
PARECER – I
Assinados pelo procurador-

geral do município, Fábio Dioní-
sio, em 27 de dezembro de 2021,
pareceres indicam ao secretário
municipal de Educação e vice-pre-
feito, Gabriel Ferrato, que “reveja
a exoneração” de três servidoras
com função gratificada na SME.
Na quarta-feira (26), o advogado
das servidoras, João Carlos Car-
canholo, reforçou o pedido, segun-
do ele, “pela terceira vez”, ao titu-
lar da pasta para que reconduza
as servidoras aos cargos.

PARECER – II
Os três casos são referentes a

servidoras que foram exoneradas da
função gratificada de supervisora de
educação infantil, cargo para a qual
elas foram nomeadas em 25 de
janeiro de 2019, ou seja, ainda na ges-
tão anterior, do ex-prefeito Barjas
Negri (PSDB). Ainda no parecer, o
procurador-geral do município reco-
nhece que elas foram aprovadas
em “regular processo de seleção
interna, realizado pela SME, den-
tro dos parâmetros da lei”.

PARECER – III
Na notificação de Carcanho-

lo, para que Ferrato observe os
pareceres da procuradoria, ele des-
taca que “é certo que as notifican-
tes foram exoneradas abrupta-
mente de suas funções, seja por
despreparo desta secretaria,
seja por conveniência da nova
administração, ou, por interes-
ses outros que não o da admi-
nistração pública, sem qualquer
justificativa”, pontua.

PARECER - IV
Carcanholo reflete, na mesma

notificação, que o secretário Fer-
rato “deixou de analisar a hones-
ta notificação enviada pelas noti-
ficantes, as deixando às escuras,
o que obrigou este defensor a for-
mular nova notificação, sendo
essa recebida e protocolada junto
a esta secretaria e encaminhada
para a Douta Procuradoria Jurí-
dica do Município, que ao que pa-
rece é o único órgão desta Munici-
palidade que ainda funciona de
maneira independente”.

PARECER – V
O advogado observa que “en-

tende que o secretário seja pessoa
extremamente ocupada, dada a
demora excessiva em adotar as
medidas necessárias, seja para res-
ponder às notificações enviadas,
seja para atender as determinações
impostas”, aponta, ao lembrar
que, mesmo com todos os es-
clarecimentos já feitos, as ser-
vidoras ainda não foram recon-
duzidas ao cargo de direito e am-
parado pela legislação vigente.

Reuniões ordinárias da Câmara
retornam em formato on-line

Decisão da Mesa Diretora leva em consideração o aumento dos casos de Covid;
recesso parlamentar termina e trabalhos em plenário recomeçam nesta quinta
O aumento dos casos da Covid-19
no Município levou a Mesa
Diretora da Câmara Municipal de
Piracicaba a decidir a retomada
das reuniões ordinárias em
formato on-line. As sessões neste

início de ano ocorrerão em rito
extraordinário, com a primeira
nesta quinta-feira, às 17h, e as
demais sendo realizadas apenas às
segundas-feiras, também às 17h.
A medida foi comunicada nesta

segunda-feira (31) via ato da
Presidência 2/2022, assinado pelo
presidente da Câmara, Gilmar
Rotta (Cidadania). As medidas
anunciadas no ato, que também
suspende as reuniões solenes da

Câmara e as atividades presenciais
da Escola do Legislativo e do
Conheça o Legislativo, vigorarão
ao longo de fevereiro, podendo ser
prorrogadas “para março e
demais meses, se necessário”. A4

UNIDONTO E XV DE NOVEMBRO
A Uniodonto Piracicaba renovou contrato de parceria com o Espor-
te Clube XV de Novembro de Piracicaba, prevendo atendimento
odontológico para o alvinegro neste ano de 2022. A parceria foi
renovada durante ato que uniu os presidentes Rodolfo Geraldi
(XV) e dr. Cláudio Zambello (Uniodonto), na sede da cooperativa
de cirurgiões-dentistas. Pela parceria, membros do XV (jogado-
res, comissão técnica e funcionários) terão atendimento odonto-

MONITORAMENTO - I
Ao lado do chefe da Defesa

Civil, Odair Melo, e do secretário
de Governo, Carlos Beltrame, o
prefeito Luciano Almeida (De-
mocratas) gravou vídeo, publi-
cado domingo de manhã, 30,
nas mídias sociais da Adminis-
tração, destacando o monitora-
mento dos pontos de alagamento
dos rios e ribeirões que cortam o
Município. Ele informou que a
barragem de Americana chegou a
95% da capacidade e começou a
ser aberta, paulatinamente.

MONITORAMENTO - II
Ao longo de todo domingo –

e com as chuvas constantes –, sur-
giram nos aplicativos de mensa-
gens vídeos mostrando o alaga-
mento na região do ribeirão Pi-
racicamirim,  interditando
grande trecho da avenida Al-
berto Vollet Sachs e chegando
a casas ao longo do manancial.
Informações da própria Defesa
Civil dão conta de que este ja-
neiro de 2022 é o mais chuvoso
desde 2018, alcançando a quan-
tidade de 351,1 mm no período.

NEGACIONISTA
O ex-candidato a vereador

pelo Avante em 2020 conhecido
como Pastor Jovem (José Gon-
çaves Veras) está com Covid-19
e, por isso, em isolamento.  Co-
menta-se que Pastor Jovem se
negou a tomar vacina, por orien-
tação do presidente Jair Bolsona-
ro, e o preço do negacionismo é
alto. O Capiau deseja melhoras.

SUPLENTE — I
O suplente do DEM Edilson

de Madureira lamenta os 400 vo-
tos que lhe faltaram para sua elei-
ção. Culpa, em partes, é do ex-
candidato a prefeito Francys
Almeida que saiu pelo PCdoB
e, segundo ele, “tirou votos da
igreja”. Eles pertencem à Igreja
Evangélica Assembleia de Deus-
Ministério Madureira.

SUPLENTE — II
Edilson de Madureira —

que pode assumir em uma
eventual ausência do vereador
Zezinho Pereira (DEM) — foi
um dos menos bem sucedidos
de representantes do ministério
de Madureira nas eleições de
Piracicaba, tendo nas urnas ape-
nas 671 votos (2020), ganhando 
do PR Reinaldinho (2012) que
fez 666 votos. Se é número da
besta, deixemos para o folclore
políticos e religioso.

ARRECADAÇÃO
Ótima a iniciativa da depu-

tada estadual Bebel (PT) e a en-
tidade que presidente, a Apeo-
esp. Realização de ampla cam-
panha de arrecadação de ali-
mentos às pessoas necessita-
das. Ontem mesmo (31), movi-
mentação tanto no escritório
político na rua Governador Pe-
dro de Toledo, como também
na Subsede da Apeoesp, na rua
Alferes José Caetano, esquina
com a rua Morais Barros.

lógico através dos dentistas que atuam na Clínica Integrada Odon-
tológica, situada na região Central de Piracicaba. A parceria com-
pleta 20 anos em 2023. Uniodonto e XV sempre uniram esforços
para ações comuns como a habilitação do alvinegro na condição
de “Time Formador”, sendo que atendimento odontológico era
credencial exigida pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e
pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entre outros itens.

Divu lgação /Un iodon to

Vacina aberta
para crianças
de 5 a 11 anos
por faixa etária

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), vai expandir a vacina-
ção contra Covid-19 no município. A
partir de hoje (01), todas as crianças
de cinco a 11 anos poderão se agendar
para receber a 1ª dose da vacina no
site VacinaPira (https://
vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/
cadastro/blk_inicial/). É impor-
tante que esse público faça tam-
bém, além do agendamento, o pré-
cadastro no site Vacinajá, do Es-
tado. Novas vagas para 1ª dose
serão liberadas amanhã para ado-
lescentes de 12 a 17 anos e adultos
com 18 anos ou mais, às 14h, tam-
bém no VacinaPira.

CRIANÇAS – Para receber
a vacina, todas as crianças devem
apresentar CPF, documento de
identificação com foto, compro-
vante de residência em Piracicaba
(não necessariamente no nome da
pessoa que será vacinada) e reco-
menda-se que estejam acompa-
nhadas por um adulto responsá-
vel legal ou apresentem termo de
assentimento (documento está
disponível no VacinaPira, no local
do agendamento para esse grupo).
De acordo com informe técnico do
PEI (Plano Estadual de Imuniza-
ção), as crianças podem ser vaci-
nadas com os imunizantes Pfizer
pediátrica (fracos com tampa la-
ranja) e CoronaVac/Butantan (ex-
ceto crianças de cinco anos e para
os imunossuprimidos).

DOCUMENTOS – Para os
demais grupos, para receber a 1ª dose,
é preciso apresentar documento de
identificação com foto, CPF e com-
provante de residência em Piraci-
caba (não necessariamente no nome
da pessoa que será vacinada). 3ª
DOSE – A SMS informa que ainda há
vagas no VacinaPira para agenda-
mento da 3ª dose/dose adicional
para pessoas com 18 anos ou mais
que tomaram a 2ª dose há, pelo
menos, quatro meses.

CCS/Prefeitura

Almeida, ontem, em visita à barragem da CPFL Energia, em Americana

Luciano visita barragem
da CPFL em Americana

O prefeito Luciano Almei-
da visitou, na tarde de ontem
(31), a barragem da empresa
CPFL Energia, em Americana.
A visita faz parte da força-ta-
refa coordenada pela Prefei-
tura devido às chuvas que
castigaram a cidade de Pira-
cicaba nos últimos três dias,
tendo como situação mais crí-
tica ontem e domingo (30),
com pontos de alagamentos,
e o rio Piracicaba atingiu o
nível de 4,81 metros por volta
das 16h. O rio extravasa quan-
do alcança o nível de 4,70
metros. Durante a visita, o
prefeito Luciano solicitou ao
gerente de operações da em-

presa CPFL Energia, Waldemar
Tralli Júnior, para que haja um
canal de comunicação mais fre-
quente entre a empresa e Pira-
cicaba, e não somente em momen-
tos de alerta que ocorrem com
mais frequência no período úmi-
do, que compreende os meses
de dezembro a abril, com maior
incidência de chuvas. O prefeito
vai formalizar esse pedido por
meio de ofício nos próximos dias.

PLANO — “A barragem já
tem um protocolo para emitir aler-
ta sobre suas ações, chamado PAE
(Plano de Ação de Emergência),
que, dependendo do nível do re-
presamento, deve emitir comuni-
cado. Mas acontece que o rio Pira-

cicaba também sofre influências de
outros rios. Sendo assim, quando
o rio Piracicaba estiver em estado
de atenção, é importante que te-
nhamos ciência de toda e qualquer
ação na barragem para que possa-
mos tomar todas as medidas neces-
sárias”, afirma Luciano Almeida.
Também participaram da reunião o
diretor presidente da Agência das Ba-
cias PCJ, Sérgio Razera, o coordena-
dor da CT-MH/Comitês PCJ, Alexan-
dre Vilella, o secretário municipal de
Meio Ambiente de Americana, Fá-
bio Oliveira, o coordenador da
Defesa Civil de Americana, João
Miletta, e o diretor do DAEE (De-
partamento de Águas e Energia
Elétrica), Felipe Gobet de Aguiar.
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Maria Teresa Silva
 Martins de Carvalho

Quem achou que
os socialistas se
encontravam ex-

tintos, ante um mundo
econômico e social em
ruínas, estava profunda-
mente enganado. Certo que há uma
nova onda, uma nova tendência a
compor o grande universo das ideias
socialistas. As representações deste
campo se reinventaram e hoje ali-
mentam os sonhos e intervenções
de novos e de novas socialistas.

Sim, eles e elas estão chegan-
do - são muitos, incansáveis! Há
aqueles que os entendam como
homens e mulheres endurecidos e
céticos, revolucionários disciplina-
dos, avessos às maiores alegrias e
regalos da vida. Durante anos e
décadas, a ideia e imagem de um
socialista empertigado, cruel e in-
tolerante foram se compondo a
partir das experiências do bloco
soviético. O muro de Berlim caiu,
o avanço do capitalismo na sua
mais famigerada versão ultraneo-
liberal, a fome, o abandono dos
mais vulneráveis ganharam o co-
tidiano e o cenário mundial. Ideó-
logos do sistema clamavam pelo es-
facelamento do ideário socialista!

Novos e novas socialistas estão chegando!
"...frutos da terra e o
trabalho do homem"

"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

Cecílio Elias Netto

Uma milenar
oração de ori
gem judaica -

assumida, também,
pelos cristãos - im-
pregnou-me, há tem-
pos, a consciência.
Sinto-a como como-
vente comunhão en-
tre o divino e o huma-
no: "Bendito sejais, Senhor do
Universo, pelos frutos da terra e
pelo trabalho do homem." Nela,
estão o milagre fornecido pela terra
e as transformações por mãos hu-
manas. Um pãozinho, em sua apa-
rente simplicidade, oferece-nos a sín-
tese desse reconhecimento. Eis a ter-
ra presenteando-nos com o trigo. E
eis, com seu trabalho, o homem trans-
formando-o em alimento: colhen-
do-o, debulhando espigas, indus-
trializando-o, tornando-o massa,
preparando-o, levando-o aos fornos,
comercializando-o e, por fim, trazen-
do-o à mesa como alimento.

Nos 1990, o sociólogo italiano
Domenico De Masi entusiasmou o
mundo com a  percepção de estar-
mos ingressando na era do que ele
chamou de "Ócio Criativo". As con-
quistas tecnológicas haveriam de
produzir tais mudanças nas rela-
ções de trabalho que os desempe-
nhos seriam mais prazerosos e pro-
dutivos. Não se trataria do "nada
fazer ou fazer menos". E, sim, de
haver mais tempo para unir traba-
lho, estudo e lazer. A lógica do soci-
ólogo sempre foi irrefutável. No en-
tanto, tal perspectiva está, ainda,
longe de realizar-se. Pois esse "ter
mais tempo" produziu, até aqui,
mais cansaço, ansiedades, desgas-
tes físicos e emocionais.

Eis que - no auge de uma
era realmente espetacular de
conquistas e descobertas - nós
não conseguimos, ainda, absor-
ver o essencial cujo nome é sabe-
doria de viver. Como que tola-
mente, substituímo-la pelo que
chamamos de "arte de sobrevi-
ver". Que, na realidade, nada
mais tem sido do que uma guer-
ra do cotidiano, confronto de
individualismos, fuga ao verda-
deiro significado de sociedade e,
também, de comunidade. Pois há
diferenças. A sociedade reflete-
se naquilo que é público, do mun-
do. Comunidades têm vínculos
físicos, materiais, emocionais, es-
pirituais entre os seus membros.
Significativamente, a origem
da palavra comunidade ofe-
rece-nos dois sentidos: "com-
munio", comunhão; "commer-
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Endividamento e o
mínimo existencial

Seis PROCON'S já estabele
ceram regras, para defini
ção do chamado mínimo

existencial, para casos de supe-
rendividamento de consumidores.

Questão crucial para os su-
perendividados é saber quanto
os credores, como bancos e fi-
nanceiras, podem tomar do de-
vedor, para que sobre dinhei-
ro, no fim do mês, para pagar
despesas correntes, como alimen-
tação e moradia, por exemplo.
O governo está interessado na
regulamentação do mínimo exis-
tencial, previsto na Lei do Supe-
rendividamento em vigor desde
julho último (Lei 14.181/2021).

Na concessão de créditos,
a financeira, de acordo com a
Lei, não poderá conceder em-
préstimos se verificar que o
mínimo de que a pessoa precisa
para viver está comprometido.

Na renegociação de dívi-
das, o acordo deverá prever plano
de pagamento que deixe uma so-
bra de dinheiro para despesas bá-
sicas, percentual que os tribunais
vêm estabelecendo, observando
o mínimo existencial.

Esse limite deve ser obser-
vado, na relação entre a insti-
tuição de crédito e o tomador
do empréstimo. A Lei, também,
traz uma perspectiva coletiva,
olhar para o nível de endivida-
mento total do consumidor.

A Lei 14.181/21 atualizou o
Código de Defesa do Consumi-
dor e atacou em duas frentes :
na prevenção e no tratamento
do endividamento exacerbado,
que atinge cerca de 30 milhões de
brasileiros. Atualmente, são con-
cedidos R$2,47 trilhões de cré-
dito bancário a pessoas físicas.

