara). Juntos,
partem para Nova York usando os
truques aprendidos por ele para
faturar dinheiro e levar uma vida
luxuosa. É quando surge em cena
Lilith Ritter (Cate Blancehtt), uma
psicanalista que se une ao mágico
vigarista em seus negócios escusos. O problema é que ela é ainda
mais perigosa que ele. Além dos
nomes citados, o ótimo elenco reune também Toni Cillette,, Willem
Dafoe, Richard Jenkins e Ron Perlman. Bem recebido pela crítica, o
filme é um remake do clássico
noir de 1947 "O Beco das Almas
Perdidas", com Tyrone Power.
"BELLE" é um elogiadíssimo longa de animação nipo-francês de fantasia científica escrito e
dirigido por Mamoru Hosoda, ,
com base no conto de fadas francês "La Belle et la Bête"(A Bela e a
Fera) da autora Jeanne-MarieLeprince Beaumont (1711-1776). A
trama nos leva para um inusitado
mundo virtual chamado U, onde
você pode ser quem ou o que quiser. E é nesse mundo em que Suzu,
uma adolescente de 17 anos da

Fotos: Divulgação

Jack Farthing (príncipe Charles) e Kristen Stewart
(princesa Diana) no filme que mostra Diana terminando
seu casamento de uma década com o príncipe

Bradley Cooper e Cate Blanchett no sombrio
filme O Beco do Pesadelo, de Guilhermo Del Toro,
remake de um clássico filme noir de 1947

zona rural se transforma em Belle, uma cantora mundialmente
famosa.. Um dia seu show é interrompido pela perseguição dos vigilantes a um monstro e conforme
a caçada se torna cada vez mais
intensa, Suzu se vê em uma épica e
emocionante jornada para descobrir a identidade da misteriosa
"fera" e descobrir sua verdadeira
identidade num mundo onde é

possível ser quem quiser. Cheio de
cores e efeitos especiais ao longo
de suas duas horas de duração, o
filme causou sensação nos festivais e mostras internacionais. No
Festival de Cannes no ano passado, o filme foi aplaudido por 14
minutos. E no agregador de resenhas Rotten Tomatoes, o filme
teve 96% de aprovação da crítica.
Deve agradar crianças e adultos.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00

SRA. ISABEL JESUS DANIEL faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 89 anos, filha dos finados Sr. Jose Rodrigues Daniel
e da Sra. Margarida Maria de
Jesus; deixa o filho: Vladimir
Daniel. Deixa demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, às 10h30 no
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. DUCILENE DE JESUS SANTOS faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 50 anos, filha
do Sr. Carlos Francisco dos
Santos, já falecido e da Sra. Alice Maria de Jesus; deixa os filhos: Yuri; Bruno; Wesley; Breno; Emile; Everson e Junior.
Deixa netas, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem às 17h00 no
Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE MARIA BONFIGLIO
faleceu anteontem, na cidade
de Limeira/SP, contava 66
anos, filho dos finados Sr. Ricieri Bonfiglio e da Sra. Amelia
Bonfiglio; deixa os filhos: Carla; Kleber; Emerson e Cristina.

Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 13h00 do Velório do
Cemitério Municipal de Limeira/SP para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. NAIR DE OLIVEIRA SERVETTE faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Pedro de
Oliveira e da Sra. Antonia Garcia, era viúva do Sr. Antonio Roberto Servette; deixa os filhos:
Cristina de Oliveira Servette e
Marcos Aurelio de Oliveira Servette, casado com a Sra. Karina
Correa Costa Servette. Deixa
neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, sala “B”, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. AMAURI DE OLIVEIRA faleceu ontem, nesta cidade, contava 57 anos, filho dos finados
Sr. Leonidas Martins de Oliveira e da Sra. Lurdes Moura de

Oliveira, era casado com a Sra.
Rosa Maria da Silva Oliveira,
deixa os filhos: Anderson Silva
de Oliveira e Jessica Silva de
Oliveira. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Rio das Pedras
– SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PEDRO FIRMINO faleceu
ontem, nesta cidade, contava 78
anos, filho dos finados Sr. Salvador Firmino e da Sra. Maria
Jose, era casado com a Sra.
Lucia de Fatima Barcelos Firmino; deixa as filhas: Veridiana e Thais. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00
da sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. EGYDIO FASCIROLLI faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 87 anos, filho dos finados Sr. Victorio Fascirolli e da

