
Câmara volta hoje, em reuniões
on-line, e com 117 proposituras
Em formato on-line, o retorno dos trabalhos legislativos acontece, a partir das
17 horas, em rito extraordinário, com transmissão ao vivo pela TV Câmara

CORTE
"Cortar transporte para alu-

nos estudarem é a maior prova de
insensibilidade e ignorância,
um governo para poucos", rea-
firma o presidente dos comunis-
tas em Piracicaba, médico Vilson
Dorneles. Ele presidente o Dire-
tório Municipial do PCdoB Piraci-
caba. E está se recuperando
cada vez de forte enfermidade.

ELEIÇÕES
O PCdoB lamenta, segundo

Francys Almeida, vice-presidente,
a "traição" de alguns partidários,
que, nas eleições de 2020, foram
para o DEM e, hoje, são rejeitados
pelo prefeito, entre eles o pastor
Edilson de Madureira. Segundo
Francys, no partido, o PCdoB, po-
deria ter sido eleito vereador. Mas
preferiu ser preterido por Luciano
Almeida.

EDILSON
Em resposta ao primeiro su-

plente Edilson de Madureira,
Francys Almeida lembra que o
candidato não atingiu os dez
por cento necessários para ser
eleito, além da campanha que
não buscou os votos necessári-
os,  não havendo "culpa" do
PCdoB em sua derrota. "Até por
eu ter sido candidato a prefeito e
não a vereador”, afirma Francys.

ZEZINHO
Em live, o vereador Zezinho

Pereira (DEM) atacou o prefeito
Luciano Almeida (DEM). Ambos

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba retoma, nesta quinta (3), a
partir das 17h, os trabalhos legis-
lativos com a primeira reunião ex-
traordinária. Por conta do aumen-
to dos casos de covid na cidade, a
Mesa Diretora decidiu pelo uso do
(Sistema de Deliberação Remota),
em que o presidente conduz os tra-
balhos a partir do plenário do Le-
gislativo, com os demais vereado-
res participando por videoconfe-
rência, de seus gabinetes ou resi-
dências. Característica das reuni-
ões que abrem o ano legislativo, os
trabalhos terão como foco a en-
trada de 117 proposituras na Casa,
o que representa a movimentação
dos vereadores durante o período
do recesso parlamentar (compre-
endido entre 16 de dezembro a
31 de janeiro). Desta forma,
será iniciada a tramitação de 83
requerimentos, 17 projetos de
lei, 11 moções e seis projetos de
decretos legislativos. A4

no DEM, devem deixar a legen-
da— ficando o presidente Sergi-
nho Setten se entendendo com a
ex-vereadora Coronel Adriana no
União Brasil. A opção deve ser o
PSC para o vereador Zezinho e
o PSD para o prefeito Luciano,
legenda a que pertenceu e tan-
to promoveu ao lado do ex-mi-
nistro Gilberto Cassab.

CARNAVAL
O governador João Doria de-

cretou ponto facultativo nas repar-
tições públicas do Estado a segun-
da-feira (28) e terça-feira (1º de
março) de Carnaval. O decreto na
íntegra foi publicado no Diário
Oficial do Estado desta quarta-fei-
ra (2). O expediente nas reparti-
ções públicas permanece suspenso
até as 12h da Quarta-feira de Cin-
zas. A exceção vale para as repar-
tições públicas estaduais que pres-
tam serviços essenciais e de inte-
resse público, que tenham o funci-
onamento ininterrupto.

BOLETIM — I
Desde o último dia 30 de ja-

neiro, data marcada pelo início das
fortes chuvas que se abateram so-
bre a região e resultaram no ex-
travasamento do rio Piracicaba, o
Centro de Comunicação Social
(CCS) tem emitido boletins diários
sobre as principais ações da Pre-
feitura para enfrentar essa situa-
ção. Merecem elogios os profissio-
nais do CCS sempre atentos às in-
formações para todos os veículos.

BOLETIM — II
No conteúdo, constam infor-

mações sobre as atividades diári-
as realizadas pela Semuttran
(trânsito), Semob (obras), Smads
(assistência social) Sema (zona
rural) e Defesa Civil. Um material
de utilidade pública, que tem con-
tado com a participação de todos
os profissionais do CCS. Ótimo.

UNIÃO BRASIL
Ontem, 02, no final da tarde, estiveram num bate papo, tomando
um cafezinho, Serginho Setten, presidente do DEM (Democratas)
Piracicaba, com a ex-vereadora Coronel Adriana, do PSL, junta-
mente com seu esposo, Coronel Horácio, também assessor do depu-
tado federal Junior Bozella. Tema central do encontro: o futuro
partido União Brasil, junção do PSL e do DEM. É certo que a ex-
vereadora Coronel Adriana é pré-candidata a deputada estadual.
Serginho Setten, ex-vereador e ex-diretor do Procon em Piracicaba,
garante que a legenda terá, também, candidato a deputado federal.

Prefeitura entrega
uniformes e cartão
para compra de
material escolar

A Secretaria Municipal
de Educação anunciou esta
semana sobre a entrega do
material  escolar aos alunos
da rede municipal.  O kit  de
material  inclui:  02 camise-
tas, confeccionada para cada
faixa etária; 02 máscaras de
tecido, para garantir maior
segurança em meio à pande-
mia do Coronavírus; 01 “car-
tão material  escolar”,  para
aquisição do material  esco-
lar.  As unidades escolares
farão a entrega dos materi-
ais em dias e horários agen-
dados.  O cartão vai  trazer
créditos que podem ser usa-
dos na papelaria de escolha
dos pais dos alunos para a
c o m p r a  d o  m a t e r i a l .  C o m
e s s a  a t i t u d e  a  p r e f e i t u r a
além de fornecer o material
para os alunos, consegue es-
timular o comércio local.

Simespi renova
parceria
com Fatep

O Simespi e a Fatep (Facul-
dade de Tecnologia de Piraci-
caba) renovaram convênio para
2022 e anunciaram a amplia-
ção dos descontos nas mensa-
lidades para empresas associa-
das, seus colaboradores e de-
pendentes. A partir de agora, o
desconto será de 40% nos cur-
sos de graduação e de 20% nos
de pós-graduação. “É uma boa
notícia. Trata-se de mais um
incentivo para todos aqueles
que desejam estudar numa ins-
tituição de qualidade e que pla-
nejam crescer profissionalmen-
te”, afirma Valéria Spers, geren-
te do Simespi. A5
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COMUNISTAS
O PCdoB Piracicaba reuniu sua Executiva Municipal para tratar de
assuntos relacionados às eleições 2022. O partido tem agregado di-
versas lideranças, como: Micaele Bariotto (Educação), Rafael Proet-
te (Comunidades), Adriano Bandeira (Saúde Pública), Vilson Dor-
neles (Saúde Pública e Funcionalismo), Dila Cavalcante (Educação),
além do pré-candidato Francys Almeida, com ousadia de se apresen-
tar postulante à disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.  "O PCdoB foi
o único partido que se posicionou contra a inexperiência e governo
para poucos que o DEM faria; escolhemos um lado no segundo tur-
no e o tempo provou que acertamos, pois o governo de Luciano Al-
meida é um fracasso”, afirma Francys.

NA DIRETORIA DE ENSINO – A deputada estadual Professora Bebel (PT) e uma
comissão de mães se reuniram, ontem (02), com o dirigente de ensino Fábio Ne-
greiros para pedir a volta do transporte escolar. Há promessa para breve. A6

Divu lgação

RIO DAS PEDRAS –  Reservatório do Bom Jesus tem a l ta  no nível de
água. A expectativa é que as próximas semanas tragam mais chuvas volumosas
que possam ajudar ainda mais para os níveis voltarem ao ideal. A13
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Para ficcionar o tempo
Criemos oCriemos oCriemos oCriemos oCriemos o
nosso novo hoje-nosso novo hoje-nosso novo hoje-nosso novo hoje-nosso novo hoje-
sempre, a nossasempre, a nossasempre, a nossasempre, a nossasempre, a nossa
nova e outranova e outranova e outranova e outranova e outra
verdadeverdadeverdadeverdadeverdade

Alê Bragion

No divã da crô
nica a palavra
irônica – força

oposta aqui publica-
mente exposta (não
sem um desejo poéti-
co que também ficcio-
nal por parte deste au-
tor) – talvez confunda
os corações-leitores mais
puros. Perdão. Mas é fato. No ato, o
que se diz nem sempre – ou quase
nunca – tem de inato o sentir real
que o leitor quer ou quis.

Verdade sem idade de tão
velha, a sem-novidade de que
poetas e prosadores mentem no
que dizem, diziam ou sentem já
nos contou e cantou Pessoa há
décadas-quase século, em sua
Autopsicografia: "o poeta é um
fingidor, finge tão completamen-
te que chega a fingir que é dor a
dor que deveras sente". Ou: no
divã da poesia-lava a palavra, já di-
ria eu, escava seu caminho na lavra
sã de quem descaradamente falseia
que ensandeceu. Fique com Pessoa
que é melhor: a verdade, no poe-
ma, morreu. Ou fique comigo: a
verdade, no meu texto, sou eu.