Alguns PROCON'S, especi-
almente no Nordeste, já esta-
beleceram regras para defini-
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Tamanho engano!
Aos desavisados é pre-
ciso anunciar que os
novos e novas socialis-
tas estão embrenhados
no tecido social, espa-
lham-se pelas redes so-
ciais, trafegam pelas
produções artísticas,

anunciam seus princípios e proje-
tos em cada canto do mundo, são
únicos, destemidos, portadores de
uma alegria destemperada, anunci-
ando um novo tempo! Não é para me-
nos que pesquisas recentes revelam
que metade da população jovem em
nosso planeta é adepta ou, no mí-
nimo, coloca-se com simpatia di-
ante do sonho socialista.

O que sentem, o que pensam,
como se comportam estes novos
revolucionários? Estão profunda-
mente comprometidos com as idei-
as mais fluidas e flexíveis, são in-
ventivos, acolhedores das muitas
manifestações amorosas, compor-
tam-se com absoluta dignidade
diante da diversidade, avessos ao
neofascismo e ao ódio, atentos à
transição ecológica, comunicando-
se com a natureza de forma mais
transparente e empática. Defen-
dem aguerridamente a perspecti-
va da igualdade social e querem
que as oportunidades sejam ga-

rantidas para o pleno desenvolvi-
mento de toda humanidade!

É preciso ressaltar que os
novos socialistas marcam uma
nova tendência: rejeitam o en-
durecimento da ação militante,
a burocratização da luta políti-
ca, estão ávidos por renovação
e um novo lugar revolucioná-
rio! São avessos ao disciplina-
mento de seus projetos, mes-
c l a n d o  i n t u i ç ã o ,  i n s t i n t o ,
afeto e conhecimento para
t r a n s f o r m a r !  C e n t r a l ismo
Democrático: nem pensar!

Os novos e as novas socialis-
tas são jovens ou pelo menos apre-
sentam o coração juvenil. Marcam
uma nova tendência e cultura, uti-

lizando a arte, a comunicação di-
gital, a elaboração literária, a per-
formance nas redes sociais como
instrumentos de luta. Concla-
mam por novos lugares de soci-
abilidade através de coletivos
com pouca hierarquia e com
novo conceito de autoridade. Sua
visão é menos pragmática e mais
acolhedora. Suas armas de com-
bate ainda estão sendo constru-
ídas: flores, ideias, desobediên-
cia civil, convencimento, a for-
mação de novas opiniões atra-
vés dos veículos digitais, ocupa-
ção das ruas? Fato é que uma
revolução está por vir. As estra-
tégias adotadas podem surpre-
ender: desconhecemos se a
transformação virá através da
guerrilha, da opinião, do voto, de
novas células revolucionárias. A his-
tória é puro fluxo, um campo aberto
- os novos e as novas socialistas o
sabem. Estes sujeitos criarão seu
exército com o coração quente e
alma muito mais leve! E este ma-
ravilhoso mundo novo avança e
nos mostra que, indubitavelmen-
te, o capitalismo é sim um bicho
de sete cabeças!

Maria Teresa Silva Mar-
tins de Carvalho, assisten-
te social e escritora

Wanderson
Dourado

As manifestações
de opiniões nas
redes sociais têm

limites. Ao contrário do
que muitas  pessoas
imaginam, o que se es-
creve no ambiente virtual pode
render ações civis e criminais,
que podem gerar indenizações
e penas. A liberdade de expres-
são, quando ultrapassa os limi-
tes toleráveis, pode se tornar
um crime contra a honra. A real
intenção das redes sociais é o
de conectar pessoas, mas nos
últimos anos virou uma gran-
de arena de embates entre pes-
soas comuns e celebridades. Um
exemplo recente aconteceu nos
Estados Unidos: a rapper Car-
di B receberá quase US$ 4 mi-
lhões (R$ 22 milhões), após ga-
nhar um processo por difama-
ção nos Estados Unidos contra
uma blogueira que a chamou de
"prostituta" e disse que ela ti-
nha herpes e usava cocaína.

E para regular essas condu-
tas foram criadas uma série de le-
gislações no Brasil e no mundo.
Assim, antes de colocar sua opi-
nião ou escrever qualquer comen-
tário nas redes sociais é preciso
entender e conhecer quais as
disposições legais atuais para
não cometer nenhum delito ou
infração penal. No geral, os cri-
mes virtuais mais comuns ve-
rificados são os sexuais e contra a
honra. É o caso da injúria, da ca-
lúnia e da difamação.

Alguns crimes são praticados
por pessoas comuns, principal-
mente no caso de crimes contra a
honra e sexuais. Eles são caracte-
rizados por ofensas, xingamentos,
fofocas infundadas e acusações de
terem praticado fatos criminosos.
Condutas que prejudicam a inte-
gridade moral e ferem a dignida-
de e a honra das vítimas.

Entre as principais legislações
para o combate de crimes nas re-
des sociais está o Marco Civil da
Internet, Lei n° 12.965/2014, que
regulamenta o uso da internet no
Brasil. Para isso, esse diploma ju-
rídico traz a previsão de diversos
princípios, garantias, direitos e de-

cium", relação de
troca, de venda.

As cidades forta-
lecem-se quando es-
sas duas realidades
convivem harmoni-
camente: o comércio,
a troca; a comunhão,
chamemo-la, pelo me-
nos, de espírito de so-
lidariedade. É o coe-
xistir pacificamente, a

busca do ideal de conviver, esse
saber "viver com". Que loucura,
porém, nos atacou levando-nos
à beira de um suicídio comunitá-
rio previsível? Que estupidez coleti-
va é a nossa, enxergando um inimi-

go em cada pessoa, um adversário a
ser vencido numa guerra cotidi-
ana ao fim da qual não haverá
vencedores?

Dos verbos auxiliares - ser,
estar, ter e haver - convenço-me
precisarmos, seriamente, refle-
tir sobre o estar. Pois, na verda-
de, estamos. Apenas estamos.
Logo, é racional buscar saber como,
onde, quando, com quem estar. Co-
munidade é esse "estar com", "coe-
xistir com". E, se assim é, estupidez
será insistirmos no conflito, na
desunião, na devoção ao indivi-
dualismo estéril, árido.

"Os frutos da terra e o tra-
balho do homem" - eis a síntese
de nossa dependência perma-
nente, mesmo quando a ignora-
mos. Recorro, ainda, ao aparen-
temente simples pãozinho. E po-
deria recorrer a uma fruta, ao
arroz, ao leite, à cama, à faca e
ao garfo - frutos da criação hu-
mana e da generosidade da ter-
ra. Neles, deve estar a nossa
mais verdadeira realidade: so-
mos dependentes uns dos ou-
tros. Logo, a sabedoria, que nos
deveria animar, está na busca
da interdependência consciente:
ser fundamental para a sobre-
vivência do outro, como ele o é
para a minha. Apenas isso.

Cecílio Elias Netto, escri-
tor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@terra.com.br);
Blog: cecílio.blog.br

Redes sociais: limites da liberdade
de expressão e crimes contra a honra

A Lei prevê que oA Lei prevê que oA Lei prevê que oA Lei prevê que oA Lei prevê que o
acesso à internetacesso à internetacesso à internetacesso à internetacesso à internet
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exercício daexercício daexercício daexercício daexercício da
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veres para os usuários da
rede, bem como estipula
diretrizes que possibili-
tam a atuação da União,
dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios
sobre o tema.

O intuito é garantir
o direito à privacidade e

à liberdade de expressão nas co-
municações. Sendo assim, a que-
bra de dados e informações parti-
culares somente será possível por
meio de ordem judicial.

A Lei prevê que o acesso à in-
ternet é essencial ao exercício da
cidadania. Nesse sentido, o usuá-
rio tem a garantia de vários direi-
tos, como: a inviolabilidade da in-
timidade e da vida privada sob
pena de indenização por danos
materiais ou morais; inviolabilida-
de e sigilo das comunicações fei-
tas pela internet; a impossibilida-
de de suspensão da conexão à in-
ternet, exceto por inadimplência;
o não fornecimento a terceiros de
dados pessoais, salvo consenti-
mento livre e expresso; o consen-
timento expresso sobre coleta, uso,
armazenamento e tratamento de
dados pessoais.

Outra lei importante é a Lei
Carolina Dieckmann, a Lei nº
12.737/2012, que prevê a tipifica-
ção criminal de crimes virtuais e
delitos informáticos, além de
acrescentar os artigos 154-A e 154-
B ao Código Penal. Essa lei gera
mais privacidade para os usuári-
os das redes e evita que suas in-
formações pessoais sejam violadas
por terceiros, protegendo, assim,
sua privacidade e intimidade. Foi
a primeira lei que tipificou, expres-
samente, os crimes cibernéticos,
principalmente no que se refere a
invasões a computadores, e-mails
e contas virtuais, sem o devido
consentimento do proprietário.

E recentemente, foi promul-
gada a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD), Lei nº
13.709/2018, que regula o trata-
mento de dados pessoais e confere
maior proteção aos direitos fun-
damentais de liberdade e de pri-
vacidade e o livre desenvolvimen-
to da personalidade da pessoa na-
tural. A LGPD apresenta diversos
fundamentos, como o respeito à
privacidade, à liberdade de expres-

são, de informação, de comunica-
ção e de opinião, à inviolabilidade
da intimidade, da honra e da ima-
gem, aos direitos humanos, ao li-
vre desenvolvimento da persona-
lidade, à dignidade e ao exercício
da cidadania.

Essa legislação toda serve para
criar um ambiente mais saudável
e seguro no ambiente virtual. E
cabe destacar que a injúria, calú-
nia e difamação são crimes contra
a honra que já eram tipificados no
Código Penal. Essas infrações pe-
nais tratam sobre os delitos que
atentam contra a honra subjetiva
ou a honra objetiva do indivíduo,
como a ofensa à sua dignidade
pessoal ou profissional.

A calúnia tem previsão legal
no art. 138 do Código Penal, que
assim determina: "Caluniar al-
guém, imputando-lhe falsamente
fato definido como crime". A pena
prevista é de detenção de seis me-
ses a dois anos, além da previsão
do pagamento de multa.

A conduta consiste em atri-
buir à vítima a falsa prática de
um fato considerado como cri-
me. É uma forma de ferir a
honra objetiva da vítima. Qual-
quer pessoa pode ser o sujeito
ativo do crime, permitindo ain-
da a coautoria e a participação.
Como , por exemplo, alguém que
usa suas redes sociais para pro-
ferir comentários ofensivos a
alguém e espalha que essa pes-
soa praticou um crime que, na
verdade, não cometeu, está in-
cidindo no crime de calúnia. O
crime é de ação livre e pode ser
cometido por palavra escrita ou
oral, bem como por meio de
gestos e símbolos. E a consu-
mação só ocorre quando a prá-
tica criminosa se torna conhe-
cida por outras pessoas.

Já a difamação consiste na
imputação, a alguém, de fato ofen-
sivo à sua reputação. A pena pre-
vista no Código Penal é de de-
tenção de três meses a um ano,

além do pagamento de multa.
Trata-se de infração que macula
a honra objetiva da vítima. Isso
porque é feita a atribuição de fato
desonroso, mas que não é consi-
derado como crime.

Nesse sentido, a acusação não
precisa ser inverídica. Pode ser
verdadeira, mas mesmo assim
ocorrerá o crime de difamação.
Logo, não há a exigência de que o
agente tenha plena consciência da
falsidade da acusação. A difama-
ção é muito comum na internet,
principalmente nas redes soci-
ais. É o caso da publicação de
fotos de alguém cometendo
adultério, por exemplo, causan-
do prejuízos à imagem e à hon-
ra de outra pessoa.

E a injúria pressupõe a práti-
ca de ofensas destinadas a ferir a
dignidade ou o decoro de outrem.
Geralmente, a conduta criminosa
ocorre por meio de xingamentos,
insultos e agressões verbais profe-
ridas contra a vítima. A pena será
de detenção de 1 a 6 meses, ou o
pagamento de multa.

Importante destacar que caso
a pessoa seja vítima de calúnia e
difamação, ela possui seis meses
para formalizar a queixa contra o
agressor, através de boletim de
ocorrência em delegacia de Polícia
Civil. E vale ressaltar que ela pre-
cisa provar o crime e deve gerar
provas como: imprimir e salvar
todas as páginas de sites que con-
tenham as ofensas e mensagens
depreciativas, incluindo o cabeça-
lho das mensagens, além de pre-
servar as provas em mídias como
pen drive, CD e/ou DVD. Os fatos
são avaliados em um período de
30 dias, nos quais ocorre a defini-
ção do tipo de delito cometido, e
acontece a apresentação de uma
denúncia criminal. Desse modo, o
processo e o julgamento, na esfera
penal, serão realizados por um
Juizado Especial Criminal. Ainda
existe a possibilidade da vítima en-
trar com uma ação de reparação
civil, feita no Juizado Especial,
para reivindicar uma indenização
por difamação nas redes sociais.

Wanderson Dourado é
advogado criminalista do
escritório Guimarães e
Gallucci Advogados.

ção do cálculo, do chamado
mínimo existencial, para casos
de superendividamento de
consumidores, as normas pu-
blicadas preveem bloqueio de
65% da remuneração mensal
para "despesas de sobrevivên-
cia", do devedor que recebe até
5 (cinco) salários mínimos.

Essas regras são fixadas, em
portarias, que criam núcleos de
atendimento aos superendivida-
dos. O objetivo é fazer valer a Lei
14.181/21, que abriu a possibilidade
de repactuação de dívida para con-
sumidores endividados, em audi-
ência única com todos os credores.

Se não houver acordo,
pode o devedor levar o caso às
mãos de um juiz, para estabe-
lecimento de plano de paga-
mentos a ser cumprido, no pra-
zo máximo de 5 (cinco) anos.

Contratos firmados, antes
da entrada em vigor da Lei do Supe-
rendividamento, também estão sen-
do impactados pela norma atual.

A 5ª Câmara Civil do TJ/RJ
deixou claro que "o direito dos
bancos credores não pode sobre-
por-se à dignidade de vida do ci-
dadão, devendo o Judiciário, com
base na lei, garantir possa o usu-
ário pagar sua dívida, sem preju-
ízo do mínimo existencial.

Frederico Alberto Bla-
auw é mestre em Direi-
to Empresarial, advoga-
do e consultor de empre-
sas, professor de Di-
reito Empresarial.



CUSTOS
Os custos de produção de

frangos de corte e de suínos en-
cerraram o ano de 2021 com mais
uma alta mensal segundo os es-
tudos publicados pela CIAS, a
Central de Inteligência de Aves e
Suínos da Embrapa. O ICPSuíno
subiu 5,25% no mês de dezem-
bro em relação a novembro, fa-
zendo o índice chegar aos 400,51
pontos. Já o ICPFrango subiu
1,5% no mesmo período, chegan-
do aos 403,53 pontos.

CARNE
Dados da Secex relativos ao

último quarto de século, 25 anos
transcorridos entre 1997 e 2021,
indicam que nesse período as
exportações brasileiras das car-
nes de frango, bovina e suína
aumentaram 778%. Foram ape-
nas 777.300 toneladas em 1997;
fecharam 2021 com pouco mais
de 6.8 milhões de toneladas. Os
resultados abrangem o produto
in natura, exclusivamente. Com-
parativamente a 1997, a carne
com maior aumento no volume
foi a bovina: 2.878%.  Na sequ-
ência vem a carne suína com
1.699% de aumento e, por fim, a
de frango, com apenas 536%.

PEIXE
As exportações da piscicul-

tura brasileira continuam cres-
cendo fortemente, segundo bo-
letim periódico elaborado pela
Embrapa Pesca e Aquicultura, de
Palmas (TO), em parceria com a
Associação Brasileira da Piscicul-
tura (PeixeBR). Em volume, os
números foram 9.900 toneladas
em 2021 e 6.700 toneladas no
ano anterior, aumento de 49%.
E em receita, foram US$ 20.7
milhões contra US$ 11.7 milhões
em 2020, aumento de 78%.

EMERGÊNCIA
A Confederação da Agricul-

tura e Pecuária do Brasil (CNA)
solicitou ao governo federal me-
didas emergenciais e estrutu-
rantes para auxiliar produto-
res rurais de várias regiões do
país afetados ou pelas secas
ou pelas enchentes das últi-
mas semanas. As solicitações
assinadas pelo presidente da
CNA, João Martins, foram pro-
tocoladas, por meio de ofícios.

DEZEMBRO
As exportações do agro so-

maram US$ 9,9 bilhões em de-
zembro de 2021, crescimento de
36,5% em relação ao mesmo mês
de 2020, segundo análise da
Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) com
base nos dados do Ministério da
Economia. No acumulado de ja-
neiro a dezembro, as vendas ex-
ternas totalizaram valor recorde
de US$ 120, 6 bilhões, alta de
19,7% na comparação com 2020,
alcançando resultado histórico.