Sra. Lucia Maziero, era viúvo da
Sra. Maria de Lourdes Tolotti
Fascirolli; deixa os filhos: Carlos Roberto Fascirolli, casado
com a Sra. Alzira de Moura Almeida Fascirolli e Josue Reinaldo Fascirolli, casado com a
Sra. Maria Terezinha Correa
Fascirolli. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 15h00 no
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. DOMINGOS ALVES DE
MOURA faleceu ontem, nesta
cidade, contava 91 anos, filho
dos finados Sr. João Alves de
Moura e da Sra. Maria Olimpia
de Almeida, era casado com a
Sra. Clarice Menegatti de Moura; deixa os filhos: Vera Lucia
Alves de Moura e Plinio Rodrigues, casado com a Sra. Roselene Detoni Rodrigues. Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
16h30 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. MARIA CAMPANHA REGONHA faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 94 anos de
idade e era viúva do Sr. Antonio
Regonha. Era filha do Sr. Henrique Campanha e da Sra. Santa
Regonha, ambos falecidos.
Deixa uma filha: Maria Nazareth Regonha. Deixa 01 neta,
01bisneta e demais parentes
e amigos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do velório da Saudade sala 07, seguindo para o Cemitério da
Saudade, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. JOAQUINA APPARECIDA
RODRIGUES FIDELIS faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e
era viúva do Sr. Lazaro Fidelis.
Era filha do Sr. Lazaro Rodrigues e da Sra. Augusta Rosa
da Silva, ambos falecidos. Deixou os filhos: Agnaldo Jose Fidelis, Nilza de Fatima Fidelis
Lima, Neusa Maria Fidelis Correa, Moacir Pedro Fidelis, Paulo Aparecido Fidelis, Claudio
Antonio Fidelis, Jair Aparecido
Fidelis e Ana Cristina Liberato

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.

Erler. Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem as
13:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila
Rezende - Sala 03, para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. JESUITA DA SILVA PAIXÃO
faleceu anteontem 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 deu-se ontem as
09:00 hs, no Cemitério Municipal
da Vila Rezende, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. TERESA BOLANI CAPAROS faleceu antem na cidade
de Piracicaba, aos 100 anos de

idade e era viúva do Sr. José
Caparos. Era filha do Sr. Bolani
Baptista e da Sra. Garbosa Domenica, ambos falecidos. Deixa as filhas: Ivone C. Rossi casasa com Arlindo Rossi e Neide Pedetri Caparos, já falecida
que foi casada com Henrique
Pedetri, já falecido. Deixa também netos, bisnetos e demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade Sala 06, para o Cemitério da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
PROF. FERNANDO SCHEIDE
AMORIM faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 57 anos
de idade e era filho do Sr. Oswaldo Amorim Filho e da Sra. Lilian
Dirce Scheide Amorim, ambos
falecidos. Deixa demais parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-a hoje as 13:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório Standard do Cemiterio Parque
da Ressurreição para a referida necrópole, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. TERESA PEREIRA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade
e era filha do Sr. Antonio Pereira e da Sra. Brasilia Maria
da Cruz Pereira, falecidos.
Deixou os filhos: José Valdir
Alves, Denilson Aparecido Alves, Leia Eliana Alves e Paulo
Sergio Alves, falecido. Deixa
ainda netos, bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento dar-se hoje as 09:30
hs, no Cemitério Municipal da
Vila Rezende, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. DIJALMA BARRETO DE
BRITO faleceu anteontem na cidade de Ipeúna/SP, aos 78
anos de idade. Era Filho da Sra.
Adélia Barreto de Brito e do Sr.
Osvaldo Gomes de Brito. Não
Deixa Filhos. Deixa também
demais familiares e amigos. O
seu sepultamento deu-se anteontem às 20:00 hs, saindo a
urna mortuária seguindo direto para Cemitério Santa Terezinha - Ipeúna/SP para referida
necrópole, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

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

- 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

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Inteligência do artigo 24, inciso IV, c/c artigo 26 da Lei Federal n.º 8.666/
93 e suas alterações (conforme parecer jurídico anexo aos autos) - Dispensa nº 01/2022 - Processo nº 147/2022 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e Kits de Teste Rápido do COVID19 - Empresa: 3F Care Comercio Atacadista e Varejista de Insumos
Hospitalares e Laboratorais Ltda - Valor: R$33.800,00 (trinta e treis
mil e oitocentos reais), e Prosalen Comercial Ltda – Valor: R$201.500,00
(duzentos e hum mil e quinhentos reais). Prazo: 30 (trinta) dias. São Pedro,
27 de janeiro de 2022 – Thiago Silvério da Silva – Prefeito Municipal.

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Nº 03/2022 - Processo: 191/2022 - Objeto: Aquisição de Cestas Básicas - Início da Sessão Pública: 10/02/2022, às
09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua General Osório,
n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através
do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro, 27
de janeiro de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
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