Dito isso, fixo que todos e
todas nós somos textos – textos
ambulantes que explodem a todo
instante em sentidos novos – e
pomos verdades como ovos e fic-
cionamos (mesmo) sem querer
ou sem pretextos. Mentirosos
contumazes, inventamos o onde

Coluna EspíritaColuna EspíritaColuna EspíritaColuna EspíritaColuna Espírita

A alegria e a tristeza
daqueles que retornam

ao mundo espiritual
Alvaro Vargas

Conta uma antiga estória,
de autor desconhecido, que três
viajantes, durante o trajeto de re-
torno aos seus lares, encontra-
ram um ancião ferido, devido a
um acidente. Compadecidos, tra-
taram as feridas e partiram dei-
xando parte de seus alimentos e
água, de modo que ele pudesse
se recuperar, continuando a jor-
nada por conta própria. Antes,
porém, o homem com aparência
circunspecta, aparentando ser
um sábio eremita, lhes disse: no
caminho de vocês existe um rio
com muitas pedras. Recolham al-
guns seixos e levem-nos para as suas
esposas. Quando vocês as abraça-
rem, sentirão uma grande alegria, e
em seguida, muita tristeza. Mas isso
lhes servirá como lição de vida. In-
trigados, e como eram supersticio-
sos, temendo algum sortilégio, deci-
diram, mesmo com má vontade,
recolher algumas pedras do rio e
prosseguir rumo aos seus destinos.
Na chegada, ao abraçarem as res-
pectivas esposas e contarem so-
bre os eventos ocorridos, elas,
curiosas, pediram para observar
os seixos. Para surpresa de to-
dos, as pequenas pedras haviam
se transformado em gemas pre-
ciosas. Grande alegria tomou
conta das famílias. Entretanto,
logo em seguida, conforme havi-
am sido advertidos, sobreveio a
tristeza, pois lamentaram não
terem enchido os bolsos com
mais seixos do rio.

Similarmente, é o que nos
aguarda quando regressarmos
para o plano espiritual, salvo,
raras exceções. Para todos aque-
les que se encontram com o co-
ração em paz, ao atravessarem o
portal entre os dois mundos, sen-
tirão uma grande alegria, pois na
erraticidade estaremos libertos
de todas as dores e aflições que
existem em um planeta de pro-
vas e expiações. As moléstias fí-
sicas, a violência e a preocupa-
ção com a subsistência, serão
apenas tristes lembranças do
passado. Além disso, existe a pos-
sibilidades de reencontrarmos
aqueles que amamos e que nos
antecederam nesta grande via-
gem. As cidades espirituais são
bem-organizadas e administra-
das por espíritos sábios, hones-
tos e bons, e todos os habitantes
convivem em um ambiente de
paz e harmonia. Com certeza, nos
rejubilaremos pela nova situa-
ção. Contudo, passado o momen-
to de euforia dessa chegada, re-
alizaremos uma análise retros-
pectiva de nossa experiência na
Terra, desse modo, sentiremos
uma grande tristeza, conforme
ocorreu com os viajores da estó-
ria, que guardaram no bolso apenas
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aqueles que seaqueles que seaqueles que seaqueles que seaqueles que se
encontram comencontram comencontram comencontram comencontram com
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Leonardo Marianno

Referido crime,
que é julgado
pela justiça fede-

ral, consiste em supri-
mir ou reduzir contri-
buição social previden-
ciária e qualquer aces-
sório, mediante as se-
guintes condutas: omi-
tir de folha de paga-
mento da empresa ou de docu-
mento ou de documento de infor-
mações previsto pela legislação pre-
videnciária segurados emprega-
do, empresário, trabalhador
avulso ou trabalhador autôno-
mo ou a este equiparado que lhe
prestem serviços;  deixar de
lançar mensalmente nos títulos
próprios da contabilidade da
empresa as quantias desconta-
das dos segurados ou as devi-
das pelo empregador ou pelo to-
mador de serviços; omitir, to-
tal ou parcialmente, receitas ou
lucros auferidos, remunerações
pagas ou creditas e demais fa-
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Crime de sonegação ou apropriação indébita

Policiais sãoPoliciais sãoPoliciais sãoPoliciais sãoPoliciais são
sujeitos desujeitos desujeitos desujeitos desujeitos de
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Direitos humanos para os policiais!????
Rodolfo Capler

Não é de hoje que a
pauta dos Direitos
Humanos é encara-

da como antagônica ao da
Segurança Pública no Bra-
sil. Isso ocorre como refle-
xo dos abusos do aparelho
policial no período da dita-
dura militar, entre os anos de 1964
a 1985. A partir dessa época, cris-
talizou-se no Brasil, um manique-
ísmo ideológico que cingiu socie-
dade e polícia, como se a última
não fizesse parte da primeira.

Essa cisão fortaleceu uma guer-
ra civil que ocorre a todo tempo no
Brasil; a polícia brasileira é a que mais
mata, mas também é a que mais
morre no mundo. Segundo dados do
Fórum Brasileiro de Segurança Pú-
blica, em 2019, do total de 47.773
mortes violentas no Brasil, 6.357 fo-
ram ocasionadas por policiais. Por
outro lado, o número de policiais
mortos aumenta a cada ano. Con-
forme o Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública (o mais recente até o
momento), em 2020, ocorreram 198
mortes de policiais, um acréscimo de
10% em relação a 2019.

Os índices gerais de vitimização
da polícia brasileira vêm aumentan-

Fernando Favoreto

Sempre ouvi dizer
que águas  passadas
não movem moinhos,
diz o dito popular. Mas
as águas deste final de
janeiro trouxeram ao
mesmo tempo, alegrias
e perplexidades aos pi-
racicabanos. Alegrias porque
nenhum de nós gosta de ver o
nosso rio cheio de pedras, bigu-
ás e mato crescendo sobre elas.
E descobrimos agora, depois da
chuvarada, que escondiam tam-
bém milhares de escorpiões, que
tiraram as patas de fora, expul-
sos do nosso velho rio.

Mas, ao mesmo tempo, num
único dia, encheram a cidade de
preocupações, extravasando o lei-
to do Piracicaba, do Piracicamirim,
de outros córregos na zona rural,
levando pontes, inundando casas,
desabrigando pessoas e fazendo
com que a cidade voltasse se preo-
cupar com inundações, depois de
longuíssimo período de estiagem.

Mas f ico  aqui  pensando
que, desde que me conheço como
piracicabano, é sempre assim,
período de estiagem seguidos de
chuvas abundantes. E me per-
gunto, por que até aqui não foi
possível, por exemplo, represar
as águas abundantes que pas-
saram – e de passar noutros
dias – por nós neste período?
Porque não armazená-las, como
na fábula de La Fontaine, da
cigarra e da formiga? Enquan-
to a formiga trabalhava, a ci-
garra cantava.  No inverno, a
cigarra  morreu de fr io  e  as
formigas  t inham a l imentos
abundantes.  Estamos cada vez
mais próximos de dias difíceis para

Pensar umaPensar umaPensar umaPensar umaPensar uma
cidade, planejarcidade, planejarcidade, planejarcidade, planejarcidade, planejar
as condições deas condições deas condições deas condições deas condições de
vida, passamvida, passamvida, passamvida, passamvida, passam
necessariamentenecessariamentenecessariamentenecessariamentenecessariamente
por experiênciaspor experiênciaspor experiênciaspor experiênciaspor experiências
vividasvividasvividasvividasvividas

Águas passadas...

estamos, o que somos e
o que sabemos – depois
cremos que nada não in-
ventamos, só para termos
o neurótico que lacaniano
prazer plano (no campo
ermo da consciência) de
nos afligirmos a des-
vendarmos o que cria-
mos e plantamos, feito
oculta semente, nas ter-
ras roxas e profundas

do que se chama inconsciente.
“Noventa por cento do que es-

crevo é invenção, só dez por cento
é mentira” – afirmou aquele que
tanto amou a vida e a escrita em
ficção: o poeta do rio dentro dos
textos feito vinho a transbordar
dos jarros, o eterno para todo-
sempre-eterno pantaneiro Manu-
el de Barros. A ele agradeço: Poeta,
obrigado, e lhe empresto a louvação, e
lhe aprendo a lição de invencionice e
me irmano à ideia de que vivemos e
de que somos (também nós, po-
bres mortais) animais vivendo
mentiras e respirando fabulação.

Paul Ricoeur sentenciou tam-
bém que a nossa memória em ação
(mesmo a de pouca glória) é me-
nos memória e mais, muito mais,
construção. Ai, baú de guardados
alados, de impressões que quería-
mos que fossem, de sensações do
que queríamos (ou não), de inte-
gração fajuta em disputa dentro
da gente, em plena coordenação-
condenação. Para lembrarmos,
disse Paul Ricoeur, é preciso pri-
meiro esquecermos – porque nin-

guém se lembra do que não se es-
queceu. Siso sem juiz ou juízo, lem-
brar é assim poder botar no lugar que
se quer aquilo que é de se querer, é
fazer ou mudar o que no fundo da
mente, no breu, se ajeita a nosso
modo de ser e em nós se estabele-
ceu. Ou seja, e viva Ricoeur, lem-
brar é inventar o que se esqueceu.