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com
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Câmara retoma reuniões
on-line como prevenção
Em razão do aumento dos casos da doença, o Sistema de Deliberação Remota
voltará a ser usado, com os vereadores participando das sessões por videoconferência
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OVOS
Diante de preços extre-

mamente onerosos, a busca
dos produtores de ovos bran-
cos e vermelhos por melhores
condições de comercialização
alcançou êxito no penúltimo
dia de negócios da semana. O
novo reajuste - 1º da sema-
na, 5º do mês e do ano - sig-
nificou incremento de 2,1%
em relação ao mesmo período
do ano passado. Por ora, apre-
senta o mesmo valor máximo
alcançado no decorrer de janei-
ro de 2021, enquanto significa
valor levemente abaixo do
máximo alcançado neste ano.

TRIGO
Com safra menor e proble-

mas no Brasil, o vendedor para-
guaio de trigo está aguardando
antes de fazer negócio, de acor-
do com informações que foram
divulgadas pela TF Agroeconô-
mica. A comercialização do tri-
go paraguaio continua lenta ou
quase paralisada, reflexo óbvio
e incontestável de que a safra de
2021 é muito menor que a de
2020 e devido às vendas já fei-
tas até novembro a preços eleva-
dos, pagos após a colheita.

MUNICIPIO AGRO
Em Bragança Paulista, o

Secretário de Agricultura e Abas-
tecimento de São Paulo, Itamar
Borges, esteve no Escritório de
Desenvolvimento Rural (EDR)
da CATI e no Escritório de Defe-
sa Agropecuária (EDA) da CDA,
região que obteve destaque no
Ranking Município Agro (20/
21). O município de Joanópolis,
que faz parte da região, ficou em
1º lugar no ranking geral entre
85 municípios, premiado em R$
400 mil. Já Bragança Paulista
ficou em 2° lugar, sendo premi-
ada com R$ 300 mil.

HORTAS
As chuvas de verão nor-

malmente trazem consigo
uma alta na infestação de
matos, pragas e doenças em
diversas culturas. São fre-
quentes as dúvidas que che-
gam ao Fale Conosco da Co-
ordenadoria de Assistência
Técnica Integral (CATI) sobre
como acabar com o ataque de
pragas e doenças em peque-
nas lavouras e hortas domés-
ticas. Algumas indicações so-
bre tais pragas podem ser en-
contradas on-line, mas é ne-
cessário, em ataques maio-
res, que um profissional da
área seja consultado, para
que se  possa fazer  o  uso
correto de qualquer destas
práticas. Procure o local mais
próximo no site  da CATI
(www.cati.sp.gov.br) e encon-
trará os endereços, telefones
e e-mails de contato. (Com
informações de assessorias)

As reuniões deliberativas da
Câmara Municipal de Piracicaba
retornam no próximo dia 3 com
adequações em razão da alta de
casos de Covid-19 na cidade, que
apresentou média de 406 registros
conhecidos da doença no período
de 20 dias entre 11 e 30 de janeiro.
Segundo boletim divulgado pela
Prefeitura no último domingo, a
ocupação de leitos na rede pública
chegava a 96% entre os de UTI
(unidade de terapia intensiva) e a
89% nos de enfermaria.

As sessões neste início de
ano ocorrerão em rito extraor-
dinário, com a primeira nesta
quinta-feira, às 17h, e as de-
mais sendo realizadas apenas
às segundas-feiras, também às
17h. A medida foi comunicada
nesta segunda-feira (31) via ato
da Presidência 2/2022, assina-
do pelo presidente da Câmara,
Gilmar Rotta (Cidadania).

O chefe do Legislativo apon-
ta que a decisão deve-se ao
"acentuado aumento de infec-
ções provocadas pela pandemia
do novo coronavírus" e ao fato
de que "as aglomerações devem
ser evitadas a fim de impedir a
propagação da Covid-19".

As reuniões extraordinári-
as serão realizadas com o uso
do SDR (Sistema de Delibera-
ção Remota), em que o presi-
dente conduz os trabalhos a
partir do plenário da Câmara,
com os demais vereadores parti-
cipando por videoconferência, de
seus gabinetes ou residências.

O rito seguirá o que deter-
mina o Regimento Interno para
as reuniões extraordinárias: o

Reuniões ordinárias da Câmara de Piracicaba retornam nesta quinta-feira

Assessoria parlamentar

Expediente -como é chamada a
primeira parte da sessão- será
exclusivo para a entrada de
matérias, não havendo uso dos
10 minutos de tribuna pelos
vereadores, Tribuna Popular ou
entrega de moções.

Já na Ordem do Dia -nome
dado à segunda parte da reunião-
, quando ocorre a deliberação das
proposituras que compõem a pau-
ta da sessão, o presidente dos tra-
balhos chamará nominalmente
cada parlamentar para que decla-
re seu voto verbalmente.

Com a suspensão da pre-
sença do público nas galerias do
plenário, os trabalhos poderão ser
acompanhados, ao vivo, pela TV Câ-
mara (sintonizada nos canais 11.3
em sinal aberto digital, 4 da Claro/
Net e 9 da Vivo Fibra, no site
camarapiracicaba.sp.gov.br/tv
e nos perfis no Facebook e no
YouTube), pela Rádio Câma-
ra Web e pela Rádio Educati-
va 105,9 FM.

O ato da Presidência tam-
bém informa que, "por motivo
de urgência e relevância, as

reuniões extraordinárias pode-
rão ocorrer em outros dias e
horários, mediante convocação
pelo presidente da Câmara, por
meio de aplicativo de mensa-
gens via celular, com ampla di-
vulgação". As medidas anunci-
adas no ato, que também suspen-
de as reuniões solenes da Câmara
e as atividades presenciais da
Escola do Legislativo e do Conhe-
ça o Legislativo, vigorarão ao lon-
go de fevereiro, podendo ser pror-
rogadas "para março e demais
meses, se necessário".
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Déficit de profissionais de saúde
motiva pedido de informações

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) protocolou o requerimen-
to 64/2022, solicitando que o pre-
feito Luciano Almeida (DEM) in-
forme quais são as unidades de
saúde que apresentam déficit em
seu quadro de servidores, em es-
pecial de agentes comunitários.

A solicitação foi motivada pela
constatação feita pelo parlamentar
durante as visitas periódicas que rea-
liza junto às unidades de saúde. Na
semana passada, três das quatro uni-
dades visitadas pelo vereador apre-
sentavam equipes incompletas.

Pedro Kawai pergunta se há
alguma previsão para a realização
de concurso público para repor as
vagas de servidores que se demiti-
ram nos últimos meses, além dos
que se aposentaram. "Infelizmen-
te, tivemos servidores que falece-
ram durante a pandemia, sem
contar os que se demitiram para
ocupar posições em outras orga-
nizações, e essas lacunas precisam
ser repostas para não comprome-
ter ainda mais o atendimento à
população", comentou.

O requerimento cobra do Exe-
cutivo se pelo menos o edital do
concurso foi elaborado e se algu-

Kawai quer saber se há previsão para concurso para repor ausências

ma empresa especializada já foi ad-
mitida para a realização do certa-
me. O parlamentar explica que,
embora haja lei complementar fe-
deral que impede a contratação de
novos servidores durante a pande-
mia, há um entendimento jurídico que

afirma ser possível a reposição de
vagas, o que não se configuraria
como aumento de despesas.

"O governo federal poderia revo-
gar essa determinação para que esta-
dos e municípios possam gerenciar
melhor as suas demandas; afinal, a

saúde é a área da gestão pública de
maior prioridade para investimen-
tos", comentou Pedro Kawai. O re-
querimento protocolado ainda será
analisado pelo plenário da Câ-
mara, que retorna às reuniões de-
liberativas nesta quinta-feira (3).

Assessoria parlamentar
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Resolução estadual prevê comprovante de vacinação
A Secretaria da Educação do

Estado de São Paulo (Seduc-SP)
publicou em Diário Oficial, neste
sábado (29), a Resolução 09, de
28-01-2022, que estabelece as nor-
mas para a volta às aulas na rede
estadual, que acontece na próxi-
ma quarta-feira, 2 de fevereiro. A
principal mudança prevê que os
responsáveis legais pelos estu-
dantes apresentem o compro-
vante de vacinação completa
contra Covid-19 do aluno.

"Neste momento de volta às
aulas, nós estamos pedindo para
que os pais atualizem a carteira de
vacinação com a vacinação da Co-
vid-19. Costumeiramente a Seduc-
SP já exige na matrícula como um

dos documentos a carteira de va-
cinação. Agora, a família deverá
apresentar logo após a vacinação
das crianças, e tem até 60 dias
para isso, para justamente termos
conhecimento sea criança foi vaci-
nada ou não. Mas é importante
dizer, a criança não será barrada,
nem proibida a entrada da crian-
ça, mesmo se ela não estiver vaci-
nada. A criança nessa faixa etária
não decide se será ou não vacina-
da, cabe aos responsáveis respon-
der sobre isso. A regra vale para a
rede estadual, cada rede munici-
pal ou a própria privada estabele-
cerá as suas regras", ressalta o
Secretário Estadual da Educação
de São Paulo, Rossieli Soares.

O artigo 16 ainda determina
que a apresentação ocorra duran-
te o 2º bimestre, a data considera
o tempo máximo para um estu-
dante de 5 anos imunizado com a
vacina da Pfizer tomar as duas
doses.  Alunos que não tomaram
a vacina por contraindicação mé-
dica deverão apresentar atestado.

A resolução ainda determina
que a falta de apresentação do
comprovante não impossibilitará
que o estudante frequente a escola
ou realize matrícula ou rematrí-
cula, porém a situação deverá ser
regularizada em um prazo máxi-
mo de 60 dias, pelo responsável,
sob a pena de comunicação imedi-
ata ao Conselho Tutelar, ao Mi-

nistério Público e às autoridades
sanitárias, para providências que
couber. As aulas presenciais segui-
rão todos os protocolos de segu-
rança, como uso de álcool em gel e
máscaras, aferição de temperatu-
ra e higienização constante dos am-
bientes e mãos, identificação e
afastamento dos casos e monito-
ramento de seus contactantes,
conforme orientação da Comis-
são Médica da Educação, rati-
ficada pelo Comitê Científico.

 O retorno presencial das au-
las da rede estadual de São Paulo
é obrigatório desde novembro de
2021, embasado na recuperação
pedagógica dos estudantes e com
o aval das autoridades sanitárias.
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Parlamentares visitam
área de lazer do bairro

Assessoria Parlamentar

Na última sexta-feira (28), o
vereador Thiago Ribeiro (PSC),
acompanhado do deputado esta-
dual Alex de Madureira (PSD),
visitou a área de lazer do bairro
Nova Pompéia. Na ocasião, o mo-
rador Celso apresentou problemas
da área, especificamente referente
à iluminação e alambrados.

A população reivindica a
instalação de academia ao ar
livre, para que possam realizar
atividades físicas, sem necessi-

tar ir até outros bairros que
possuem os aparelhos.

O vereador terá uma reu-
nião na Sedema (Secretaria de
Defesa do Meio Ambiente) para
apresentar o caso do bairro
Nova Pompéia ao titular da
pasta, Alex Gama Salvaia.

Alex de Madureira se pronti-
ficou a destinar recurso através de
emenda parlamentar, caso a pre-
feitura não tenha orçamento pre-
visto para manutenção do local.

Vereador e deputado estadual acompanharam de perto a
situação vivenciada por moradores daquela região
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XV de Piracicaba vence
Linense no Barão: 1 x 0

O XV de Piracicaba venceu o
seu primeiro jogo no Paulistão A2 na
tarde de sábado (29). Diante do Li-
nense e com chuva caindo no Barão
da Serra Negra, o Alvinegro fez 1 a 0,
com gol de Franklin, e chegou aos
quatro pontos na competição.

Desde o início da partida o XV
dominou as ações, mas não con-
seguiu concluir para o gol, o que
levou o placar da partida a ficar
sem gols na primeira etapa. No

início do segundo tempo, Paraíba
lançou Weriton, que invadiu a
área e cruzou para Franklin, na
segunda trave, tocar para o gol.

Após ficar em vantagem, o XV
administrou e chegou a criar mais
chances, mas não conseguiu am-
pliar. O resultado deixa o XV na
zona de classificação, com quatro
pontos ganhos. O clube aguarda o
complemento da rodada para sa-
ber em qual posição estará.

Vitória deixa o XV com quatro pontos, na zona de classificação

Assessoria/XV de Novembro
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Bebel aciona autoridades para ações ao
transbordamento da represa de Americana

As fortes chuvas que atingem
boa parte do Estado de São Paulo
provocaram danos nas rodovias e
em acessos em alguns pontos do
trecho administrado pela Eixo SP
Concessionária de Rodovias. As
ocorrências mais graves ocorre-
ram em Bauru, Pederneiras, Bo-
raceia e Santa Maria da Serra.

BAURU - O grande volume de
água fez transbordar um córrego e
a força da correnteza provocou o
desmoronamento de parte das duas
pistas da avenida Rodrigues Alves
(SPA 228), que dá acesso ao muni-
cípio aos motoristas que saem da SP
225 - Rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros. Em razão da ex-
tensão dos danos causados, o trân-
sito no local foi totalmente interdi-
tado. A alternativa para acesso aos
bairros que ficam próximos é o dis-
positivo seguinte, localizado no km
229 da SP 225, na altura do Jardim
Tangarás. A alternativa é a mesma
aos motoristas que estejam na re-
gião e precisem acessar a rodovia. O
trecho interditado está devidamen-
te sinalizado para orientação dos
usuários. Em razão da chuva cons-
tante, ainda não há previsão para
liberação do acesso.

PEDERNEIRAS - Um des-
lizamento de terra fechou comple-
tamente o acesso localizado no km
210 da SP 225. O dispositivo dá aces-
so ao distrito de Vanglória, à Usina
São José e ao município de Macatuba.
A alternativa aos motoristas que se-
guem para o distrito ou para a usina é

o dispositivo do km 207 e para quem
segue para Macatuba, a opção é
utilizar o acesso do km 203.

BORACEIA - Também hou-
ve deslizamento de terra. O fato
ocorreu no km 170 da SP 261 - Ro-
dovia César Augusto Sgaviolli.
Uma grande quantidade de terra
e vegetação invadiu a pista obri-
gando a Eixo SP a interditar a pis-
ta nos dois sentidos para garantir
a segurança dos usuários. Equi-
pes do setor de Conservação da
Concessionária estão no local rea-
lizando a retirada do material que
está sobre a pista. A previsão é de
que os trabalhos sejam concluídos
até o fim da tarde deste domingo.

SANTA MARIA DA SER-
RA - O pavimento asfáltico cedeu
no km 225+400, na cabeceira da
ponte sobre o córrego Ribeirão Boni-
to, na SP 304 - Rodovia Geraldo de
Barros. Equipes de Conservação tam-
bém estão no local realizando análise
da situação e dos riscos. O trecho foi
devidamente sinalizado para orien-
tação dos usuários. Ainda não há
estimativa para liberação da via. A
alternativa aos motoristas é utili-
zar um desvio por dentro da cida-
de. Aqueles que seguem no sentido
Capital-Interior podem fazer o desvio
para a cidade no km 226, alguns me-
tros antes do ponto de interdição.
Já os motoristas que seguem sentido
Interior-Capital o desvio é no km
227, entrando em Santa Maria da
Serra e saindo novamente na SP
304 após o trecho interditado.

Neste último fim de sema-
na, com informações sobre o
risco iminente de que as chu-
vas intensas podem provocar a
abertura das comportas da re-
presa Salto Grande, na cidade
de Americana, com os reflexos
danosos para o Rio Piracicaba
que também dá sinais de que
está no limite da sua capacida-
de, a deputada estadual Pro-
fessora Bebel, líder da bancada
do PT na Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo, aci-
onou autoridades para ações
preventivas. A deputada, em
nome da bancada do PT, ofici-
alizou o secretário estadual da
Casa Civil,  Cauê Macris, para
que tome providências, em par-
ceria com as prefeituras de
Americana e Piracicaba, em de-
fesa da vida da população que
se encontra na área de risco.

Em nota enviada à impren-
sa, a deputada Bebel diz que  "a
bancada das deputadas e depu-
tados estaduais do Partido dos
Trabalhadores (PT) têm acom-
panhado com apreensão as in-
tensidades das  chuvas que
atingiram nosso Estado neste
fim de semana, castigando à po-
pulação mais vulnerável na região
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Chuvas danificam vários
trechos de rodovias

Como líder da bancada do PT, a deputada Bebel mostra a preocupação com a cheia do
rio Piracicaba e pede providência das autoridades estaduais
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metropolitana e avançado para o
Interior. Nossa bancada acionou
as autoridades para que otimizem
recursos e esforços para oferecer
auxílio com remoções preventi-
vas, apoio e abrigo para que as

comunidades mais expostas e ca-
rentes possam preservar suas vi-
das e pertences", informou.