Por isso, seja na crônica –
como esta – escrita na corrida, seja
na poesia dos grandes poetas ou
dentro da própria vida, a palavra
carece de ser mais atentamente
lida-ouvida. Cabe duvidar da pa-
lavra e do que dela se sabe. Cabe
dever ponderar, sem rancor, a ver-
ve – doce, feroz ou suicida – do
autor (seja ele quem for, se artista
de fato ou diletante infinito e nato).
Cumpre-se então, e depois, ir-se
além da canção aparente, buscando-
se renitente a carpintaria não saliente
aos olhos, o arranjo presente-ausen-
te que sustenta a orquestração.

Posta a palavra no divã, por-
tanto, e dado o cronista (em aná-
lise) o direito de ser analista, o vão
das coisas ditas se abre em pala-
vras prontas e benditas, dispostas
para outras novas leituras e deco-
dificações. E como é preciso ler
(pois ler é fazer escolhas)! Com é

preciso ler-escrever um novo
tempo, um novo momento – lon-
ge das auroras cinzentas de um
firmamento adulterado por mi-
tos ocos e soldados broncos-mi-
litantes e loucos. Com é preciso fa-
zer nascer novos textos-pessoas,
novas poesias-alma, novas palavras-
amor. Importa fazer surgir escrito-
res-cotidianos que vivam reescreven-
do e relembrando, em criação pe-
rene e ativa, a transformação da
dor em esperança viva.

Ave-palavra – ficcional ou
não – da qual tanto precisamos!
E precisamos! Ave-poetas do vi-
ver que somos, poeta capazes de
reinventar a existência a um convi-
ver humanamente humano – sem
orações-bomba, sem verbos-de-san-
gue e sem estribilhos-violência! Fic-
cionistas ou não, mentirosos ou não,
fingidores, forjadores de última hora
– uni-vos! A palavra nos cobra. E o
tempo nos cobra, a partir dela, uma
nova obra, uma nova cria e ação.
Dada ao sonhador a liberdade, faça-
se agora a vontade do escritor-deus-
criador – mesmo sob o divã da crí-
tica e o impulso da loucura. Palavra
aberta no divã, rememoremos uma
nossa nova realidade. E ficcione-
mos. Criemos o nosso novo hoje-
sempre, a nossa nova e outra
verdade. E exultemos. Porque
precisamos. Sem medo. É hora.

———
Alê Bragion, doutor
em literatura, cronis-
ta desta Tribuna des-
de 2017

alguns seixos do rio. Todas as pessoas
de bem, quando regressam para a pá-
tria espiritual, levam algumas virtudes
cultivadas aqui na Terra, verdadei-
ras gemas preciosas. Entretanto, a
vasta maioria, ainda adquire
poucos méritos, considerando as
inúmeras experiências que nos
são concedidas por Deus.

Jesus alertou-nos: “no
mundo tereis aflições, mas ten-
de bom ânimo” (João 16:33).
Nosso planeta, além de um edu-
candário para o nosso desenvol-
vimento intelecto-moral, têm o
propósito de revelar a nossa ver-
dadeira personalidade. Sob a
pressão existente, relacionada às
necessidades humanas, emer-
gem todas as nossas inclinações,
boas e más, existentes em nosso
espírito imortal. É quando mos-
tramos quem somos realmente.
Ser bom no plano espiritual, em
uma sociedade em que predomi-
na a bondade, é fácil. Mas aqui
na Terra, onde a maldade é pre-
dominante, isso torna-se um
grande desafio. Lamentavel-
mente, conforme ocorre nas ses-
sões mediúnicas, prevalece a ma-
nifestação de espíritos arrepen-
didos, lamentando as oportunida-
des negligenciadas. Seria de se espe-
rar que aqueles que professaram
alguma fé religiosa estivessem em
melhores condições, na conquista
dos valores morais. Entretanto, não
é assim, mesmo tendo sido espíri-
tas. O rótulo religioso pouco impor-
ta. Para esses que deixaram de fa-
zer todo bem possível, a autocobran-
ça é ainda maior, pois detinham o
esclarecimento necessário para
superar as ilusões do mundo mate-
rial e desperdiçaram as oportuni-
dades de exercerem a caridade. Que
possamos, de nossa parte, vencer
as limitações humanas, cum-
prindo com o nosso dever cris-
tão, e regressar para o nosso ver-
dadeiro lar carregando as gemas
preciosas das virtudes ensina-
das pelo Mestre nazareno.

Alvaro Vargas, engenhei-
ro agrônomo-Ph.D., pre-
sidente da USE-Piraci-
caba, palestrante e
radialista espírita

tos geradores de con-
tribuições sociais pre-
videnciárias.

Nas mesmas pe-
nas  incorre  quem
deixar de recolher,
no prazo legal, con-
tribuição ou outra
importância destina-
da à previdência so-
cial que tenha sido
descontada de paga-

mento efetuado a segurado, a
terceiros ou arrecadada do pú-
blico; recolher contribuições
devidas à previdência social
que tenham integrado despesas
contábeis ou custos relativos à
venda de produtos ou à presta-
ção de serviços; pagar benefí-
cio devido a segurado, quando
as respectivas cotas ou valores
já tiverem sido reembolsados à
empresa pela previdência.

Entretanto, É extinta a pu-
nibilidade se o agente, espon-
taneamente, declara, confessa
e efetua o pagamento das contri-
buições, importâncias ou valores

e presta as informações devidas
à previdência social, na forma de-
finida em lei ou regulamento, an-
tes do início da ação fiscal.

Outrossim, é facultado ao juiz
deixar de aplicar a pena ou aplicar
somente a multa, se o agente for
primário e de bons antecedentes,
desde que ele tenha - tenha pro-
movido, após o início da ação fis-
cal e antes de oferecida a denún-
cia, o pagamento da contribuição
social previdenciária, inclusive
acessórios; ou  - o valor das con-
tribuições devidas, inclusive aces-

sórios, seja igual ou inferior àque-
le estabelecido pela previdência
social, administrativamente, como
sendo o mínimo para o ajuizamen-
to de suas execuções fiscais. Vale
dizer ainda que é extinta a punibi-
lidade se o agente, espontanea-
mente, declara e confessa as con-
tribuições, importâncias ou valo-
res e presta as informações devi-
das à previdência social, na forma
definida em lei ou regulamento,
antes do início da ação fiscal.

Por isso, o empresário, “in
casu” empregador, deve se cingir
especificamente nos pagamentos den-
tro da Lei e do sistema trabalhista,
para que não incorra em referido de-
lito, ou seja, não efetuando paga-
mento “por fora”, tampouco dan-
do presentes em dinheiro.

Leonardo Marianno,
advogado, pós gradua-
do em processo penal
pela Escola Paulista da
Magistratura, sócio de
Marianno & Benitez
Advogados Associados

do nos últimos 20 anos.
Dados da Associação dos
Oficiais da Policia Militar,
revelam que 10 mil polici-
ais foram assassinados
desde o início dos anos
2.000 e 30 mil ficaram fe-
ridos no mesmo período.
Expostos a perigos constan-
tes e a pressões diárias, os

agentes policiais estão adoecendo
mentalmente. O número de suicídios
entre policiais militares e civis em 2019 (91
casos) foi maior que o registro de policiais
mortos em serviço (62). Esse morticí-
nio policial é fruto ausência de ampa-
ro psicológico ofertado às corporações.

Com baixa remuneração, sem di-
reito as horas extras de trabalho e sem
os equipamentos de segurança e ar-
mamentos necessários para execução
de seu trabalho, os agentes policiais se
desdobram tentando colocar ordem
na camada de baixo da sociedade, en-
quanto na camada de cima, corre sol-
ta a corrupção. À vista disso, a polícia
é vista como a responsável por todas
as violações dos direitos humanos das
populações periféricas, quando na ver-
dade, não passa de bode expiatório do
Estado – o maior de todos os violado-
res de direitos. O entendimento de que
o Estado é o maior violador dos direitos
humanos no Brasil, não é levado em conta

quando há debates públicos em decorrên-
cia de excessos e violações por parte das
forças policiais nas periferias e favelas
brasileiras. Os agentes policiais que pra-
ticam crimes contra a população, as-
sim como as corporações das quais fazem
parte, precisam ser submetidos à justiça,
julgados e duramente apenados, porém,
não se pode ignorar que as forças po-
liciais como um todo, continuam sen-
do vítimas do Estado, que as desam-
para e acirra o discurso para a con-
frontação urbana, por meio do esta-
blishment governamental.

Policiais são sujeitos de direi-
tos, portanto seus direitos e suas
dignidades precisam ser resguarda-
dos pelo Estado brasileiro. Ao invés
do discurso público separatista, que
joga a população contra os policiais,
faz-se necessária a adoção duma
nova abordagem social, que busca
integrar sociedade e forças policiais.
Essa nova abordagem é tecida pela
promoção do diálogo entre civis e
policiais e pela disseminação de in-
formações que os aproxime.