Na nota, que também foi
publicada em suas redes soci-
ais, a deputada Professora Be-

bel diz: "desejamos sucesso a
todos  envolvidos nesta emprei-
tada em defesa da vida e mani-
festamos nossa solidariedade
ativa em prol do bem estar
de toda nossa população".
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Município tem 240 crianças vacinadas contra Covid-19
Desde o início da vacinação

contra o covid-19 em crianças, que
ocorreu no último dia 20 de janeiro,
o município de Iracemápolis vacinou
240 crianças contra a doença. O
agendamento segue aberto na
Unidade de Saúde Ângelo Arlin-
do Lobo - Centro Odontológico.

Para a diretora da Vigilância
Epidemiológica, Vivian Graziela da
Silva, o número é positivo e aten-
de a expectativa quanto à vacina-
ção. "Queremos agradecer a todos
os pais que se prontificaram a va-
cinar seus filhos. Sabemos da im-
portância da vacina ao evitar que a
doença evolua para casos graves",
cita. Ela ainda destacou que a

vacinação ocorre em espaço e
com equipe específica para aten-
dimento das crianças. "Houve
um preparo realizado pela equi-
pe da saúde ao criar um cená-
rio colorido e acolhedor para
receber os pequenos", citou.

VACINAÇÃO - Estão sendo
imunizadas crianças de 5 a 11 anos
com ou sem comorbidades e defi-
ciências permanentes. Crianças a
partir de seis anos podem ser va-
cinadas com a Pfizer ou Corona-
Vac e cabe aos pais a escolha
no ato da vacinação. Crianças
com cinco anos são imunizadas
com a Pfizer. O telefone para
agendamento é o 3456-4852.

Luiza  Eugênio, de 5  anos ,  es tá  ent re  as  cr ianças  va-
c inadas  em I racemápol is
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Vereador reforça solicitação de
desassoreamento no ribeirão

O vereador Laercio Trevi-
san Jr. (PL) encaminhou ao ti-
tular da Semob (Secretaria Mu-
nicipal de Obras), Paulo Sérgio
Ferreira da Silva, ofício solici-
tando o desassoreamento no ri-
beirão Piracicamirim, conforme
já apresentado por meio da in-
dicação 1262/2021. No docu-
mento, Trevisan Jr. relata que
devido ao volume de chuva que
atingiu a cidade nos últimos dias,
houve o extravasamento do ribei-
rão Piracicamirim, o que atingiu
imóveis em bairros como Bosque
do Água Branca, Morumbi, Ma-
racanã e Jardim Oriente.

O parlamentar relata ain-
da que o ribeirão também ex-
travasou em vários pontos da
avenida Professor Alberto Vol-
let Sachs e no bairro Serra Ver-
de, na via que dá acesso ao Jar-
dim Alvorada, assim como no
trecho do antigo anel viário,
entre o bairro Chicó e Ceasa,
entre outros locais.

Enchentes em dias de for-
tes chuvas são um antigo pro-
blema que atinge a região do Pi-
racicamirim. Segundo relatos dos
moradores, por alguns anos não
ocorreu o extravasamento do
ribeirão por conta do desasso-
reamento. Em resposta à indica-
ção 1262/2021, a Semob respon-
deu que foi executado o serviço
em alguns trechos em novembro

Assessoria parlamentar

Laércio Trevisan Jr. (PL) encaminhou ofício à Semob, enfatizando pedido apresentado em
indicação protocolada no ano passado

de 2020. Segundo o parlamentar, é
possível verificar que o ribeirão Pi-
racicamirim se encontra assorea-
do, devido ao acúmulo de detri-
tos, terra e materiais despeja-
dos indevidamente. Todo esse
acúmulo interfere na topogra-
fia do leito do córrego, impe-
dindo-o de portar todo o volu-
me hídrico, provocando trans-

bordamento, como o ocorrido
no último dia 29 de janeiro.

"Como forma de evitar no-
vos transbordamentos, além de
danos, transtornos e prejuízos
aos moradores, se faz necessá-
rio o trabalhos de desassorea-
mento no ribeirão Piracicami-
rim", disse Trevisan Jr. "Suge-
rimos estudos da Semob e da De-

fesa Civil quanto a viabilidade de
construção de piscinões ecológicos
em alguns trechos do ribeirão, os
quais permitirão o acúmulo da
água no solo, principalmente
durante as fortes chuvas, mini-
mizando os efeitos das enchentes
ao mesmo tempo em que promo-
vem a recarga do lençol freáti-
co", finalizou Trevisan Jr.

A deputada, em nome da bancada do PT, oficializou o secretário estadual da Casa Civil,  Cauê
Macris, para que tome providências, em parceria com as prefeituras de Americana e Piracicaba,
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Defesa Civil atua para amenizar
efeitos das chuvas na cidade
Janeiro de 2022 já é o mês mais chuvoso desde 2018, quando foram
registrados 246 mm. Neste mês já choveu 351,1 mm

Equipes das secretarias mu-
nicipais, comandadas pela Defesa
Civil, trabalham para amenizar os
efeitos das chuvas que castigam
Piracicaba desde a sexta-feira, 28/
01. Nos últimos três dias choveu
162,95 mm, mais do que no mês
de janeiro inteiro em 2020, quan-
do foram registrados 160 mm.
Janeiro de 2022 já é o mês mais
chuvoso desde 2018, quando fo-
ram registrados 246 mm. Neste
mês já choveu 351,1 mm.

Desde ontem, a Defesa Civil
monitora os rios Piracicaba, que
extravasou, e o Corumbataí. O cór-
rego Piracicamirim também saiu do
seu leito e atingiu avenidas, ruas e ca-
sas de vários bairros, entre eles Mo-
rumbi, Maracanã, Bosque da Água
Branca, Serra Verde e Alvorada.

A Prefeitura trabalhou du-
rante todo o dia de ontem, 30/01,
no monitoramento de pontos de
alagamento, com interdições neces-
sárias, e no auxílio às pessoas atingi-
das, disponibilizando caminhão para
a retirada de móveis e oferecendo
abrigo. O trabalho continua hoje,
31/01, em diversos pontos do mu-
nicípio, incluindo a Zona Rural.

A chuva cessou por volta das
9h30 e o rio Piracicaba, que ontem
alcançou os 4,81 metros, está com
3,92 metros hoje, às 11h20, com
vazão em 330 metros por segun-
do. O Corumbataí também baixou
e hoje, às 11h20, com 3,42 metros
na Estação de Captação do Semae.

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), enviou
nesta manhã de 31/01 caminhões
para retirada de materiais inser-
víveis e de móveis de moradores
que desejarem nos bairros Bosque
da Água Branca, Maracanã e Mo-
rumbi. As equipes da Sedema tam-
bém fazem a retirada de árvores
que caíram. Foram nove árvores.
Uma delas caiu na avenida Alber-
to Vollet Sachs, cruzamento com a

VICIADO EU?
Seja qual for o vício, as pes-

soas tendem a não admitir. Vou
enumerar alguns sintomas de
pessoas viciadas em loterias.
Pode ser o aniversário do seu
amigo e a atmosfera é ótima.
Você pode ter uma importante
tarefa de trabalho, mas não
consegue se concentrar porque
pensa em jogar.

TOLERANCIA
Costumava investir algum

dinheiro  e sentir a emoção. No
entanto, você descobriu que agora
precisa de mais para experimen-
tar a adrenalina. Os especialistas
explicam isso pelo termo "tolerân-
cia ao jogo". Quanto mais você
joga, mais  investe. A primeira
vez que você investe uma gran-
de quantia, tudo muda. Inves-
tir pequenas quantias não fun-
ciona mais, e isso pode ser peri-
goso para suas finanças.

DESCONTROLE
Você define um orçamento

de jogo para que não afete sua
rotina diária nem ameace sua
taxa de reembolso de emprésti-
mos. No entanto, depois de per-
der a soma escolhida, você per-
cebeu que deseja continuar jo-
gando. Tudo começou com
uma pequena parte dos fundos

importantes para você. Antes
que você perceba, você perde
todo o salário ou poupança.
Não ser capaz de controlar
suas perdas é um sinal de um
problema de jogo e um proble-
ma que pode arruinar sua vida.

FUGA
As coisas não estão indo

muito bem na sua vida. Sua
empresa pode ter demitido
você recentemente ou seu par-
ceiro terminou com você. Pas-
sar por uma fase difícil da vida
faz do jogo uma maneira di-
vertida de escapar da realida-
de. Nessas situações, pode ser
fácil desenvolver um hábito e
se meter em mais problemas.

IRRITAÇÃO
Você passa horas por dia

jogando seus jogos favoritos.
Uma vez que você para, você
se sente nervoso, triste e de-
primido. Você está ansioso
para voltar ao jogo, pois essa é
a única coisa que o acalma. Isso
é um sinal de que você está
passando por sintomas de abs-
tinência quando não está jo-
gando. Se você comparar como
se sente com os sentimentos de
uma pessoa que se retira do abu-
so de substâncias, descobrirá que
os dois são semelhantes.

Buraco aberto pelas chuvas na avenida Jaime Pereira, com pista parcialmente interditada
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rua Frei Henrique de Coimbra, e
outras em áreas verdes e parques.

A Secretaria Municipal de Mobi-
lidade Urbana, Trânsito e Transpor-
tes (Semuttran) interditou parcial-
mente a avenida Jaime Pereira, senti-
do Centro Cívico/Carrefour (rotató-
ria), onde a chuva abriu um buraco.
O local está protegido por gradis para
segurança dos motoristas.

Os agentes estão aguardando os
técnicos da Secretaria de Obras e da
Defesa Civil para avaliarem a situ-
ação. No transporte público, algu-
mas linhas rurais tiveram os tra-
jetos afetados. São elas:

119 - Godinhos (não atende à
Agrofapi e Fazenda Ribeiro); 309 -
Campestre (estrada escorregadia. Li-
nha opera em atraso; 405 - Paredão
Vermelho (atende trajeto parcial-
mente por conta de valetas);

813 - Almeida (realizando desvio
pela Estrada de Anhumas; 712 - Pau
D'Alhinho (não atende a Estrada
Mun. Sargento Florêncio Ferreira).

Informações detalhadas
sobre o transporte coletivo po-
dem ser acessadas no endereço
tupitransporte.com.br

A Prefeitura sinalizou área na
avenida Independência, ao lado do
Ginásio Municipal Waldemar Bla-
tkauskas, onde houve a queda do
muro de arrimo devido à infiltração
de água. Técnicos foram enviados
ao local para análise e resolução
do problema assim que possível.

O Semae informou que está
com o abastecimento prejudicado
devido à intensidade e ao volume
das chuvas, que provocam turbi-
dez na água. O aumento da vazão
do rio Piracicaba trouxe galhos,

troncos, folhas e outros materiais
para as grades da captação da Es-
tação de Tratamento de Água Luiz
de Queiroz (ETA 1), obstruindo o ca-
nal de captação da água. Com isso, foi
necessário reduzir o tratamento de
água de 800 l/s para 400 l/s, pre-
judicando o abastecimento de água
na região do Jupiá. Equipes do Semae
trabalham na limpeza do canal a
fim de normalizar o abastecimen-
to o mais rápido possível.

A Guarda Civil auxilia todas
as ações com o patrulhamento pri-
oritário nos pontos passíveis de
alagamento.

SERVIÇO - Caso haja algum
risco de alagamento ou outra
situação de emergência a popu-
lação deve entrar em contato com
a Defesa Civil e Guarda Civil
pelos telefones 199 e 153.

Contrar reforma trabalhista
Antes de tudo, éAntes de tudo, éAntes de tudo, éAntes de tudo, éAntes de tudo, é
necessário dizernecessário dizernecessário dizernecessário dizernecessário dizer
que não haveráque não haveráque não haveráque não haveráque não haverá
contrarreformacontrarreformacontrarreformacontrarreformacontrarreforma
trabalhistatrabalhistatrabalhistatrabalhistatrabalhista

Almir
Pazzianotto

Pinto

"Vistam-me
como quiserem que,
de qualquer modo
que eu for vestido,
sempre serei Sancho Pança"

A frase de Sancho Pança, fiel
escudeiro do valoroso fidalgo D.
Quixote De La Mancha, persona-
gem genial de Miguel de Cervan-
tes, se aplica com precisão milimé-
trica a demagogos candidatos à
presidência da República, cujas
roupagens têm como objetivo lhes
ocultar o verdadeiro caráter. Veja-
se o caso de Luís Inácio Lula da
Silva. Ao declarar que procederá à
contrarreforma trabalhista, reve-
lou que será sempre presidente de
sindicato, alheio às graves priori-
dades nacionais, como o desem-
prego, a desindustrialização, a in-
segurança jurídica, o endivida-
mento social, a crise da saúde.

Antes de tudo, é necessário
dizer que não haverá contrarre-
forma trabalhista. A inoportuna
ameaça de revogar a Lei nº 13.467,
de 13/7/2017, jamais se concreti-
zará porque será inútil. A legisla-
ção brasileira rejeita o princípio da
repristinação, ou seja, da restau-
ração de lei revogada por ter a lei
revogadora perdido vigência. Nesse
sentido dispõe o Art. 2º, § 3º, do De-
creto-Lei 4.657, de 4/9/1932, atualiza-
do pela Lei nº 10.236, de 301/12/2010,
com o nome de Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro.

Se eventualmente eleito, para
cumprir a promessa feita ao elei-
torado, Lula deverá encaminhar
projeto de lei à Câmara dos Depu-
tados propondo a revogação total
ou parcial da Reforma Trabalhis-
ta. Se for parcial, especificará os
dispositivos que deseja ver revoga-
dos. Em qualquer caso, entretanto, a
retrógrada iniciativa enfrentará sóli-
dos obstáculos no Poder Legislativo.
Não poderá fazê-lo por medida pro-
visória, por lhe faltarem os requi-
sitos de relevância e urgência. Con-
siderem-se, ademais, as milhares
de emendas apresentadas na Câ-
mara dos Deputados e no Senado.

Se o objetivo consistir na re-
vogação de dispositivos específicos,
erra ao tentar iludir as classes pa-
tronais e trabalhadoras. Antes,
deverá identificar os artigos, pa-
rágrafos, incisos e alíneas que pre-
tende eliminar. A ideia da contrar-
reforma traz embutida a preten-
são de restabelecer a Contribui-
ção Sindical, o velho Imposto Sin-
dical, pago indistintamente por
empregadores e trabalhadores as-
sociados e não associados, ao
correspondente sindicato patro-
nal ou profissional.

Lula deve compreender que o
Brasil deste século é diferente da-
quele que foi durante 15 anos da
era Vargas, quando se deu a decre-

tação da Consolidação das Leis do
Trabalho. Em maio de 1943, está-
vamos sob a ditadura do Estado
Novo. Getúlio Vargas não encon-
trou obstáculo para editar a CLT.
Dispunha de poderes legislativos
garantidos na Carta Constitucional
de 10/11/1937. Hoje, porém, resta-
belecer a cobrança da Contribuição
Sindical de empresas e de trabalha-
dores, que discordam da filiação ao
sindicato da categoria, enfrentará
fortes obstáculos constitucionais.

Com efeito, o Art. 5º, XX, e o
Art. 8º da Constituição assegu-
ram a plena liberdade de asso-
ciação e de sindicalização. Im-
por contribuição ao não asso-
ciado despertará polêmica no
Congresso Nacional, de resulta-
dos demorados e imprevisíveis.
Lula precisa saber que a sua von-
tade não tem o condão de prevale-
cer sobre a Lei Fundamental.

A estrutura sindical brasilei-
ra deve ser preservada em defesa
das classes assalariadas. É indis-
pensável encontrar fórmula ade-
quada, ética, legítima, que permi-
ta a arrecadação de fundos com a
participação indistinta de todos
que se beneficiam das atividades
sindicais. A difícil construção pas-
sa, todavia, por amplo debate de-
mocrático. Não pode resultar da
vontade de Lula, como fruto da
emulação de medidas adotadas na
Espanha, cujos resultados são des-
conhecidos. Modelos ultramarinos
dificilmente se adaptam às com-
plexas realidades brasileiras.