Rodolfo Capler, teólogo,
pesquisador do Laborató-
rio de Política, Comporta-
mento e Mídia da Funda-
ção São Paulo/PUC-SP e
autor do livro “Geração
Selfie” (2021)

o abastecimento duran-
te a estiagem. Dia após
dia, nossos jornais noti-
ciam falta de água aqui
e ali. Enquanto, dias de-
pois, as águas passam
por nós, vão embora e
não voltam mais. Se
conseguirmos, ainda,
como prognostica proje-

to elaborado pelo PCJ e entregue
pela prefeitura ao governo de
São Paulo, construir espaços de
armazenamento destas águas
para abastecimento futuro das po-
pulações de Piracicaba e região, cer-
tamente estaremos repetindo a
fábula antiga, na base do quem
guarda sempre tem. Quem não
guarda, morre de frio.

P irac icaba  e  as  c idades
da região vão crescendo,  se
expandindo em projetos ha-
b i t a c i o n a i s  p a r a  c a d a  v e z
mais longe dos velhos centros
d e  o r i g e m .  C o n d o m í n i o s ,
apartamentos para todas as
classes sociais,  piscinas,  ba-
nhos,  cozinhas,  carros a se-
rem lavados,  roupas batidas
nas  máquinas  de  forma in-
cessante e pouca consciência
sobre o armazenamento das
águas das chuvas.  Consumir,
consumir, consumir e cantar,
como fazia a velha cigarra de
La Fontaine,  prognostica um
final infeliz  para todos nós.
Devemos, portanto,  pensar e
agir  como as  formigas,  que
t r a b a l h a m  s o l i d á r i a s  a j u -
d a m - s e  m u t u a m e n t e ,  e s t o -
cam al imentos para os  dias
de estiagem.

Como muitos piracicaba-
nos, fui observar o nosso velho
rio nestes dias em que janeiro
foi embora. Uma sensação de

vigor, o volume das águas, o
som do rio bufando, sensações
de liberdade, de paz interior, da
volta de cena esperada por to-
dos nós nestes dias de pande-
mia e mal-estares gerais. Via
aquelas águas passando, o nos-
so véu da noiva volumoso e in-
trépido, transmitindo energia a
todos. E ficava pensando, se
pudesse, guardaria uma, duas,
mil garrafas dessas águas para
molhar o jardim; para lavar a cal-
çada, para regar hortas, enfim,
para deixar que os sonhos da pros-
peridade das formigas não fosse
embora pra outros cantos, ficas-
se aqui comigo para sempre.

Pensar uma cidade, plane-
jar as condições de vida, pas-
sam necessariamente por expe-
riências vividas. E, se quisermos
caminhar em direção ao cres-
cimento urbano de Piracica-
ba,  a água continuará sendo
fator  decis ivo  para  o  nosso
sucesso. Sem água, sem comi-
da. Sem água, sem novos prédi-
os de apartamentos e suas pis-
cinas. Sem água, sem vida. Sem
vida,  sem voto.  Sem voto. . .
adeus sonhos de prosperidade
e bem estar.

Fernando Favoreto,
presidente do MDB de
Piracicaba
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Defesa Civil notifica famílias
na comunidade Pereirinha
As famílias foram orientadas a deixar o local; Prefeitura
oferece acolhimento no Ginásio de Lutas do Jaraguá

Parcerias público-privadas
Alex Gama

Salvaia

Esse não é um tex
to para discorrer
sobre monóto-

nas análises jurídicas
de textos de lei, entendimento dos
tribunais, ou mesmo sobre o que
dizem os juristas, produtores de co-
nhecimento. Desde o início dos tra-
balhos à frente da Secretaria de
Defesa do Meio Ambiente de Pira-
cicaba, em junho de 2021, nossa
equipe tem buscado aproximação
com a iniciativa privada, socieda-
de civil e outros órgãos públicos,
apresentando nossa condição de
trabalho, os desafios existentes, os
projetos que pretendemos implemen-
tar e, sobretudo, ouvindo os executi-
vos e gestores das empresas, mem-
bros do Comdema (Conselho Mu-
nicipal de Defesa do Meio Ambien-
te), dirigentes de entidades setori-
ais, membros do Ministério Público,
naquilo que pensam sobre as necessi-
dades e rumos que empregaremos
os recursos públicos destinados ao
meio ambiente.

Iniciamos um trabalho nas
redes sociais, visando aproximar a
população em geral das atividades
da secretaria, que vem sendo bem-
aceito e elogiado até mesmo pe-
los municípios da Região Metro-
politana de Piracicaba.

Contudo, uma coisa que me
incomoda demais é a discricio-
nariedade que têm aqueles que
ocupam cargos como o de secre-
tário municipal, para definir
projetos e programas responsá-
veis por investir o dinheiro pú-
blico. Em outras palavras, se o
secretário do meio ambiente qui-
ser manter determinada região
mais limpa e bem cuidada que
outras, tem esse poder. Mas isso
não é bom, não é saudável e é
por isso que estamos buscando
aproximação com as várias re-
presentações da sociedade civil,
no sentido de nos aconselhar e
identificar suas dores, suas ne-
cessidades e anseios.

Assim, nos aproximamos do
Comdema, que é o órgão consulti-
vo formado por representantes de
órgãos públicos e da sociedade ci-
vil, que até então era visto como
um "bisbilhoteiro" nos assuntos da
secretaria; daí surgiu a iniciativa
de finalmente tornar real o Fundo
Municipal de Defesa do Meio Am-
biente (Fumdema) instituído pela
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Lei Municipal no 5.522/
2004 [pasmem vocês tam-
bém], que tem por objeti-
vo custear programas,
projetos, planos, ativida-
des, ações ou serviços que
promovam as políticas

ambientais de Piracicaba executa-
das pela Prefeitura Municipal ou
em parceria com organizações não-
governamentais.

Nossa percepção foi de que
nunca havia sido concluída sua
constituição (abrir CNPJ e conta
bancária), para evitar dar mais "po-
der" ao Comdema, uma vez que este
órgão é quem define os pilares de
aplicação dos recursos existentes
do Fumdema, o que não me parece
alinhado com o interesse público.
Também nos aproximamos de di-
versas empresas, de pequeno, mé-
dio e grande porte, visando estabe-
lecer o seguinte relacionamento:
participação ativa nos projetos de
interesse ambiental no município,
conhecer boas práticas de gestão
(de pessoal, recursos e ambiental),
disponibilização de pessoal técnico

para ajudar a escrever os projetos
ambientais da secretaria e por últi-
mo, mas não menos importante, de
patrocínio de ações da Sedema.

Recebemos diversas doa-
ções de equipamentos visando
melhorar a capacidade de atua-
ção dos funcionários, recebemos
doação de bens para a construção
do Núcleo de Bem-estar Animal, de
uma moto para o Horto Florestal,
de uma revitalização do Mirante,
espaço que há anos estava aban-
donado pela Prefeitura, dentre tan-
tas outras ações envolvendo os pro-
jetos públicos e a iniciativa privada.

Esperamos que em 2022
muitas outras parcerias pú-
blico-privadas sejam firmadas,
principalmente as que fazem de
nossa cidade um lugar ainda
mais incrível de se viver.

Vem, você também, participar
disso conosco! Siga-nos nas redes
sociais: @sedemapira.

Alex Gama Salvaia, advo-
gado, mestre em direito,
secretário de Defesa do Meio
Ambiente de Piracicaba

Rir
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Plinio Montagner

Por que sorrimos na hora de
tirar uma foto? No tempo de nos-
sos avós e bisavós não era assim.
Rir seria um desacato. A família
posava com expressões cerimonio-
sas, para não dizer entristecidas, e
só. Hoje registramos momentos de
nossa vida num piscar de olhos.

O riso acrescenta beleza. É
uma ferramenta de uso ilimita-
do. As expressões de alegria são
mais contagiantes quando esta-
mos com outas pessoas. Mas
não importa, rir faz bem ao cor-
po e à alma de qualquer jeito.

O ato de rir pode dissipar inte-
resses ocultos. Aí está o lado ruim
do riso - quando é falso. Mas há de
ser assim. Seria trabalhoso, im-
possível, vender alguma coisa,
ou pedir, ou simplesmente man-
ter uma conversa com semblan-
te de tristeza. Rir decorre de
um processo de socialização
contínuo, aliado à cortesia.

Os sorrisos sinceros emanam
da inocência; vêm de repente,
numa explosão. São emoções
que nascem no coração, deco-
ram a vida, faz chorar. Pais
choram no casamento de um fi-
lho pela alegria de sua felicidade
e pela saudade da ausência.

Rir, olhar e silêncio são comu-
nicações sem códigos quando os
motivos não podem, ou não convêm,
ser por palavras. Afora esses preceitos,
verdade é que a humanidade deveria
rir como as crianças, cuja graça é
desprovida de maldade.

O tema da redação da Fuvest
em 16-1-2022 foi o riso: “As dife-
rentes faces do riso”. Gostei. Fugiu
da abordagem convencional dos
vestibulares passados ao acolher a
ideia de que a insinuação pelo riso
faz parte do processo da demanda
entre o bem e o mal.

Segundo a professora de re-
dação da Oficina do Estudante,
Vanessa Bottasso, comenta: “o
tema faz refletir sobre a vida e o
prazer de vivê-la em meio às crises
contemporâneas”.

O homem ri e chora desde que
nasce; talvez para dizer: “oi, eu exis-
to”. Sorrir naturalmente é um res-
pirar, um lagrimar. Ninguém diz:
“agora vou rir”.

Há risos com características
mutantes, “lacrados” e patológicos,
como aqueles do personagem Co-

ringa, travestido de palhaço que
abraça a maldade e a insubordina-
ção, em vez da disciplina e do bem.

Um exemplo do riso raro é
o da graça na tragédia. É des-
concertante, mas rir por causa
de um projeto malsucedido é um
contentamento inteligente que
ameniza o descontentamento
do fracasso. Daí sobreveio o
conselho: “depois dos infortú-
nios, chorar não resolve”.

O clássico - “Zorba, o Gre-
go”, - filme com Anthony Quinn,
há uma cena que ilustra o ape-
go ao riso nas adversidades: o
desmoronamento da ponte de
madeira no dia da inauguração.
Dizia o personagem de Quinn: -
“Fazer o quê, senão rir e dan-
çar”?

Resumindo: “Não adianta
chorar ante um sonho perdido”.

Outro exemplo temático cons-
ta na estrofe de nosso cancioneiro:
“Juramento Falso” - (Letra e mú-
sica: J. Cascata e Leonel Azevedo)

“Um juramento falso faz a
gente sofrer

Um sorriso fingido dos lábios
de uma mulher

Quando se tem amizade sofre-
se dor de verdade

Sempre com os olhos fitos na
felicidade”.

Alguém escreveu: “Nem sem-
pre o sorriso é uma curva que en-
direita tudo”.

Plinio Montagner, profes-
sor aposentado

Ana Perugini

A imagem emblemática do
presidente eleito do Chile, Gabriel
Boric, e sua equipe de governo -
composta por 14 mulheres e 10
homens - correu o mundo si-
nalizando novos tempos para o
povo chileno e renovando a nos-
sa esperança de que a parida-
de entre homens e mulheres na
política se torne realidade no
nosso país.

A maioria feminina no gabi-
nete recém-formado é resultado de
uma série de grandes protestos
que começaram em 2011, dos
quais Boric participou como líder
estudantil, e tiveram ápice em
2019. Dessas manifestações, saí-
ram grandes conquistas como a
legalização do aborto em casos de
estupro e as bases para a instala-
ção de uma nova Assembleia Cons-
tituinte, a primeira do mundo com
paridade de gênero.

São 77 mulheres e 78 homens
que tomaram posse em julho do
ano passado, após vencerem uma
eleição que contou com a partici-
pação de 699 candidatas e 674
candidatos. Os constituintes terão
a missão de redigir a nova carta
magna do país andino de 19,5 mi-
lhões de habitantes e transferir
essa representação igualitária para
um texto constitucional que ofere-
ça garantias de igualdade efetiva
entre homens e mulheres. Para se
ter uma ideia do que está acon-
tecendo no Chile, o gabinete do
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Paridade: a inspiração vem do Chile
atual presidente, Sebastián
Piñera, tem 7 ministras e 17 mi-
nistros. E isso porque Piñera
cedeu à pressão popular em
2019 e promoveu mudanças em
sua equipe de governo. Em
1989, o 1º escalão apresenta-
do pelo então presidente Pa-
t r i c i o  A y l w i n ,  o  p r i m e i r o
após a ditadura do general
Augusto Pinochet,  não pos-
suía uma mulher sequer.

É fato que o Chile vive um mo-
mento de transformação social
emanado das ruas. E Boric, de 35
anos, foi escolhido para liderar
esse processo de mudança. A es-
colha de uma equipe diversa,
com pessoas de origens e for-
mações distintas, sintetiza seu
compromisso com a real repre-
sentatividade do povo chileno no
Palácio de La Moneda.

Enquanto a nova equipe mi-
nisterial chilena é 58% feminina,
apenas duas mulheres (9%) ocu-
pam nossa Esplanada dos Minis-
térios, que abriga 23 pastas. Nos-
so país está entre os piores em
participação de mulheres no
governo, segundo relatório da
ONU (Organização das Nações
Unidas). O Brasil ocupa a posi-
ção 149 no ranking mundial em
um total de 188 nações.

No parlamento, após anos de
luta no Congresso Nacional, con-
quistamos - por meio da Resolu-
ção 23.553/2017, do TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral) - a
destinação mínima de 30% do

total dos recursos do Fundo
Partidário ao financiamento de
campanhas femininas.

A nova regra começou a valer
nas eleições de 2018 - para depu-
tado estadual, federal, senador,
governador e presidente da Re-
pública - e o número de mulhe-
res eleitas naquele ano cresceu
52,6% em relação ao pleito de
2014, segundo balanço do TSE.

Uma proposta em discussão
no Congresso Nacional pode me-
lhorar esse cenário. O projeto, apro-
vado pelo Senado no ano passado
e em análise na Câmara, garante
ao menos 30% das vagas para
mulheres na Câmara Federal, as-
sembleias legislativas estaduais,
Câmara Legislativa do Distrito
Federal e câmaras de vereadores.
O texto prevê que esse percentual
seja atingido, de forma paulatina,
até as eleições de 2040.

Participamos desse debate na
Câmara dos Deputados, por meio
da PEC (Proposta de Emenda à
Constituição) 134, apresentada em
2015. O texto passou pela Comis-
são de Justiça e de Cidadania, a
principal da Casa de Leis, mas não

foi votado em plenário. Mesmo
com avanços, ainda estamos
distantes da paridade. Na Câ-
mara dos Deputados, apesar do
aumento de 51% na participação
feminina, conquistado nas últi-
mas eleições, são 77 cadeiras
ocupadas por mulheres, que
correspondem a apenas 15% das 513
vagas. No Senado, são 13 parlamen-
tares (16%). Uma vez que somos
52,5% do eleitorado (quase 80
milhões de eleitoras), precisamos
fazer valer essa representativida-
de nos espaços de poder, como
está acontecendo no Chile.

Para isso, não bastam a mo-
vimentação de partidos políticos,
a ação de movimentos sociais, pro-
jetos de lei de deputados e sena-
dores e resoluções de tribunais
superiores. O desejo de mudança
deve emanar do povo. Quando
nos unirmos e acreditarmos
que a paridade e a valorização
da diversidade do nosso povo
são as chaves para a constru-
ção de um país mais justo e
humano, atingiremos a pleni-
tude da política como instrumen-
to de participação popular, trans-
formação social e melhoria da qua-
lidade de vida da nossa gente.

Ana Perugini, funcio-
nária do TJ-SP, com
formação em direito
pela PUC-Campinas e
pós-graduação em ges-
tão pública pela FGV/
Perseu Abramo

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Defesa Civil, realizou
vistoria ontem, 1º/02, na Comu-
nidade Pereirinha, constatando
oito barracos em área de risco de
deslizamento de terra e quedas de
árvores, devido às chuvas que cas-
tigam o município nos últimos
dias. A ação faz parte da força-
tarefa da Prefeitura, coordenada
pela Defesa Civil, que inclui diver-
sas secretarias, para orientar e
prestar assistência à população.

Na manhã desta quarta-
feira (2), a Defesa Civil e assis-
tentes sociais da Secretaria
Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social (Smads)
foram até a comunidade para
comunicar formalmente as fa-
mílias a respeito do perigo, ofe-
recendo também acolhimento e
caminhão para a retirada dos

pertences. Os dois órgãos estão
em constante contato com líde-
res da comunidade nos últimos
dias. A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Espor-
tes, Lazer e Atividades Moto-
ras (Selam), disponibiliza aco-
lhimento no Ginásio de Lutas,
do Jaraguá, equipado com ca-
mas e colchões, para as famíli-
as que escolham deixar as ca-
sas devido ao risco de desliza-
mento. Durante a visita nesta ma-
nhã, seis das oito famílias foram
encontradas pelas equipes e cinco
não quiseram deixar o local, sen-
do assim, assinaram terno de ci-
ência após a orientação. Uma
pessoa recebeu ajuda, agora à
tarde, para levar os pertences a
casa de conhecidos. Para noti-
ficar as outras duas famílias,
as equipes vão retornar à co-

munidade. Caso outras famí-
lias também queiram utilizar
o caminhão ou ir até o Giná-
sio de Lutas, a Defesa Civil e
a Smads continuam em con-
tato com os moradores.

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.

Defesa Civil e Smads orientaram famílias sobre risco dos barracos

Divulgação/CCS
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Vereador sugere canal de atendimento da Patrulha
O vereador Laercio Trevi-

san Júnior (PL) reuniu-se nes-
ta quarta-feira (2) com o co-
mandante da Guarda Civi l
Municipal, Sidney Miguel da
Silva Nunes, acompanhado do
encarregado do grupamento da
Patrulha Rural, Claudinei Jú-
nior Martins Matias. Ele soli-
citou a disponibilização de um
número de WhatsApp para que os
moradores da zona rural acionem
o grupamento da Patrulha Rural,
quando necessário.