O momento não é adequado
à discussão do assunto. Temos
outras prioridades, como o desem-
prego, a informalidade, o trabalho à
distância, a proteção à saúde, a ex-
pansão do tráfico de drogas, para não
falar na reforma constitucional por
completo, tarefa da próxima legis-
latura. A sede de poder embriaga
os candidatos à chefia do Poder
Executivo. Em campanha pela elei-
ção ignoram o mundo real. Abu-
sam do desejo de oferecer coisas
que não podem entregar.

Não importa como a pessoa
está vestida. É sob a roupa que será
encontrado o verdadeiro caráter. O
populista demagogo não deixará de
sê-lo. Promessas de campanha são
feitas para seduzir incautos.

Almir Pazzianotto Pin-
to é advogado. Foi Mi-
nistro do Trabalho e pre-
sidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho. Cor-
reio Braziliense, 27/1/
2022. Opinião. Pág. 8.
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CICLOFAIXAS
O vereador Paulo Henrique Pa-
ranhos Ribeiro (Republicanos)
pede novas ciclovias. Ele enviou
indicação ao Executivo, propon-
do a expansão de faixas nas prin-
cipais ruas e avenidas do muni-
cípio. O parlamentar argumenta
que o objetivo é incentivar a utili-
zação do transporte alternativo
para o deslocamento ao traba-
lho e nas atividades físicas. "De

acordo com os ciclistas e espor-
tistas que se utilizam de bicicle-
tas como ferramenta de atividades
físicas e meio de transporte, o mu-
nicípio tem poucos quilômetros de
ciclovia e há muito o que realizar no
sentido do aumento das ciclovi-
as nas diversas vias e locais
com espaços públicos adequa-
dos a receberem a expansão
das ciclovias", complementou.

PTPTPTPTPT

Diretório nacional promove
reunião com filiados da região

O Partido dos Trabalhadores
(PT) de Rio das Pedras participou
no último dia 19 de debate pro-
movido pela Fundação Perseu
Abramo, instituição do Partido
dos Trabalhadores voltada ao
desenvolvimento de atividades
de reflexão político-ideológica,
estudos e pesquisas.

Debate direcionado mais
especificamente para os Dire-
tórios Municipais do PT nos
municípios de Monte Mor, Ra-
fard, Rio das Pedras e Capiva-
ri. O evento ocorreu via plata-
forma Zoom tendo como prin-

cipais debatedores João Vaccari
Neto e Delúbio Soares, ambos do
Diretório Nacional do PT.

De Rio das Pedras, participa-
ram Vanderley Canela, presidente
do Diretório Municipal do PT Rio-
pedrense e demais membros da
Diretoria, Saul Nunes da Silva e
Roberto Ribeiro, além das presen-
ças dos filiados Diego Sousa e Car-
mem Carlindo Manesco.

Na ocasião, Vaccari e De-
lúbio debateram a importância
do voto, as eleições de 2022 e o
Plano de Reconstrução e Trans-
formação do Brasil.

Encontro com filiados da região e do Diretório Nacio-
nal aconteceu no último dia 19
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Apeoesp promove campanha
de arrecadação às vítimas
Subsede da entidade e gabinete da deputada estadual Bebel são postos
de arrecadação; "toda doação é muito bem-vinda", afirma a parlamentar

Divulgação

CCZCCZCCZCCZCCZ

Arrastão da dengue
retira 3,5t de inservíveis
no Jardim Vitória

A subsede em Piracicaba da
Apeoesp (Sindicato dos Professores
do Ensino Oficial do Estado de São
Paulo) deu início nesta segunda (31)
a uma campanha de arrecadação
de alimentos e produtos a serem
destinados às vítimas da enchente
provocadas pelas fortes chuvas deste
final de semana que atingiu a cida-
de. São pontos de arrecadação a
sede da subsede da Apeoesp, locali-
zada na rua Alferes José Caetano,
938, e o escritório político da depu-
tada estadual Professora Bebel (PT),
na rua Governador Pedro de Tole-
do, 1765, sempre das 9 às 17 horas.

A presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora Be-
bel, diz que é preciso solidariedade
com as vítimas da enchente, que
atingiram diversas regiões de Pi-
racicaba. "Com certeza, toda doa-
ção, seja de alimentos, roupas,
utensílio domésticos, assim como
móveis e, principalmente, col-
chões, é muito bem-vinda e, cer-
tamente, irá ajudar em muito
essas famílias, uma vez que
muitas perderam tudo, já que
suas residências foram alagadas
e muitos não tiveram tempo de
retirar seus pertences e muito me-
nos os móveis da casa", diz.

Preocupada com a situação dos
moradores ribeirinhos, a deputada
Professora Bebel também cobra, en-

Nesse momento, a deputada Bebel diz que é preciso ser solidário com as famílias,
mas cobra que o governo estadual também faça a sua parte

quanto parlamentar, que o governo
do Estado de São Paulo preste socor-
ro a estas famílias. "As chuvas atin-
giram diversas regiões do nosso Es-

tado e o governo estadual precisa in-
tervir o mais rápido possível, porque
muitas foram para casa de amigos e
parentes, mas esperam por uma aju-

da, não só da sociedade civil, mas
também do governo de São Paulo,
que tem recursos para auxiliá-las e
deve fazer a sua parte", ressalta.

IIIIINAUGURAÇÃONAUGURAÇÃONAUGURAÇÃONAUGURAÇÃONAUGURAÇÃO

Clínica marca
uma nova era
na qualidade
de vida
Nunca foi tão claro para todos o quanto a

saúde é nosso bem mais precioso, e saben
do dessa importância a anos, lutando

pela promoção, prevenção e restauração da
saúde, decidimos nos juntarmos por um ob-
jetivo em comum e proporcionar um atendi-
mento de qualidade para Piracicaba.

Nossa missão é trazer a população Piracica-
bana uma forma humanizada para os atendimen-
tos, de diversas áreas dentro da saúde, proporci-
onando bem-estar físico e mental aos nossos paci-
entes. Quem nos conhece sabe como são nossos
atendimentos dentro da fisioterapia, que preza-
mos pelo acolhimento desde a avaliação, traba-
lhando de forma respeitosa, dentro dos objetivos
que buscamos atingir junto ao paciente, e agora
queremos oferecer essa forma de atendimento a
todos que necessitarem através de um local fixo e
de fácil acesso, dentro da nossa clínica e propor-
cionando um atendimento de qualidade.

A clínica está toda reformulando, mantendo e
oferecendo profissionais capacitados e preocupa-
dos com a saúde de todos, dentro dela ofere-
cemos as especialidades neurofuncional adul-
to e pediátrico, ortopedia, traumatologia,
respiratória, acupuntura, geriatria e dor.

Por isso queremos convidar vocês a co-
nhecer a clínica, e nossos profissionais e
vir conosco cuidar do seu bem mais precioso,
sua saúde! A reinauguração acontecerá dia
31 de janeiro de 2022, esperamos por vocês.
Rua Dona Lídia,230, Vila Rezende.

A Prefeitura, por meio de Pla-
no Municipal de Combate ao Ae-
des (PMCA), ligado ao Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ), da Se-
cretaria Municipal de Saúde, rea-
lizou no sábado, 29/01, arrastão
da dengue para combate ao mos-
quito Aedes aegypti, transmissor da
dengue, zika e chikungunya e febre
amarela urbana, no bairro Jardim
Vitória, onde foram retiradas cerca
de 3,5 toneladas de inservíveis. A ação
contou com a participação das
equipes da Sedema (Secretaria de
Defesa do Meio Ambiente).

De acordo com dados da Vi-
gilância Epidemiológica, de 1º a
28/01, foram confirmados cinco
casos da doença em Piracicaba. Ne-
nhuma pessoa morreu. No mes-
mo período de 2021 foram 165 ca-
sos e, em 2020, 72 casos.

O objetivo desta ação é a reti-
rada de materiais inservíveis que
podem ser potenciais criadouros
do mosquito. O primeiro arrastão
do ano aconteceu dia 8/01, no
bairro Algodoal, quando foram
recolhidas cerca de cinco tonela-

das de inservíveis.
AÇÕES - A coordenação do

PMCA vem realizando força-tare-
fa em sete regiões de maior movi-
mento nos corredores comerciais
da cidade desde o mês de dezem-
bro/2021. Ações das equipes já
aconteceram nas regiões da av. São
Paulo, av. Raposo Tavares, av. Rio
das Pedras, av. Manoel Conceição
e rua do Rosário - até a Praça
Takaki. Na quarta-feira, 26/01, as
equipes percorreram a região da
av. Rui Barbosa e nos próximos
dias devem passar pela rua Gover-
nador Pedro de Toledo.

"O objetivo de promover es-
tas ações é exatamente a reti-
rada de materiais que podem
servir de criadouro para o Ae-
des e, assim, oferecer mais prote-
ção aos moradores no sentido de
que os mosquitos e larvas sejam
também eliminados, pois em um
único local a fêmea do mosqui-
to chega a colocar, em média,
mais de 100 ovos", esclarece
Sebastião Amaral Campos, o
Tom, coordenador do PMCA.

Mutirão da dengue aconteceu no sábado, 29, no bairro Jardim Vitória

AAAAASFSFSFSFSFALALALALALTTTTTOOOOO

Deputado Roberto Morais
conquista R$ 1 milhão
para Distrito Unileste

O Secretário de Desenvolvi-
mento do Estado de São Paulo,
Marco Vinholi, assinou autoriza-
ção de recurso solicitado pelo De-
putado Estadual Roberto Morais
(Cidadania) para investimento em
infraestrutura do Distrito Indus-
trial Unileste de Piracicaba. Serão
investidos pelo Governo do estado de
São Paulo R$ 1 milhão de reais para
recuperação do asfalto do Distrito,
beneficiando mais de 117 empresas e
aproximadamente 15 mil trabalha-
dores que circulam pelo local.

O Unileste foi o primeiro dis-
trito industrial implantado na ci-

dade, no final da década de 70,
com localização estratégica de per-
mite fácil acesso às principais ro-
dovias da região. A solicitação
do Deputado atende o pedido
do Simespi, por meio do presi-
dente Euclides Libardi e do vice-
presidente Erick Gomes.

As principais empresas locali-
zadas no Unileste são Caterpillar,
Delphi, Elring Klinger, Wahler,
Wangner Itelpa, Bom Peixe, Ci-
cat, Concrebon, Concivi, Con-
crepav, Crystal Beer, JSL, Mau-
sa, Rosfrios, Supricel, Tecnal,
Tecsol, entre outras importantes.

Vice e presidente do Simespi com Roberto Morais

Clínica Equilíbrio
Só Deus sabe oSó Deus sabe oSó Deus sabe oSó Deus sabe oSó Deus sabe o
quanto estouquanto estouquanto estouquanto estouquanto estou
feliz e realizadafeliz e realizadafeliz e realizadafeliz e realizadafeliz e realizada
com essa clínicacom essa clínicacom essa clínicacom essa clínicacom essa clínica

Thais Rodrigues

Hoje é o primeiro dia de aten-
dimento no meu novo espaço,
agora tenho uma clínica! Apre-
sento á vocês Clínica Equilibrio.
Aqui vou ter mais segurança, aces-
sibilidade e lugar para encher de
muitas reabilitações e deixar o
lugar ainda mais aconchegante
para os meus pacientes. Só Deus
sabe o quanto estou feliz e reali-
zada com essa clínica.

Minha missão é proporcio-
nar aos nossos pacientes acesso a
um atendimento de qualidade,
potencializando o seu desenvol-
vimento, auxiliando a atingir re-
sultados em seu processo de rea-
bilitação, com intervenções pau-

tadas nas evidências científicas.
Visão: Ser uma clínica de re-

ferência em Reabilitação Neuro-
funcional Adulto e Infantil e Fisi-
oterapia Respiratória e também
uma clínica com dois profissionais
atualizados e capacitados.

Valores: Ética; Respeito; Res-
ponsabilidade; Motivação; Confi-
ança e Comprometimento.

Anota aí o novo endereço :
Rua Dona Lídia, 230 Vila Rezen-
de - Cel: (19) 999299424

Equipe trabalha pela forma humanizada para os atendimentos
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Semae lança novo site
com uma nova marca
O site traz proposta de modernidade e inclusão com acessibilidade em libras;
além dos links de serviços existentes, adicionadas novas opções de serviços

CCZCCZCCZCCZCCZ

Secretaria orienta sobre presença de
peçonhentos em regiões alagadas

Divulgação/CCS

Acontece hoje, 1º, o lança-
mento do novo site com novo lo-
gotipo do Semae (Serviço Munici-
pal de Água e Esgoto). A ação faz
parte da nova identidade da ges-
tão atual. No primeiro momento,
o site será apresentado a todos os
diretores e chefes da autarquia, no
auditório do Museu da Água.

De cara nova, o site traz
uma proposta de modernidade
e inclusão com acessibilidade
em libras. Além dos links de
serviços já existentes, foram
adicionadas novas opções de
serviços como: canal de denún-
cia, pesquisa de satisfação, al-
teração cadastral, padrões de
instalações dos hidrômetros,
contatos dos gestores, página
do Museu da Água e página do
Aquário Municipal. No link
Abastecimento, é possível acom-
panhar todos os serviços de
vazamento e falta d'água regis-
trados nas últimas 24 horas,

tornando público algo que pos-
sa interferir no abastecimento,
de forma transparente.

"Todo o processo de desen-
volvimento do site foi interno,
por meio dos servidores da DTI
(Divisão de Tecnologia da In-
formação), desde a prospecção
de modelos com design atual e
funcional, até a programação e
codificação, sempre com ferra-
mentas gratuitas. O novo site é
responsivo, ou seja, utilizável
também em dispositivos mó-
veis. Cabe frisar que a atuali-
zação do site sempre esteve no
escopo da DTI, mas só foi pos-
sível com o incremento de pro-
fissionais na equipe, viabiliza-
dos pela nova Administração",
explicou José Odivaldo Chitoli-
na Junior, chefe da Divisão de
Tecnologia da Informação do
Semae. Com uma proposta mais
moderna, porém, mantendo a
sobriedade na apresentação, a

nova identidade do Semae for-
ma-se do tradicional conjunto:
símbolo + logotipo. A espessu-
ra do símbolo e da tipografia
foi projetada de forma a pre-
servar sua legibilidade, mesmo
na redução ou quando associa-
da a outras marcas.

Cumprindo um primeiro
objetivo, o uso do "s" como base
do símbolo confere pregnância
à marca, facilitando sua assi-
milação por parte do público. A
simetria das formas, bem como
os triângulos internos na con-
traforma sugerem equilíbrio,
característica presente, fisica-
mente, no tratamento da água
e também no modelo de gestão
da autarquia.

A convergência das for-
mas, nas cores azul e verde,
sugere a inter-relação dos ele-
mentos água e ambiente. As
cores, que também se comuni-
cam, nos dias atuais, com o

conceito de vida saudável, fo-
ram extraídas dos tons presen-
tes no brasão da cidade de Pi-
racicaba.

As formas das extremida-
des (inferior esquerda e supe-
rior direita) do "s" conferem
movimento e dinamismo ao
símbolo, traduzindo o caráter
evolutivo da marca Semae e sua
preocupação em cuidar do fu-
turo do piracicabano.

De acordo com Mauricio
André Marques de Oliveira, a ne-
cessidade de uma nova identida-
de da autarquia já estava nos pro-
jetos da nova gestão. "O momen-
to é de mudança, nossas equi-
pes trabalham 24 horas por dia
a fim de prestar um bom servi-
ço, apesar de todas as dificul-
dades, é preciso que os servi-
dores, bem como, os munícipes
saibam que além do novo site,
é uma nova marca, um novo
tempo", declarou o presidente.

GGGGGRARARARARATIFICTIFICTIFICTIFICTIFICAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Sindicato dos Municipais protocola ação no TJ-SP
O Departamento Jurídico do

Sindicato dos Trabalhadores Mu-
nicipais de Piracicaba e Região pro-
tocolou no Tribunal de Justiça pe-
dido para entrar como parte inte-
ressada nos processos em que a
prefeitura de Piracicaba vem ten-
tando barrar as leis 9687/21 (gra-
tificação dos professores vítimas
da Covid-19) e 9688/21 (abono da
saúde e assiduidade a todos os
servidores vítimas da Covid-19).

O Sindicato teve conhecimen-
to de que a administração munici-
pal ingressou com pedido de limi-
nar para suspender os efeitos da
lei 9688/21 que garantia o paga-
mento dos abonos da saúde e as-
siduidade a todos os servidores

que foram vítimas da Covid-19. O
Poder Judiciário concedeu a limi-
nar e deu prazo para que a Câma-
ra se manifestasse.