Trevisan relatou a dificul-
dade dos moradores da zona
rural com relação à ausência de
sinal de telefonia, sendo prati-
camente inexistentes linhas de
telefonia fixa, além da precari-
edade do sinal de telefonia celu-
lar, o que dificulta o contato dos
moradores dessas localidades em
eventuais casos de emergência.

No entanto, segundo o par-
lamentar, é crescente a instala-
ção de internet via rádio (saté-
lite) na zona rural, o que per-
mite ao cidadão conseguir fa-
zer ligações e enviar mensagem
pelo WhatsApp. "Porém, não é
possível fazer ligações comuns,
para acionar um serviço de emer-
gência, por exemplo", observou.

A ideia é de que a Guarda
Civil Municipal disponibilize
um número de celular que per-
mita aos moradores da zona
rural acionarem as viaturas da

Patrulha Rural por WhatsApp.
"O aparelho celular ficaria jun-
to à Central de Operações, pos-
sibilitando aos moradores o
envio de mensagens em tempo
real para o acionamento das
viaturas da Patrulha Rural em
casos de emergência, enviando,
inclusive, a localização da ocor-
rência", destacou Trevisan.

Para Nunes, "trata-se de uma
importante iniciativa que irá faci-
litar aos moradores acionar a Pa-
trulha Rural via WhatsApp numa
situação de emergência, princi-
palmente pelas dificuldades
atuais de ausência de sinal de tele-
fonia na zona rural".

Ainda de acordo com o co-
mandante, os guardas civis do
grupamento da Patrulha Rural
poderão divulgar esse número
de telefone diretamente aos
moradores na zona rural, du-
rante o contato diário que fa-
zem com a população no patru-
lhamento. "Ou seja, em questão
de curto prazo, praticamente
todos os moradores da zona
rural terão acesso ao número
de WhatsApp para envio de
mensagens, solicitando o apoio
da viatura do grupamento, ga-
rantindo maior segurança",
comentou.

PATRULHA RURAL - O
grupamento da Patrulha Rural
realiza trabalho de patrulha-
mento preventivo, percorrendo

Número permitirá que moradores acionem a Patrulha Rural por WhatsApp

diariamente mais de 60 bairros
da zona rural, onde residem
aproximadamente 5% da popu-
lação. Os agentes mantêm con-
tato diário com sitiantes, fazen-
deiros, pecuaristas, agriculto-
res e moradores, proporcionan-
do patrulhamento comunitário
eficiente e garantindo maior se-
gurança à comunidade.

A Patrulha Rural, além do
patrulhamento na área de se-
g u r a n ç a  p ú b l i c a ,  a t e n d e
também ocorrências de pri-
meiros-socorros,  tais como
p i c a d a s  d e  a n i m a i s  p e ç o -
nhentos ,  envenenamentos
por agrotóxicos, mulheres em
trabalho de parto e acidentes
domésticos, auxiliando de for-

ma significativa as equipes mé-
dicas de emergência do Samu e
do Corpo de Bombeiros.

Por meio de emendas ob-
tidas por Trevisan no valor
de R$ 400 mil,  duas novas
camionetes modelo 4x4 fo-
ram adquiridas e já estão em
patrulhamento na zona ru-
ral. Uma terceira viatura está
sendo comprada,  f ruto  de
emenda do ex-senador Ma-
jor Olímpio, "permitindo, as-
sim, a renovação da frota da
Patrulha Rural, disponibili-
zando aos guardas civis via-
turas modernas e equipadas
e melhorando ainda mais a se-
gurança da população na zona
rural", salientou Trevisan.
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Reuniões voltam, nesta
quinta (3), com a entrada
de 117 proposituras
Em formato on-line, o retorno dos trabalhos legislativos acontece, a partir
das 17 horas, em rito extraordinário, com transmissão ao vivo pela TV Câmara

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba retoma, nesta quinta-feira
(3), a partir das 17h, os trabalhos
legislativos com a 1a reunião ex-
traordinária. Por conta do aumen-
to dos casos de covid na cidade, a
Mesa Diretora decidiu pelo uso do
(Sistema de Deliberação Remo-
ta), em que o presidente con-
duz os trabalhos a partir do
plenário do Legislativo, com os
demais vereadores participan-
do por videoconferência, de
seus gabinetes ou residências.

Característica das reuniões
que abrem o ano legislativo, os tra-
balhos terão como foco a entrada
de 117 proposituras na Casa, o que
representa a movimentação dos
vereadores durante o período do
recesso parlamentar (compreen-
dido entre 16 de dezembro a 31
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Vereador alertou
governo sobre limpeza do
ribeirão Piracicamirim

Os prejuízos sofridos pelos
moradores dos bairros próximos
ao ribeirão Piracicamirim, que fo-
ram atingidos pelas cheias dos úl-
timos dias, poderiam ser menores
caso a Prefeitura mantivesse o ser-
viço de desassoreamento, realiza-
do através de uma ação coorde-
nada entre a Defesa Civil, o Semae
(Serviço Municipal de Água e Es-
goto) e a Secretaria Municipal de
Obras. A observação foi feita pelo
vereador Pedro Kawai (PSDB),
que, em janeiro de 2021, pediu a
continuidade dos serviços ao en-
tão recém-empossado prefeito Lu-
ciano Almeida (DEM).

"A limpeza de córregos e ri-
beirões foi realizada em vários
pontos da cidade, durante o
governo do PSDB, e passou a
ser uma ação periódica, com a
retirada de galhos, troncos,

No início de 2021, Pedro Kawai pediu que a Prefeitura
mantivesse o desassoreamento do ribeirão para au-
mentar o leito do Piracicamirim

detritos e até móveis jogados
nesses locais", lembrou.

Segundo Kawai, "não há
como prever uma quantidade tão
elevada de chuvas", contudo ele
entende que, "caso a Prefeitura ti-
vesse realizado o desassoreamen-
to do ribeirão Piracicamirim, mui-
to provavelmente a vazão seria
menor e, como consequência, me-
nos famílias seriam atingidas".

Em suas redes sociais, o vere-
ador prestou solidariedade às fa-
mílias e pediu o engajamento da
sociedade em campanhas de arre-
cadação de donativos para as víti-
mas, como é o caso da iniciativa
que está sendo desenvolvida pela
moradora Solange, que recebe as
doações em sua casa, situada na
rua Goiânia, número 146, onde
fará a triagem e depois encami-
nhará aos necessitados.

Assessoria parlamentar

de janeiro). Desta forma, será
iniciada a tramitação de 83 re-
querimentos, 17 projetos de lei,
11 moções e seis projetos de de-
cretos legislativos.

Essa é a quantidade de pro-
posituras disponibilizadas no SI-
AVE, sistema em que ficam regis-
tradas as matérias protocoladas
na Casa. As informações também
ficam disponíveis à população atra-
vés do site oficial. “Quando dá a
entrada na reunião é o momento
em que inicia, de fato, a tramita-
ção”, explica Mariane Pereira, chefe
do Departamento Legislativo.

A tramitação não é, porém,
semelhante em todas as proposi-
turas. “Cada uma segue seu rito”,
acrescenta Mariane. Projetos de
leis, por exemplo, são encaminha-
dos à CLJR (Comissão de Legisla-

ção, Justiça e Redação), onde re-
cebem pareceres. Já os requeri-
mentos, embora a maioria seja
votada na reunião seguinte, al-
guns precisam de informações
complementares e são encaminha-
dos a outros departamentos antes
de seguirem para votação dos ve-
readores no plenário da Casa.

PAUTA DA ORDEM DO
DIA - Nesta primeira reunião ex-
traordinária da Câmara, a Pauta
da Ordem do Dia é composta por pro-
posituras que deram entrada na Casa
no ano passado e ficaram pendentes
para votação. Desta forma, ape-
nas seis serão deliberadas nes-
ta quinta-feira. Em discussão
única, estão o projeto de decre-
to legislativo 58/2021, de auto-
ria do vereador Paulo Henrique
Paranhos Ribeiro (Republica-

nos); a moção 281/2021, da ve-
readora Ana Pavão (PL); e o
requerimento 1102/2021, de
Laércio Trevisan Jr. (PL).

Em primeira discussão, estão
pautados para a reunião de aber-
tura dos trabalhos legislativos em
2022 o projeto de emenda à lei or-
gânica (P.E.L.O.) 5/2021, assina-
do por sete vereadores; e os proje-
tos de lei 259/2021, do Executivo,
e 276, de Trevisan Jr.

Os trabalhos poderão ser
acompanhados, ao vivo, pela TV
Câmara (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 Educa-
tiva 105,9 FM.
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Concertos com órgão de tubos abrem temporada da orquestra
A estreia da Temporada 2022

da OSP (Orquestra Sinfônica de
Piracicaba) ocorrerá na Catedral
Santo Antônio, no próximo sába-
do (5), às 16h e 19h, e terá obras
para órgão de tubos. A capacida-
de é de 250 lugares, com o distan-
ciamento entre o público em fun-
ção da pandemia do novo corona-
vírus. A entrada é gratuita.

Os concertos têm recursos da
Prefeitura do Município de Pira-
cicaba, por meio da Semac (Secre-
taria Municipal da Ação Cultural),
e o patrocínio prata da Caterpillar
e Hyundai e o patrocínio bronze
da CNH Industrial, via Lei de In-
centivo à Cultura. São apoiadores
a Empem e a Rádio Educativa FM.

O programa será conduzido
pelo maestro alemão Knut Andre-
as, natural de Potsdam, onde re-
side atualmente, e que há 10 anos
dedica-se ao trabalho intercultural
entre Brasil e Alemanha. Andreas re-
geu a OSP como maestro convida-
do em quatro ocasiões a partir de
2019 e assumiu as funções de di-
retor artístico e regente titular em
dezembro de 2021, após o maestro
piracicabano Jamil Maluf, respon-
sável pela orquestra desde 2015,
tornar-se maestro emérito.

O maestro alemão destaca a
oportunidade de abrir a tempora-
da em um templo religioso: “qual-
quer igreja, católica ou protestan-
te, sempre é um lugar de música e
também um ambiente fantástico
para realizar concertos, indepen-
dente da questão da religião",
aponta Andreas, ao lembrar que a
acústica nas igrejas "é boa e traz

um som bonito para as orques-
tras". Além disso, a estreia da
OSP, em 25 de março de 1900,
ocorreu na antiga Matriz de
Santo Antônio, demolida para
dar lugar à atual Catedral.

As peças ao órgão de tubos
serão executadas pelo organista
piracicabano Júlio Amstalden,
mestre em artes pela Unesp e dou-
tor em educação pela Unicamp. Ele
foi organista e regente de coro do
Núcleo Universitário de Cultura
da Unimep e, na mesma institui-
ção, deu aulas no curso de licenci-
atura em música. Ainda em Pira-
cicaba, foi organista da Igreja do
Sagrado Corac¸a~o de Jesus e pro-
fessor de música no Seminário São
Fidelis. Amstalden participou de
cursos na França e na Suíça e apre-
sentou-se em Buenos Aires (Ar-
gentina), Morelia (México) e Edmon-
ton (Canada´), onde também estu-
dou, além de recitais em Campi-
nas, Vinhedo, São Paulo, Tiraden-
tes, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

PROGRAMA – Andreas diz
que a ideia do programa foi a de
apresentar ao público um concer-
to ecumênico, com compositores
que professam as fés católica e
protestante. Coincidentemente,
todos os autores das obras são de
nacionalidade alemã.

De Johann Sebastian Bach, a
OSP apresenta duas peças: o "Co-
ral: Wachet auf, ruft uns die Stim-
me, BWV 645 - (Acordai, chama-
nos a voz)", estreada em 1731, e a
"Tocata e Fuga em ré menor, para
órgão solo, BWV 565", escrita por vol-
ta de 1704 e que ganhou maior noto-

riedade a partir de 1940, ao integrar a
abertura do desenho Fantasia, da Walt
Disney. A peça foi incluída por
muitos musicólogos em uma lista das
dez maiores obras da música univer-
sal. Ainda ao som do órgão de tubos,
a OSP apresenta a "Suite Nº 3 para
Órgão e Orquestra, Op. 88B", de Max
Bruch, que terá a corregência de Phelipe
Serafim. A música teve sua estreia
em maio de 1909, em Londres.

Para o encerramento, o pú-
blico confere a "Sinfonia Nº 7 em
lá maior, Op. 92", estreada em
1813, em Viena, e classificada pelo
autor, Ludwig van Beethoven,
como a sua principal obra.

CAMPANHA – A OSP in-
centiva a comunidade a contribuir
com o restauro do órgão de tubos
da Catedral, que possui quase 80
anos de história, por meio do pix
44.802.999/0005-91 (CNPJ).

Organista Julio Amstalden

Construído originalmente para
uma igreja na cidade de Santos,
no litoral paulista, o instrumento
foi transferido para Piracicaba no
aniversário de 200 anos da cida-
de, em 1967. Ele também foi constru-
ído por um alemão, em 1943, nas ofi-
cinas do organeiro Guilherme Ber-
ner, radicado no Rio de Janeiro.

SERVIÇO - Abertura da Tem-
porada 2022 da Orquestra Sin-
fônica de Piracicaba. Sábado, 5
de fevereiro, às 16h e 19h, na Ca-
tedral Santo Antônio. Entrada
gratuita. Retirada de ingressos
na sacristia da Catedral, medi-
ante doação de 1 litro de leite, de
terça à sexta-feira, das 9h às 11h30 e
das 13h às 15h, e aos sábados, das
9h às 12h. Informações:
www.sinfonicadepiracicaba.sp.gov.br.

Rodrigo Alves
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Caphiv reinicia a agenda
de campanhas solidárias

O Caphiv (Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/Aidas e
Hepatites Virais) iniciou neste mês
a programação anual das campa-
nhas solidárias para a arrecada-
ção de donativos para a entidade.
Com 10 anos, o Caphiv desenvolve
sete projetos que atuam essencial-
mente com foco na educação, pre-
venção a IST's, diminuição de ris-
cos e combate à fome.

As campanhas solidárias rea-
lizadas pela instituição são ideali-
zadas e programadas entre os pro-
fissionais que integram a equipe e
serão realizadas durante todo o
ano. "Nestes dois últimos anos,
devido a crise econômica e sa-
nitária, nós tivemos que ado-
tar ainda mais a criatividade
para realizarmos as campanhas.
Infelizmente mais pessoas preci-
sam de ajuda!", conta Paulo
Soares, presidente do Caphiv.

A entidade conta com diver-
sos apoiadores e parceiros que se
aliam durante o ano e partici-
pam das campanhas, assim
como também, e atuam desti-
nando doações permanentes.

"Neste início de ano, estamos
visitando alguns amigos e parcei-
ros firmes. Por isso, vim pessoal-
mente visitar Moisés Taglieta, co-
ordenador do Cedic. Ele participa de

todas as nossas campanhas e acabou
de ser sorteado. Vim trazer o prê-
mio pessoalmente e agradecê-lo
por todo o apoio", conta Soares.

O presidente da instituição
ainda ressalta que Taglieta acom-
panha a trajetória do Caphiv
desde os primeiros dias de atu-
ação e sempre foi um conselhei-
ro que ajudou na construção da
história de 10 anos da entida-
de. "Sinto muita emoção quan-
do falo desta relação de amiza-
de que nós construímos. É um or-
gulho contarmos com as orienta-
ções de uma pessoa tão consagra-
da profissionalmente como Moi-
sés", explica o presidente.

Paulo Soares ainda esclarece
que as campanhas solidárias des-
te ano serão amplamente divulga-
das pela imprensa local e ressalta
a importância das parcerias e apoi-
adores ao Caphiv. "Atualmente,
temos 30 leitos permanentes ocu-
pados por pacientes que estão sob
os nossos totais cuidados. Fa-
zemos tudo por eles, eles mo-
ram aqui. Por isso, as parceri-
as são fundamentais e signifi-
cam a manutenção na qualida-
de dos nossos trabalhos. Agrade-
ço a todos que nos ajudaram a
chegar até aqui e vamos em fren-
te!”, finaliza o presidente.

Moisés Taglieta é um dos parceiros da Caphiv nas campanhas

Divu lgação
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Legislativo adota sistema on-line para compra direta
A Câmara Municipal de Pira-

cicaba disponibilizou nesta quar-
ta-feira (2) o sistema on-line para
compra direta, destinado ao ca-
dastro de empresas interessadas
em fornecer materiais de consu-
mo para a Casa de Leis. A medida
atende ao que está previsto na Lei
Federal 14.133/2021, com a exigên-
cia do formato eletrônico para as
compras de menor valor, que po-
dem ser feitas sem licitação.

O prazo para entrada de vi-
gência da lei é abril de 2023,
mas a Câmara de Piracicaba se
adiantou ao adequar o sistema,
que já é utilizado para as licita-
ções. "O processo on-line vai
trazer mais transparência", ex-
plicou a chefe do Departamen-
to Administrativo e de Docu-
mentação da Câmara, Milena
Petrocelli Furlan Dionísio. "A
Câmara pensou em um sistema
em que pudesse disponibilizar
no nosso site o processo da
compra direta e todas as em-
presas, de qualquer lugar do
país, podem acessar e mandar
o orçamento para nós. Isso

também vai gerar aumento
da competitividade, atingin-
do mais fornecedores, abrin-
do a  concorrência e conse-
quentemente trazendo mais
economia para a Casa".

As empresas interessadas e
que estiverem regularmente
constituídas podem se cadas-
trar no site da Câmara, definin-
do sua área de atuação. Os for-
necedores cadastrados serão
notificados por e-mail cada vez
que for aberto um processo de
compra direta dos produtos que
tiverem registrado. A chefe do
departamento lembrou que as
empresas podem cadastrar to-
dos os ramos de atividade em
que atuam, já que podem ser
abertos processos distintos de-
pendendo do objeto. Além dis-
so, ela destacou que o cadastro
não é obrigatório. As empresas
também poderão utilizar o sis-
tema apenas para enviar as
propostas para os processos que
estiverem em andamento. No
entanto, o envio da notifica-
ção de novas compras será

efetuado  somente  para  as
empresas cadastradas.