Diante da informação, a dire-
toria do Sindicato buscou elemen-
tos para ajudar a derrubar a li-
minar junto ao Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
e protocolou pedido para in-
gressar na Ação (ADIN - Ação
Direta de Inconstitucionalida-
de). Na qualidade de Amicus
Curiae ("amigo da corte", al-
guém para ajudar), bem como
fez suas alegações para que
possa, se assim for admitido
pelo judiciário, ser usada com
argumentações no processo.

Quanto a Lei 9687/21 (gratifi-
cação dos professores vítimas da
Covid-19), até o momento não foi
analisado pelo TJ-SP, o pedido de
liminar e antecipada a isso, o De-
partamento Jurídico do Sindicato
também protocolou pedido para
ingressar na Ação ADIN e Amicus
Curiae. Ressaltando que a Lei
9687/21 está em pleno vigor e en-
quanto não for concedida liminar
o prefeito municipal deveria cum-
pri-la, fato esse que pode gerar
complicações futuras para a ad-
ministração municipal se a limi-
nar não for concedida.

A diretoria do Sindicato, atra-
vés do departamento jurídico, vem
trabalhando incansavelmente

para garantir os direitos dos ser-
vidores municipais que foram ví-
timas da Covid-19 ou que estive-
ram afastados sob suspeitas e ti-
veram perdas irreparáveis nos
abonos e gratificações.

"A Câmara, por meio do pedi-
do do Sindicato, aprovou pequena
alteração no texto das Leis que ins-
tituiu as gratificações e garantiu a
justificação das faltas incluindo
aquelas por pandemia. O senhor
prefeito esperou ser sancionada a
lei e impetrou com ação pedindo a
liminar para suspender seus efei-
tos, prejudicando e demons-
trando desvalorização de toda
categoria", disse o vice-presi-
dente, José Alexandre Pereira

A Secretaria de Saúde, por
meio do Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ), alerta a popula-
ção quanto ao risco de acidente
com animais peçonhentos, como
aranhas e escorpiões, neste perío-
do em que os rios que cortam o
município estão com níveis acima
da média, causando alagamentos.
Além dos animais peçonhentos, a
preocupação é com a presença de
ratos nestas regiões alagadas.

Conforme explica a coordena-
ção do CCZ, no caso dos animais
peçonhentos, em áreas invadidas
pelas águas, animais como ara-
nhas e escorpiões tem seu habitat
invadido, ou seja, o risco é maior
de contato com seres humanos e,
logo, pode aumentar a incidência
de acidentes. "A água dos rios e
ribeirões acabam invadindo os lo-
cais onde normalmente estes ani-
mais se escondem, o que faz eles
procurarem abrigos em lugares
cada vez mais próximos às resi-
dências e, até mesmo dentro das
casas e o risco é muito grande de
uma criança ou idoso serem pica-
dos por estes animais", informa o
médico veterinário e representan-
te do CCZ e do Núcleo de Bem-
Estar Animal, Matheus Santos.

Segundo ele, por mais que
alguns pontos de alagamento
tragam paisagens bonitas para
uma foto, o risco nestes locais
é grande.  "É muito bonito
ver o rio volumoso, cheio de
f o r ç a  e  vida,  mas naquele
momento em que vamos tirar
uma selfie, por exemplo, po-
demos não estar atentos à
presença de um escorpião ou
aranha e ser picado. Por isso
nossa orientação é que se evi-
tem essas áreas durante perío-
do de alagamento", completa.

Além disso, a presença abun-
dante de água eleva o risco de dis-
seminação de doenças infectocon-
tagiosas, uma vez que há o risco
de contato com a água de áreas
alagadas e transbordamento de
esgotos e córregos. "A pessoa pode
contrair a leptospirose, que é uma
doença que penetra no corpo pela
pele, por meio de ferimento ou ar-
ranhão. Os principais sintomas são
febre, dor muscular (panturrilha),
náuseas e vômitos, cefaleia, icterí-

Cheia dos rios pode levar escorpiões a buscar abrigo nas
residências

cia (pele e mucosas amareladas).
Por isso, também alertamos para
que as pessoas evitem ter contato
com estas áreas", lembra Santos.

Se for necessário entrar em
locais de alagamento, a orientação
é sempre usar equipamentos de
proteção como botas e luvas ou,
até mesmo, sacos plásticos.

CUIDADOS - Para evitar pro-
blemas com aranhas e escorpiões
e evitar que a sua residência não
sirva de morada para esses ani-
mais, é importante seguir algumas
orientações importantes:

- Bloqueie os ralos das re-
sidências, seja da pia da cozi-
nha ou banheiro, tanques, ou
mesmo os ralos de chão, com
tampa, tela ou dispositivo de
abrir e fechar; os vãos entre o
chão e as portas da casa têm que
ser fechados, usando dispositi-
vos para a vedação de porta.

- Tomadas e interruptores
também servem de acesso. Deixe-
as bem tampadas. Não se esqueça
de observar se há furos ou frestas
que permitam acesso de animais
em paredes, forros ou telhados e,
caso haja, busque meios de vedá-
los imediatamente.

JÁ PARA EVITAR PRO-
BLEMAS COM RATOS, AS
ORIENTAÇÕES SÃO AS SE-
GUINTES:

- Para evitar ratos, deve-se
manter os alimentos armazenados
em vasilhames tampados e à pro-
va de roedores.

- Acondicionar o lixo em sa-
cos plásticos e em locais, preferen-
cialmente, elevados do solo, colo-
cando-o para coleta pouco antes
do lixeiro passar.

- Caso existam animais no
domicílio (cães, gatos e outros), é
importante retirar e lavar os vasi-
lhames de alimento do animal to-
dos os dias antes do anoitecer, pois
ele também pode ser contaminado
pela urina do rato.

- Fechar buracos de telhas, pare-
des e rodapés para evitar o ingresso
dos ratos para dentro de casa.

- Nunca jogar lixo na rua, ca-
nais, bueiros ou mangue, pois além
de atrair roedores, o lixo dificulta
o escoamento das águas, agravan-
do o problema das enchentes.

Divulgação

VISITA
O v ice-pres idente  do
PCdoB, Piracicaba Francys
Almeida, visitou o presiden-
te do Sindicato dos Munici-
pais, Osmir Bertazonni, que
recentemente  so f reu um
grave acidente automobilísti-
co. "Os planos de Deus são

um mistério, há três meses
Osmir me visitou após uma
cirurgia, hoje visito ele após
esse acidente. Só tenho a
agradecer a Deus pela vida
dele e trago um abraço frater-
no do meu pastor Dilmo dos
Santos", destacou Francys.
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Vereador atende apelo
de vítimas de enchente
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Piracicaba fechou 2021 com
a criação de 7.348 vagas com

O ano de 2021 foi positivo para
Piracicaba na geração de empre-
gos, com o saldo de vagas com car-
teira assinada, chegando ao nú-
mero de 7.348 postos de trabalho.
O balanço anual foi concluído após
o Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados) divul-
gar hoje, 31/01, que o mês de de-
zembro registrou o saldo negativo
de - 453 postos. Na soma dos últi-
mos 12 meses, o município regis-
trou 53.619 admissões e 46.271
desligamentos.

O resultado mostra sinais de
recuperação, quando comparado
aos números de 2020, período em
que Piracicaba fechou o ano com o
saldo negativo de - 1.347 vagas.

A Indústria foi quem mais con-
tratou em 2021, sendo responsável
pela geração de 45,70% dos empre-
gos formais, seguido de Serviços com
23,24%, Comércio com 18,40%, Cons-
trução com 9,01% e Agropecuária
com 3,65%. Atualmente o setor de
Serviços emprega 44.036 pessoas com
carteira assinada, com a Indústria em-
pregando 40.094 trabalhadores, se-
guido do Comércio com 29.603
pessoas, Construção com 5.231 e
Agropecuária com 1.416 pessoas
empregadas.

Segundo o secretário de De-
senvolvimento Econômico, Traba-
lho e Turismo (Semdettur), José
Luiz Guidotti Jr., é possível notar
que os números de Piracicaba
acompanham a recuperação eco-
nômica do Brasil, com saldo posi-
tivo anual acumulado de 2,7 mi-

lhões de postos, além do próprio
Estado de São Paulo, com 814.035
vagas no ano de 2021. "A recupe-
ração é evidente e se deve ao es-
forço coletivo para superar a crise
econômica e pelo avanço da vaci-
nação, que vai aos poucos contri-
buindo para uma situação de nor-
malidade em todo o território na-
cional", frisou Guidotti.

DEZEMBRO - Apesar de o
resultado positivo no acumulado
de 2021, o mês de dezembro apre-
sentou saldo negativo em Piraci-
caba, com -453 vagas. Esse foi o
primeiro resultado inverso nos úl-
timos 12 meses, motivado pelas de-
missões no setor de Administra-
ção Pública e Indústria.

Pá carregadeira trabalhando para desobstruir área
do bairro Lago Azul

Assessoria parlamentar

O vereador Josef Borges (So-
lidariedade) foi procurado por
moradores do Lago Azul na ma-
nhã do domingo (30) para ajudar
a população que teve as residênci-
as invadidas pelas águas da lagoa
e do córrego do bairro, que extra-
vasaram com o grande volume de
chuvas que atingiu a cidade, cau-
sando enchentes e trazendo pre-
juízos a muitos moradores.

Imediatamente ele acionou o di-
retor da Defesa Civil, Odair Melo, e o
secretário de Governo, Carlos Beltra-
me, para que enviassem uma máqui-
na para desobstruir a passagem da
água e acabar com a enchente. A ve-
getação da própria lagoa - arrastada
pela correnteza - dificultou a passa-
gem da água sob a ponte e no ladrão
que ajuda a escoar o excedente de
água do reservatório. A Semob (Se-
cretaria Municipal de Obras) en-
caminhou a máquina PC (pá car-
regadeira) por volta das 13h. A ve-
getação foi retirada e foi feito um

trabalho de reforço do barranco e
aprofundado o local perto da pas-
sagem da ponte. Além do verea-
dor Josef Borges, o trabalho foi
acompanhado por guardas civis
do Pelotão Rural, equipes da Se-
mob, Defesa Civil e por moradores.

"Essa foi uma ação rápida e
emergencial para que as perdas
dos moradores não fossem ainda
maiores. Já estou conversando
com o secretário do Meio Ambien-
te, Alex Salvaia, que está empenha-
do em promover a limpeza e o de-
sassoreamento da lagoa, assim
que terminar o período de chu-
vas", afirmou Josef Borges.

Vale ressaltar que esse trecho
da ponte foi limpo pela prefeitura
há quatro meses, em uma ação pre-
ventiva. Porém, com o aumento do
volume da lagoa e a força da água, a
vegetação foi arrastada, ficou pre-
sa à ponte e dificultou a passagem
da água, que retornou pelo córre-
go e atingiu as residências.
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A propaganda eleitoral gratui-
ta é uma das principais armas que
os candidatos terão neste ano elei-
toral. O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) definiu o tempo de pro-
paganda gratuita que cada partido
terá à disposição no primeiro se-
mestre deste ano. Recente portaria
da Corte estabeleceu a divisão dos
305 minutos de exibição dos pro-
gramas partidários em rádios e TVs
do País entre as 23 legendas que se
enquadram dentro das regras que
dão direito ao tempo de publicida-
de. As siglas como os maiores tem-
pos são DEM, MDB, PDT, PL, PP,
PSB, PSD, PSDB, PSL, PT e Repu-
blicanos, cada uma com direito a
20 minutos em até 40 inserções até
o meio do ano. A portaria exige a
veiculação dos programas em até
610 inserções até o meio do ano.

Como sabemos o objetivo cen-
tral de toda campanha é a capta-
ção, conquista ou atração dos vo-
tos. Porém, como salienta José Ja-
iro Gomes, as buscas pelos votos
deve ser "pautar pela licitude, cum-
prindo ao candidato e seus apoia-
dores se curvar às diretrizes ético-
jurídicas". A propaganda é instru-
mento fundamental em qualquer
campanha eleitoral, sem ela é qua-
se impossível atingir os eleitores e
obter êxito no certame, na medida
em que através dela os candidatos
tornam público seus projetos, suas
ideias e propostas.

Vale destacar que a portaria
não define diretrizes para a propa-
ganda eleitoral gratuita, quando
ocorrem as inserções dos candida-
tos na programação das rádios e
TVs. O documento aprovado pelo
TSE estabelece as regras para que
partidos possam veicular nos mei-
os de comunicação seus respecti-
vos programas políticos e ideias,
antes da reta final da corrida elei-
toral. O TSE pretende, assim, ga-
rantir às legendas que divulguem
aos eleitores suas posições "em te-
mas políticos ou de interesse da so-
ciedade". Outro aspecto da porta-
ria é permitir aos partidos que pro-
movam veículos de mídia do país
campanhas de incentivo à filiação,
assim como a promoção da partici-
pação de grupos políticos minori-
tários, como negros, indígenas,

Propaganda eleitoral e suas diretrizes
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conquista ouconquista ouconquista ouconquista ouconquista ou
atração dos votosatração dos votosatração dos votosatração dos votosatração dos votos

mulheres e jovens, no processo
eleitoral e nas decisões políticas
do País.

As legislações eleitorais tra-
zem o regramento das propagan-
das durante o período de campa-
nha, ou seja, o que pode ou não
pode ser feito durante as eleições.
O Código Eleitoral regula a maté-
ria nos artigos 240 a 256 e a Lei
das Eleições traz a matéria nos
artigos 36 a 58.

Nas eleições desse ano, tal
como ocorreu em 2018, a utiliza-
ção dos meios eletrônicos na cam-
panha deverá definir o pleito. As
novas tecnologias alteraram subs-
tancialmente as relações em uma
sociedade conectada globalmen-
te, estabelecendo formas diferen-
tes de interação entre as pessoas.
As equipes de campanha dos can-
didatos percebendo a mudança se
apropriaram desses processos de
comunicação em massa e retiram
as propagandas das ruas e con-
centraram nas redes sociais.

Importante destacar que
muitos defendem a liberdade ple-
na sustentam que no mundo vir-
tual não há barreiras, é aberto a
todos indistintamente, além dis-
so, afirmam que seria impossível
submeter a internet a rígido con-
trole, uma vez que a sua gestão é
descentralizada, não respeitando
limites territoriais, já que muitos
provedores se encontram estabe-
lecidos no exterior. Destacam ain-
da, os defensores da internet li-
vre, que as restrições privam os
eleitores de terem acesso as infor-
mações para a formação de suas
opiniões sobre o melhor candida-
to e prejudica os candidatos, que
ficam limitados à propaganda fei-
ta em suas próprias páginas.

Por outro lado, os que defen-
dem a necessidade de regulamen-
tação destacam ser a internet um
espaço público, controlado por
poucas sociedades empresárias e
a ausência de regramentos deixa
sem solução o problema de atri-
buição de responsabilidade jurí-
dica pela prática de ilícitos, o que
contribui, substancialmente, para
a ocorrência de graves abusos,
manipulação da opinião pública e
a proliferação da famigeradas
fake news (notícias falsas) nas
redes sociais. Ressaltam que isso

gera um desequilíbrio nas cam-
panhas eleitorais, retirando a li-
sura das eleições, prejudicando,
portanto, o normal funcionamen-
to do regime democrático.

José Jairo Gomes, examinan-
do a questão em sua obra "Direi-
to Eleitoral", editora Saraiva,
2020, salienta que por "variadas
razões deve haver regulamenta-
ção estatal (e não apenas das pró-
prias empresas que controlam
plataformas) do uso da Internet
e redes sociais nas eleições. Há a
necessidade de se garantir a inte-
gridade, a normalidade e a legiti-
midade do pleito eleitoral, sendo
mister evitar a manipulação do
debate público, a disseminação de
discursos de violência, preconcei-
to, discriminação e ódio, a difu-
são de notícias falsas (fake news),
de páginas e perfis espúrios. Isso
para que as eleições sejam real-
mente democráticas, legítimas e
sinceras."

Nas eleições de 2018, as re-
des sociais foram palco de disse-
minação de notícias mentirosas,
impulsionados em grande escala
por organizações bem estrutura-
das e orientadas para esse fim
específico, por pessoas que objeti-
vavam o êxito no certame a qual-
quer custo.

O impulsionamento de con-
teúdo é um serviço pago ofereci-
do pelas plataformas como face-
book, instagram e whattsapp, bem
como por sites de buscas como o
google, com o objetivo de aumen-
tar o alcance e visibilidade da
mensagem, aumentando, assim,
o impacto do conteúdo.

Nos termos do artigo 57-C da
Lei das Eleições (Lei 9504) a lici-
tude do impulsionamento requer:
"É vedada a veiculação de qual-
quer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o im-
pulsionamento de conteúdos,

desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coli-
gações e candidatos e seus repre-
sentantes". Além disso, nos termos
do parágrafo terceiro do mesmo ar-
tigo, destaca que o impulsionamen-
to "deverá ser contratado direta-
mente com provedor da aplicação
de internet com sede e foro no País,
ou de sua filial, sucursal, escritó-
rio, estabelecimento ou represen-
tante legalmente estabelecido no
País e apenas com o fim de promo-
ver ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações".

Essas restrições têm por obje-
tivo prevenir os abusos de poder
econômico e dos meios de comuni-
cação social no processo eleitoral,
preservando-se o princípio demo-
crático e a igualdade entre os can-
didatos. Sem essas limitações le-
gais, em especial a necessidade de
a contratação ser realizada exclu-
sivamente por partidos, coligações
e candidatos e seus representantes,
as redes sociais seriam palco de
impulsionamento por apoiadores
ocultos (robôs), o que impediria o
controle dos gastos de campanha,
bem como a imposição de respon-
sabilidade pelos ilícitos praticados.

A propaganda, sem dúvidas
é essencial para a comunicação
entre candidatos e eleitores.
mas seus limites precisam ser
definidos para não ocorrerem
fraudes, disparos em massa e
outras ferramentas que possam
distorcer a  r e a l i d a d e  p a r a
aqueles  que precisam ir  às
urnas. E o desafio para a Jus-
tiça Eleitoral é monitorar, re-
gulamentar e f iscalizar essa
ações para, assim, garantir a
legitimidade dos resultados.

Marcelo Aith é advogado,
Latin Legum Magister
(LL.M) em Direito Penal
Econômico pelo Instituto
Brasileiro de Ensino e
Pesquisa - IDP, especialis-
ta em Blanqueo de Capi-
tales pela Universidade
de Salamanca, professor
convidado da Escola Pau-
lista de Direito e presi-
dente da Comissão Esta-
dual de Direito Penal Eco-
nômico da ABRACRIM-SP
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Alex de Madureira apoia a
transferência de veículos

O deputado Alex de Madurei-
ra informou nesta segunda-feira
(31) que está trabalhando em apoio
ao Projeto de Lei que permite trans-
ferir veículo com o Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) a vencer.

"Recebemos inúmeros pedidos de
filiados do Sindicato do Comércio Va-
rejista dos Veículos Automotores Usa-
dos do Estado de São Paulo (Sindiau-
to) e da Associação dos Lojistas de
Veículos do Estado de São Paulo
(Alvesp) para que pudéssemos
apoiar a pauta e votação urgente
desse Projeto de Lei que trará be-
nefícios para os lojistas de veícu-
los em todo o Estado de São Paulo",
afirmou Alex de Madureira.

O deputado estadual fez a afir-
mação tão logo o governador de
São Paulo, João Doria, anunciar
que irá encaminhar com urgência
à Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo (Alesp) o PL para
autorizar a transferência de veí-
culos usados mesmo com parcelas
do imposto ainda a vencer.

"Uma vez aprovado, o Proje-
to de Lei autorizará a transferên-
cia de veículos usados, mesmo
com parcelas do IPVA ainda a ven-
cer. Atualmente, a transferência
de propriedade só é possível desde
que o imposto esteja quitado. Mas,
estamos trabalhando para mudar

isso. Sou favorável a mudança e
estamos trabalhando para votar-
mos o quanto antes", disse o De-
putado Estadual e Coordenador de
Projetos Parlamentares da Alesp.

Ainda sem número, o pedido
só pode ser realizada após a pri-
meira edição de 2022 do Diário
Oficial, que acontece no dia 1ª de
fevereiro, quando os Deputados
voltam do recesso.

"Se o Presidente da Alesp,
Carlão Pignatari, marcar uma ses-
são extraordinária, o projeto tra-
mitará por um Congresso de Comis-
sões de uma vez só e, talvez, possa ser
votado mais rápido. Se não for
votado numa sessão extraordiná-
ria, pois precisa de pelo menos cinco
sessões para os Deputados terem co-
nhecimento do Projeto, a aprovação
poderá acontecer na segunda sema-
na de fevereiro, sem atropelos, po-
rém não tão imediatamente", ex-
plicou Alex de Madureira.

Além de aumentar a transpa-
rência da compra e venda, sem
exigências burocráticas, diz o go-
verno, a proposta vai garantir
melhores condições para o merca-
do de veículos usados. A Secreta-
ria da Fazenda e Planejamento fi-
cará responsável por garantir que
todo comprador seja informado
automaticamente caso exista algu-
ma parcela do IPVA a vencer.

Madureira: "Governador deverá encaminhar projeto nesta semana"
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Força-tarefa vai recuperar estradas
rurais depois das fortes chuvas

Uma força tarefa desencade-
ada pela Sema (Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abastecimento)
vai recuperar as estradas rurais do
município depois das fortes chuvas
que caíram desde a última sexta-fei-
ra (28) em Piracicaba. O anúncio
do trabalho emergencial foi feito
pela secretária da pasta, Nancy
Thame, ao vereador Wagner Oli-
veira, o Wagnão (Cidadania), na
manhã desta segunda-feira (31),
durante reunião na sede da Sema,
na avenida Dr. Paulo de Moraes.

Wagnão explica que os prin-
cipais acessos aos bairros do Pau
Queimado, Serrote, Monte Bran-
co, Nova Suíça, Ártemis, Ibitiru-
na, Floresta, Tanquã, além de ou-
tros, foram recuperados na admi-
nistração municipal passada de-
pois de um "forte trabalho do man-
dato". "Mensalmente estamos che-
cando as condições delas e indi-
cando à Sema onde precisa de
manutenção", reforça.

"Depois das fortes chuvas es-
tamos com muitos pontos estran-
gulados, alguns pontos, inclusive,
de difícil acesso e o Wagnão veio
aqui (Sema) para colaborar e tra-
zer alguns dados, e para pedir aju-

Titular da Sema, Nancy Thame, garantiu ao vereador
Wagnão o reparo em regime de urgência de locais que
estão intransitáveis devido às fortes chuvas.

da a alguns locais que estão muito
críticos", disse Nancy.

Ela reitera que já autorizou o
reparo em regime de urgência em
estradas que estão com o tráfego
interditado ou com o acesso com-
prometido. "A gente sabe que o
serviço é maior do que a equipe,
mas estamos intensamente fazen-
do o possível para acomodar os casos
emergenciais", completa a secretária.
"Como eu sou um vereador que está
sempre envolvido com a manutenção

dessas estradas, cabe a mim iniciar esse
trabalho, basta ver que tem locais
que estão sem passagem", aponta o
parlamentar.

O vereador tranquiliza os mo-
radores da zona rural afirmando
que, conforme for recebendo os pe-
didos para manutenção, "eu já vou
encaminhar à Sema para providên-
cias". Os problemas mais comuns,
segundo Wagnão, são a falta de
cascalhamento e nivelamento,
"além da própria erosão", concluiu.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito
e Transportes (Semuttran),
prorrogou até o dia 16/02 o
período para a realização da
vistoria semestral dos veículos
do transporte escolar.

De acordo com a Pasta, a
prorrogação ocorre devido à bai-
xa procura pelo serviço no prazo
que terminaria hoje, segunda-fei-
ra, 31/01. "Nós temos aproxima-
damente 188 veículos escolares
cadastrados no nosso município
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Semuttran prorroga vistoria de
veículos escolares até 16/02

e 95 não foram realizar a vistoria, ou
seja, quase a metade. Existem diver-
sas razões em meio ao atual cená-
rio da pandemia, então, visando
atender às necessidades da catego-
ria e para que ninguém seja prejudi-
cado, uma vez que a vistoria é obri-
gatória, avaliamos ser importante es-
tender esse período até o dia 16/02",
afirma a titular da Semuttran,
Jane Franco de Oliveira.

Para realizar a vistoria, os
proprietários dos veículos devem
comparecer na Divisão de
Transportes Especiais - Setor

de Vistoria da Semuttran, que
fica na avenida São Paulo, 1.375,
no bairro Pauliceia, próximo ao
terminal de ônibus, nos dias
úteis, das 9h às 11h e das 12h às
16h. Não é preciso agendar.

Os proprietários dos veículos
devem apresentar, para realizar a
vistoria, as versões originais do
documento do veículo, laudo de
freio de uma oficina especializada
e certificado do tacógrafo.

Em caso de dúvidas, os pro-
prietários podem contatar via tele-
fone (19) 3435-9499 e 99772-1334.
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

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

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

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

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

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

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

PPPPPAUAUAUAUAU D'A D'A D'A D'A D'ALHINHOLHINHOLHINHOLHINHOLHINHO

Em reunião, moradores apresentam demandas
Em acolhimento de demandas

do bairro Pau D'Alhinho, o presi-
dente da Câmara, Gilmar Rotta
(Cidadania), promoveu uma reu-
nião na última sexta-feira (28) com
os moradores da região. Foi soli-
citada melhoria na estrada Fran-
cisco Peres Gonzales, onde, se-
gundo eles, "está com muitos
buracos, dificultando a passa-
gem de veículos, e o mato está in-
vadindo o asfalto, o que prejudica
a visão dos motoristas e impede
a passagem dos pedestres."

Também foi solicitada a
manutenção das estradas Mo-
acir Bonato, Bangé e Pedro Fur-
lan, com a passagem de máqui-
nas, colocação de cascalho e
rolo compactador.

Os moradores da estrada
Moacir Bonato reivindicaram
também a pavimentação da pista,

onde há constantemente proble-
mas com veículos, principalmente
durante os períodos de chuvas,
pois há muitos buracos e lama,
causando insegurança aos moto-
ristas que trafegam pela região,
prejudicando a população.

Problemas relacionados ao
abastecimento de água também
foram relatados pelos morado-
res. "A caixa d'água do bairro
não suporta a demanda de to-
das as casas completamente por
conta do crescimento da re-
gião", disse um dos moradores.
Também foi solicitado a designa-
ção de mais ônibus para o bairro e
adequação dos horários.

Gilmar Rotta acatou todas as
solicitações e se comprometeu a
levá-las às secretarias responsáveis
para que os pedidos sejam atendi-
dos o mais breve possível. Moradores da região do bairro Pau D'Alhinho reivindicam melhorias

Assessoria parlamentar
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

SRA. MARLY VIEIRA faleceu
dia 29 p.p. ,  nesta c idade,
contava 67 anos, filha dos fi-
nados Sr. Orlandino Vieira e
da Sra. Nayr Antonia Vieira.
Deixa demais fami l iares e
amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, ten-
do saído o féretro às 10h30
do Velório da Saudade, sala
06, para o Cemitério Munici-
pal da Saudade em jazigo da
família.   ABIL GRUPO UNI-
DAS – FUNERAIS

SR. FRANCISCO DO CARMO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 82 anos, filho dos fi-
nados Sr. Jose Belmiro do
Carmo e da Sra. Maria Bel-
miro do Carmo, era viúvo da
Sra. Celina Ribeiro do Car-
mo; deixa a filha: Viviane do
Carmo Rochelle, casada com
o Sr. Cesar Henrique Grego-
rio Rochelle. Deixa o neto Di-
ego,  demais  fami l ia res  e
amigos. Seu sepultamento
fo i  rea l izado ontem,  às
16h30 no Cemitério Munici-
pal da Saudade em jazigo da
família.  ABIL GRUPO UNI-
DAS – FUNERAIS

SRA. MARIA FLORIZ CORTEZZI
SARTORI faleceu dia 29 p.p.,
nesta cidade, contava 89 anos,
filha dos finados Sr. Attilio Cor-
tezzi e da Sra. Elisa Carraro, era
viúva do Sr. Antonio Sartori Fi-
lho; deixa o filho: Antonio Pas-
col Sartori. Deixa o neto Pedro,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
anteontem, tendo saído o fére-
tro às 13h00 do Velório da Sau-
dade, sala 04, para o Cemitério
Municipal da Saudade em jazi-
go da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS

SR. DIONISIO GINEVRO faleceu
dia 29 p.p., nesta cidade, con-
tava 80 anos, filho dos finados
Sr. Lourenço Jose Angelo Gine-
vro e da Sra. Silvia Barde Gine-
vro, era casado com a Sra. Leo-
nice Maria Matarazzo Ginevro;
deixa os filhos: Antonio Jose
Ginevro, casado com a Sra. An-
dreia Camargo Ginevro; Rober-
to Ginevro, casado com a Sra.
Magda Martinez Ginevro e Ales-
sandre Ginevro, casado com a

Sra. Marcia Ramos Ginevro.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado anteon-
tem, tendo saído o féretro às
10h00 do Velório da Saudade,
sala 08, para o Cemitério Muni-
cipal da Saudade em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS

 SR. GENTIL CLETO DA SILVA
faleceu dia 29 p.p., nesta cida-
de, contava 88 anos, filho dos
finados Sr. Joaquim Cleto da
Silva e da Sra. Thereza Morette,
era casado com a Sra. Maria
Neusa Peron da Silva; deixa os
filhos: Osmir Pedro Cleto da
Silva, casado com a Sra. Mari-
zete Ap. Zambom Cleto da Sil-
va; Isabel Tereza Cleto da Sil-
va; Edna Cleto da Silva, ca-
sada com o Sr. Patric Eduar-
do Kohlmann e Joelma Cleto
da Silva, casada com o Sr.
Ricardo Cassamasimo. Deixa
netos, bisneto, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado anteontem,
tendo saído o  fé re t ro  às
10h00 da sala 02 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

 SRA. CASSIA DE ARAUJO BOR-
TOLETTO faleceu dia 29 p.p.,
nesta cidade, contava 70 anos,
filha dos finados Sr. Galaor de
Araujo Filho e da Sra. Maria Lu-
iza de Araujo, era viúva do Sr.
Luiz Antonio Bortoletto; deixa os
filhos: Galaor de Araujo Borto-
letto; Luiz Fernando de Araujo
Bortoletto e Ana Luiza de Araujo
Bortoletto. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado anteon-
tem, tendo saído o féretro às
10h30 da sala 03 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

 SR. JOSE MAURO RICARDO
faleceu dia 29 p.p., na cidade
de São Pedro/SP, contava 66
anos , filho dos finados Sr. Hen-
rique Ricardo e da Sra. Apareci-
da dos Santos Ricardo. Deixa
irmãos, irmãs, sobrinhos, de-

mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia
29 p.p., tendo saído o féretro às
16h30 do Velório Municipal de
São Pedro/SP para o Cemitério
da Saudade de São Pedro/SP
em jazigo da família.  ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

 ASSISTENTE SOCIAL: ASSUN-
TA BARON faleceu dia 29 p.p.,
nesta cidade, contava 82 anos,
filha dos finados Sr. Sante Ba-
ron e da Sra. Vittoria  Zecchin.
Deixa irmãos, cunhada, sobri-
nhos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado anteontem, tendo saído
o féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 02, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

PROFESSORA: EUNICE APARE-
CIDA BERTINATTO PACHECO
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 77 anos, filha dos
finados Sr. Natalim Bertinatto e
da Sra. Helena Di Giaimo Berti-
natto, era casada com o Sr.
Hugo Pelizari Pacheco; deixa os
filhos: Mauricio Bertinatto Peli-
zari Pacheco, casado com a Sra.
Adriana Stefani Pacheco; Roge-
rio Bertinatto Pelizari Pacheco,
casado com a Sra. Luiza Lin-
denberg Pacheco e Felipe Ber-
tinatto  Pelizari Pacheco. Deixa
netos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o fé-
retro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala 06, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LAURITA CREPALDI RUIZ
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 93 anos, filha dos
finados Sr. Pedro Crepaldi e da
Sra. Conceição Rubia, era viú-
va do Sr. João Ruiz Filho; deixa
os filhos: Claudemir Antonio
Ruiz; Claudinei Aparecido Ruiz;
Claudines Maria Ruiz de Olivei-
ra e Claudete Conceição Ruiz
Rossetto, já falecida. Deixa
genro, nora, netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
anteontem, tendo saído o fére-
tro às 17h00 do Velório da Sau-

dade, sala 07, para o Cemitério
Municipal da Saudade em jazi-
go da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS

 SR. JOSE MENOCHELLI fale-
ceu anteontem, nesta cidade,
contava 88 anos, filho dos fina-
dos Sr. Pedro Menochelli e da
Sra. Luiza Bertolucci, era viúvo
da Sra. Maria Regina Bortoleto
Menochelli; deixa o filho: Wag-
ner Jose Menochelli, casado
com a Sra. Simone Ap. da Silva.
Deixa o neto Wagner, demais
familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem, às
10h30 no Cemitério Municipal
da Vila Rezende em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS

 SR. RONALDO APARECIDO
GOMES faleceu anteontem,
nesta  c idade,  contava 59
anos, fi lho do Sr. Claudino
Gomes, já falecido e da Sra.
Maria Benedita Mello Gomes,
era casado com a Sra. Sonia
Mar ia  de Gaspar i  Gomes;
deixa os f i lhos:  Rafael  de
Gaspari Gomes, casado com
a Sra. Adriana Renata T. Go-
mes; Gabriel de Gaspari Go-
mes, casado com a Sra. Ma-
r iane Campos e Lucas de
Gaspari Gomes. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fé-
retro às 17h00 do Velório da
Saudade,  sa la  04,  para o
Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FU-
NERAIS

 SR. JOSE FLORISVALDO ME-
LOTTO faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 82 anos, filho dos
finados Sr. Tulio Melotto e da
Sra. Etelvina Melotto, era casa-
do com a Sra. Dalila Basso
Melotto; deixa as filhas: Cristia-
ne Melotto Pedro, casada com
o Sr. Angelo da Rosa Pedro e
Adriana Etelvina Melotto. Deixa
netos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o féretro às
10h30 do Velório da Saudade, sala
03, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE CARLOS ROSSI fa-
leceu ontem, nesta cidade,
contava 77 anos, filho dos fi-
nados Sr. Plinio Rossi e da
Sra. Dinorah Araci de Olivei-
ra Rossi, era casado com a
Sra. Delcy Almeida Santos
Rossi; deixa os filhos: Jose
Carlos Rossi Junior, casado
com a Sra.  Ivani  Sanches
Rossi; Erika Cristina Rossi
Nascimento, casada com o
Sr. Fabio Nascimento e Ana
Cristina Rossi Barranco, ca-
sada com o Sr. Willians Bar-
ranco. Deixa netas, demais
fami l ia res  e  amigos.  Sua
Cerimônia de Cremação foi
realizado ontem, tendo saído
o féretro às 16h30 do Cemi-
tério da Saudade, sala 03,
para o Crematório Unidas –
Bom Jesus da cidade de Pi-
rac icaba/SP ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS

SR. RENATO COLLETTI fale-
ceu ontem,  nesta  c idade,
contava 77 anos, filho dos fi-
nados Sr. Santo Colletti e da
Sra. Antonia Maria Casale,
era casado com a Sra. Anto-
nia Bocatto Colletti; deixa os
filhos: Renato Colletti Junior
e Rene Colletti, casado com
a Sra. Valdirene Colletti. Dei-
xa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, às 11h00
no Cemitério Parque da Res-
surreição em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS

SRA. MARIA DO ROSÁRIO
FRANÇA DA SILVA COUTI-
NHO  faleceu ontem, nesta
c idade,  contava 76 anos,
f i lha dos f inados Sr. Oscar
França da Si lva e da Sra.
Anton ia  Mar ia  da Concei -
ção; deixa os f i lhos: Maria
Aparecida da Silva de Oli-
veira, casada com o Sr. Wi-
l lame Alves de Ol ive i ra  e
Rafael França da Silva, ca-
sado com a Sra. Si lvia Le-
t icia da Silva. Deixa netos,
i rmãos ,  cunhados ,  sob r i -
nhos,  demais fami l iares e
amigos. Seu sepultamento
foi  real izado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 da
sala “03” do Velório do Ce-

mi té r io  Mun ic ipa l  da  V i la
Rezende,  para  a  re fe r ida
necrópole em jazigo da fa-
mília. ABIL GRUPO UNIDAS
– FUNERAIS

 SRA. BERTULINA PEREIRA
MARTINS SILVA faleceu ante-
ontem, nesta cidade, conta-
va 44 anos, filha do Sr. Joa-
quim Pereira da Silva e da
Sra. Ana Pereira Martins, era
casada com o Sr. Zumailton
Clemente da Silva; deixa os
filhos: Rafael Martins Silva;
Julia Martins Silva e Daniel
Martins Silva. Deixa demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
15h00 da sala 01 do Velório
do Cemitér io Municipal  da
Vila Rezende para a referida
necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS

SR. BENEDITO MOREIRA DA
SILVA faleceu ontem, nesta
cidade, contava 84 anos, fi-
lho da Sra. Deolinda Maria de
Jesus, já falecida, era viúvo
da Sra. Celia Sebastiana da
Silva; deixa os filhos: Maria
Aparecida da Silva, já faleci-
da; Geraldo Moreira da Silva,
já falecido; Carlos Donizete
da Silva, casado com a Sra.
Marli Silva; Maria de Lourdes
da Silva; Maria Auxiliadora da
Silva, casada com o Sr. Se-
bastião Luiz da Conceição;
Ana Maria da Silva, já faleci-
da; Terezinha de Jesus da
Silva; Pedro Elson da Silva,
casado com a Sra. Marlene
da Silva; Orides Conceição da
Silva; André Luiz da Silva, casa-
do com a Sra. Madalena da Sil-
va; Janete de Fatima da Silva,
casada com o Sr. Elber Botão;
Jeferson Leandro da Silva, ca-
sado com a Sra. Juliana Ge-
remias; Nilton Cesar da Sil-
va e Edson Reginaldo da Silva.
Deixa netos, bisnetos, irmãos,
cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 13h00 da
sala 01 do Velório do Cemité-
rio Municipal da Vila Rezen-
de para a referida necrópole
em jazigo da família.

SR. ANTONIO CARLOS GARBIN
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 67 anos de ida-
de e era casado com a Sra. Er-
vinia Granig Garbin. Era filho do
Sr. Antonio Garbin e da Sra. Ma-
ria Aparecida Soares, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Fabi-
ana Cristina Garbin Medina;
Gise le  Aparec ida Garb in ;
Carlos Alberto Garbin. Deixa
ainda netos, bisnetos e de-
mais parentes. O seu sepul-
tamento deu-se ontem as
10:30 hs, no Cemitér io da
Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LAIDE MENDES DA SIL-
VA faleceu anteontem na ci-
dade de Piracicaba, aos 86
anos de idade e era viúva do
Sr. Benedito Antonio da Silva.
Era filha do Sr. Jose Mendes
da Cruz Sobrinho e da Sra.
Sebastiana Morais de Jesus,
falecidos. Deixou os fi lhos:
Conceição de Jesus Oliveira;
Maria Aparecida da Silva; Be-
nedi ta de Fat ima da Si lva
Granja; Ottilia da Silva Blu-
mer; Nilce da Silva. Deixa ain-
da netos, bisnetos e demais
parentes. O seu sepultamen-
to deu-se ontem as 14:00 hs,
saindo a urna mortuária da
Residência sito a Rua 13 de
maio Nº 141 – Artemis, se-
guindo em auto fúnebre para
o Cemitério Municipal de Vila
Rezende, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

 MENINO: LUIGI AVILA BRAGA-
LHA faleceu anteontem na cida-
de de Piracicaba e era filho do
Sr. Lucas Azevedo Bragalha e
da Sra. Bruna Lembi Avi la
Bragalha. O seu corpo foi
transladado ontem as 10:30
hs para o crematór io Bom
Jesus – Unidas.  (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS).

SRA. CECILIA TOTTI SANDALO
faleceu dia 29 pp na cidade de
Piracicaba aos 82 anos de ida-
de e era viúva do Sr. Joel San-
dalo. Era filha do Sr. Luiz Totti e
da Sra. Genoveva Pizzinato,
ambos falecidos. Deixa o filho:
Emerson Sandalo casado com

Viviane Cardoso da Silva San-
dalo. Deixa 02 netos, demais
parentes e amigos. O seu se-
pultamento deu-se dia 29 pp no
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende onde foi inumada em ja-
zigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS).

SR. PAULO SERGIO FERNAN-
DES fFaleceu dia 29 pp na cida-
de de Piracicaba aos 57 anos
de idade e era casado com a
Sra. Maria Marlene de Oliveira.
Era filho da Sra. Maria Julia Fer-
nandes. Deixa os filhos: Mirelle
de Oliveira Fernandes, Meiriel-
le de Oliveira Fernandes, Lucas
de Oliveira Fernandes, Maicon
de Oliveira e Ana Paula Fernan-
des. Deixa demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 09:00 hs
no Cemitério Municipal da Vila
Rezende onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS).

SR. LUIS CARLOS DA SILVA
faleceu dia 29 pp na cidade
de Piracicaba, aos 66 anos
de idade e era casado com a
Sra. Luzia Aparecida Ciavareli
da Silva. Era filho do finado
Sr. Celso da Silva e da Sra.
Maria Lucia Ranieri da Silva.
Deixou os filhos: André Cia-
vareli da Silva e Alexandre
Ciavareli da Silva. Deixa ain-
da demais parentes e ami-
gos .  O seu  sepu l tamento
deu-se anteontem as 15:00
hs, saindo a urna mortuá-
ria do Velório Municipal de
Vila Rezende Sala-01, para
a refer ida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da fa-
mília. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SRA. ANTONIA JOVELINA DA
SILVA ALVES faleceu dia 29
pp na cidade de Piracicaba,
aos 62 anos de idade e era
viúva do Sr. Xavier Barbeiro da
Silva. Era filha da Sra. Raque-
lina Jovelina da Conceição, já
falecida. Deixou a filha: Ana
Paula da Silva Alves. Deixa
ainda 01 neto,  demais pa-
rentes e amigos. O seu se-
pultamento deu-se anteon-
tem as 15:30 hs,  sando a
urna mortuár ia  do Velór io

Municipal da Vila Rezende –
Sala 02,  para a referida ne-
crópole, onde foi inumada em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOÃO DE DEUS DA SILVA
faleceu dia 29 pp na cidade de
Piracicaba, aos 78 anos de ida-
de e era casado com a Sra.
Maria Deliz Balioni Nunes. Era
filho do Sr. João Benedito da
Silva e da Sra. Maria do Carmo
Morato, ambos falecidos. Dei-
xa ainda demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 14:00 hs,
saindo a urna mortuária do Ve-
lório “A” do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida
necrópole, onde foi inumado em
jazigo da família.  (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SR. MANOEL ALVES NETO fale-
ceu dia 29 pp na cidade de Pi-
racicaba, aos 77 anos de idade
e era casado com a Sra. Ednei-
de Teixeira Neto. Era filho do Sr.
Jose Alves da Silva e da Sra.
Julia Maria de Jesus, falecidos.
Deixa os filhos: Renan Teixeira
Alves, Renato Teixeira Alves,
Renata Teixeira Alves, Alex,
João, Aparecida e José. Deixa
ainda netos, demais parentes
e amigos. O seu féretro deu-
se anteontem as 16:00 hs,
saindo a urna do Velório “D”
do Cemitério Parque da Res-
surreição, seguindo para o
Crematór io Unidas – Bom
Jesus, onde foi realizada a
cerimonia de cremação. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. DANIEL DE CAMPOS PIN-
TO faleceu dia 29 pp na cida-
de de Guarei, aos 48 anos de
idade e era filho do Sr. Osval-
do Pinto e da Sra. Marina Te-
reza de Campos Pinto, já fa-
lecida. Deixa os filhos: Dou-
glas de Oliveira Pinto, Sara
de Oliveira Pinto, Daniel de
Oliveira Campos Pinto, Nata-
lia Pereira de Campos Pinto,
Guilherme Pereira de Cam-
pos Pinto, Victor Pereira de
Campos Pinto, Lucas Perei-
ra de Campos Pinto, Gabriel
Pereira de Campos Pinto e
Gabriele de Oliveira Campos,
já falecida. Deixa demais pa-

rentes e amigos. O seu cor-
po foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Pi-
racicaba e o seu sepultamen-
to  deu-se anteontem as
17:00 hs saindo a urna mor-
tuária do Velório “C” do Ce-
miterio  Parque da Ressurrei-
ção para a referida necrópo-
le, onde foi inumado em jazi-
go da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS) 

SR. OSVALDO ANACLETO DOS
SANTOS faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 74
anos de idade e era filho do Sr.
Pedro Anacleto dos Santos e da
Sra. Iolanda Guide dos Santos,
ambos falecidos. Deixa irmãs,
cunhados e sobrinhos. O seu
sepultamento deu-se anteon-
tem as 17:00 hs, sando a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de – Sala 03, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. JOSEPHA FERNANDES
CERIGNONI faleceu anteon-
tem na cidade de Piracicaba,
aos 82 anos de idade e era
viúva do Sr. Luiz Palmyro Ce-
rignoni. Era filha do Sr. José
Fernandes e da Sra. Pierina
Delabio,  ambos fa lec idos.
Deixa os filhos: Edison Ce-
rignoni casado com Rosan-
gela Razera Cerignoni, Mar-
cia Aparecida Cerignoni An-
drade casada com Ar i  de
Oliveira Andrade e José Al-
b e r t o  C e r i g n o n i  c a s a d o
com Marisa Cerignoni. Dei-
xa também 02 netos. O seu
sepu l t amen to  deu -se  on -
tem as 13:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório “A”
do Cemitério Parque da Res-
surreição, para a referida ne-
crópole, onde foi inumada em
jazigo da família.  (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA ANGELINA DESTRO
faleceu anteontem na cidade de
Rio das Pedras, aos 68 anos
de idade era filha do Sr. Mario
Destro e da Sra. Clementina
Peromari Destro, ambos fale-
cidos. Deixa demais parentes
e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 10:30 hs, sa-

indo a urna mortuária do Veló-
rio Municipal de Rio das Pe-
dras, seguindo para o Cemité-
rio Municipal naquela localida-
de, onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM JE-
SUS FUNERAIS)

SRA. JOSEFA LOPES RIBEIRO
CARDOSO faleceu anteon-
tem na cidade de Piracicaba,
aos 91 anos de idade e era
viúva do Sr. Jose Pires Car-
doso. Era filha do Sr. Daniel
Lopes Ribeiro e da Sra. Ce-
cilia Pires de Moraes, ambos
falecidos. Deixou os fi lhos:
Maria Neide Pires Cardoso
Ocanha, Jose Benedito Car-
doso, Gilberto Aparecido Pi-
res  Cardoso,  já  fa lec ido,
Cleonice Aparecida Cardoso,
já falecida e Antonia Cleide
Pires Cardoso. Deixa ainda
netos, bisnetos e tataraneta.
O seu sepultamento deu-se
ontem as 14:00 hs, no Cemi-
tério Municipal de Charquea-
da, onde foi inumada em ja-
zigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SRA. LAURINDA GONÇALVES
DA SILVA faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 97
anos de idade e era viúva do Sr.
Jose Rodrigues Novais. Era fi-
lha do Sr. Antonio Gonçalves de
Sá e da Sra. Felicidade Pereira
da Silva, ambos falecidos. Dei-
xou os filhos: Felicidade Gon-
çalves Novaes e Miguel Gonçal-
ves Novaes, já falecido. Deixa
ainda netos, bisnetos e demais
parentes. O seu féretro deu-se
ontem as 10:00 hs no Crema-

torio Unidas – Bom Jesus, onde
foi realizada a cerimonia de cre-
mação. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SRA. OLINDA CERCHIARO fale-
ceu anteontem na cidade de
Piracicaba,  aos 81 anos de ida-
de e era filha do Sr. Francisco
Cerchiaro e da Sra. Ginebra
Baldini, ambos falecidos.  Dei-
xa ainda sobrinhos, primos e
demais parentes.  O seu sepul-
tamento deu-se ontem as
13:00 hs, sando a urna mortuá-
ria do Velório da Saudade - Sala
07-, para o Cemitério da Sau-
dade, onde foi inumada em ja-
zigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SR.HUGO DE JESUS SCOTON
faleceu ontem na cidade de
São Pedro aos 75 anos de
idade.Era  casado com a
Sra.Ade l ina  de A lmeida
Scoton.Era filho dos faleci-
dos Sr.  Jose Scoton e da
Sra.Lizarda de Freitas Sco-
ton. Deixa os filhos:Rodrigo
Pastore de Almeida Scoton
casada com Gabrielle Pasto-
re Scoton e Mariana de Almei-
da Scoton casada com Ro-
drigo Rodrigues Gomes de
Paula .Deixa netos e demais
parentes e amigos. O seu se-
pultamento dar se hoje ás
10:30 hs saindo a urna mor-
tuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala 1 seguin-
do para o Cemitério Munici-
pal daquela localidade onde
será inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)
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