Além da apresentação das
propostas no prazo estipulado,
para participar do processo de com-
pra, as empresas deverão enviar
também a documentação exigida
no termo de referência. A participan-
te que apresentar menor preço, con-

forme as especificações do ob-
jeto, e estiver devidamente habili-
tada, será convocada a efetuar o
fornecimento. Para ter acesso
ao novo serviço, os interessados po-
dem acessar o site da Câmara de Pira-
cicaba, no endereço https://
www.camarapiracicaba.sp.gov.br/
compra.

Sistema garante maior transparência e facilita o acesso
a fornecedores de qualquer lugar do país

Fabrice Desmonts
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Avenida é interditada
no sentido Centro-bairro
A Semob já incluiu a obra no cronograma de serviços como prioridade,
mas precisa que as chuvas diminuam para a resolução do problema

A avenida Jaime Pereira
será interditada totalmente a
partir da rotatória com a ave-
nida Doutor Paulo de Moraes,
sentido Centro-bairro. Motoris-
tas devem usar as avenidas
Nove de Julho e avenida Cris-
tóvão Colombo e a Estrada
do Boiadeiro como rotas al-
ternativas para acesso aos
bairros. A avenida no senti-
do bairro-Centro permanece
liberada para o trânsito.

A Secretaria Municipal de
Obras (Semob) já incluiu a obra
no cronograma de serviços
como prioridade, mas precisa
que as chuvas diminuam para
a resolução do problema.

A Secretaria Municipal de
Mobilidade, Trânsito e Trans-
portes (Semuttran) orienta que
o acesso aos bairros Castelinho,
Jupiá, Condomínio Terras de
Piracicaba e ao Carrefour seja
feito pela avenida Nove de Ju-
lho e Estrada do Boiadeiro.
Para acesso ao Condomínio
Damha e Bongue, os motoristas
podem utilizar a avenida Cristóvão
Colombo, pelo bairro Algodoal, ou a
avenida Nove de Julho, Estrada

Motoristas devem usar rotas alternativas para acesso aos bairros Jupiá, Castelinho,
Terras de Piracicaba, Condomínio Damha e Bongue

D i v u l g a ç ã o / C C S

do Boiadeiro, Jupiá e avenida
Dourados até chegar ao condo-
mínio e ao Bongue. A Prefeitu-

ra realizou o conserto emergencial
do local, na tarde de ontem, 1º/02,
mas as fortes e constantes chuvas

desta noite e da manhã de
hoje, fizeram com que o lo-
cal cedesse novamente.
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Comissão de Educação
emite parecer favorável
a projeto de lei

A Comissão de Educação, Es-
portes, Cultura, Ciência e Tecno-
logia emitiu parecer favorável ao
projeto de lei 103/2021, que dis-
põe sobre a elaboração e imple-
mentação das políticas públicas
para a primeira infância pelo mu-
nicípio de Piracicaba.

Durante a reunião, realizada
na manhã desta quarta-feira (2),
a vereadora Rai de Almeida (PT)
e o vereador Zezinho Pereira
(DEM), respectivamente presi-
dente e membro da Comissão,
deliberaram sobre o mérito do
projeto de lei. Eles contaram
com a assessoria do Departa-
mento Legislativo da Câmara
Municipal de Piracicaba.

De autoria do vereador Thia-
go Ribeiro (PSC), o projeto de lei
sobre a Política Municipal para
a Primeira Infância envolve di-
retrizes de ações intersetoriais
com o objetivo de proteger a
integridade da criança, possibi-
litando acesso à saúde, à educa-
ção e à assistência social.

“É um projeto de extrema
relevância do ponto de vista de
uma política pública específica
para um segmento da socieda-
de, que é aquele segmento que
forma o cidadão do futuro.
Então quando se define uma
política que tem uma atenção
especial para a primeira infân-
cia, significa assegurar todas as
medidas, seja do ponto de vista

socioeconômico, educacional,
psicológico, físico, para que
esta criança possa ter todas
as condições asseguradas nes-
sa sua primeira infância”, des-
tacou a vereadora Rai de Al-
meida, presidente da Comis-
são de Educação, Esportes,
Cultura, Ciência e Tecnologia.

A Comissão de Legislação,
Justiça e Redação (CLJR) havia
emitido parecer contrário ao pro-
jeto de lei 103/2021, que voltou a
tramitar na Casa após o plenário
rejeitar a análise da CLJR.

Com o parecer favorável
da Comissão de Educação, Es-
portes, Cultura, Ciência e Tec-
nologia, o projeto de lei que tra-
ta sobre políticas públicas para
a primeira infância segue para
tramitação nas Comissões de
Saúde e Promoção Social, Fi-
nanças e Orçamento e na Co-
missão de Obras, Serviços Pú-
blicos e Atividades Privadas.

Compete à Comissão de Edu-
cação, Esportes, Cultura, Ciência
e Tecnologia emitir parecer sobre
os processos referentes à educa-
ção, esportes, lazer, cultura, en-
sino, artes, pesquisa tecnológi-
ca e científica, patrimônio histó-
rico e nomenclatura de vias, lo-
gradouros e próprios municipais.
Nela integram os vereadores Rai de
Almeida (PT), presidente, Thiago
Ribeiro (PSC), relator, e Zezi-
nho Pereira (DEM), membro.

DDDDDEMANDASEMANDASEMANDASEMANDASEMANDAS

Moradores do Parque das Águas receberão apoio de vereador
O vereador Josef Borges

(Solidariedade), líder do gover-
no na Câmara Municipal de Pira-
cicaba, participou de reunião com
moradores do bairro Parque das
Águas, na qual recebeu diver-
sos pedidos de melhorias e ne-
cessidade de mais infraestrutu-
ra para melhoria da qualidade
de vida da população, princi-
palmente das crianças.

Na área institucional do bair-
ro, destinada a instalação de equi-
pamentos públicos para uso da
comunidade, há apenas uma aca-
demia ao ar livre. O espaço é com-
partilhado entre os moradores que
buscam atividade física e as cri-
anças. Sem playground, os apare-
lhos de ginástica acabam sendo
utilizados como brinquedos.

O vereador constatou que
há espaço suficiente nessa área
para receber todos os equipamen-
tos e melhorias sugeridas pela co-
munidade. “Além do playground, os
moradores precisam de uma praça in-
tegrando a academia ao ar livre, os

brinquedos para as crianças e a pis-
ta de caminhada. Há ainda um
campo de futebol de areia que
necessita dos alambrados, para a
atividade ser praticada com seguran-
ça. Vou acompanhar o desenvol-
vimento do projeto na Secretaria
de Defesa do Meio Ambiente (Se-
dema) para que essas propostas
dos moradores sejam implanta-
das”, afirmou Josef Borges.

Para reforçar a união da co-
munidade em relação às deman-
das apresentadas, os moradores
estão promovendo a coleta de as-
sinaturas em um abaixo-assinado,
que pede ainda iluminação para
essa área, um barracão para a
realização de varejão ou feira-
livre e duas lombadas na aveni-
da Benedicto do Amaral Kroll.

Para os moradores, o apoio
do vereador é importante para
acompanhar o projeto na pre-
feitura e para que as instala-
ções e as melhorias sejam exe-
cutadas de acordo com a neces-
sidade da comunidade.

 Assessoria parlamentar

Vereador Josef na área institucional do bairro Parque das Águas
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Vereador quer isenção
em conta de água a imóvel
afetado por enchente

O presidente do Avante Pira-
cicaba, Edvaldo Brito, rece-
beu, na tarde de ontem, 2, o
vereador Gustavo Pompeo
(Avante), o tenente-coronel
Marcos Gaspar e o sargento

Arquivo

ENCONTRO
Pessotti, da PM, para tratar de
“assuntos importantes” para a
população de Piracicaba. Na
ocasião, também participou do
encontro, a ativista da causa
dos surdos, Raquel Moreno.

O vereador André Bandeira
(PSDB) protocolou um projeto de
lei que visa a isenção de gastos com
água para cidadãos que tenham
seus imóveis atingidos por enchen-
tes e alagamentos. O parlamentar
também protocolou uma indica-
ção pedindo que o Executivo
aplique essa isenção imediata-
mente para as famílias atingi-
das com enchentes, a exemplo
do último final de semana.

“A isenção é uma questão
humanitária para auxiliar a popu-
lação prejudicada pelas enchentes
e alagamentos que atingem suas
residências e precisa ser aprovada
e implementada com urgência”,
afirma Bandeira.

Segundo informações da pre-
feitura, o volume registrado nos
últimos três dias já é maior do que
a chuva do mês inteiro de janeiro
de 2020, quando foram 160 milí-
metros. No mês passado foram
registrados 351,1 milímetros, mai-
or quantidade desde 2018.

“Temos visto que a chuva dos
últimos dias castigou nossa cida-
de. O rio Piracicaba e o ribeirão
Piracicamirim transbordaram e
diversas pessoas tiveram suas
casas invadidas pela água, prin-
cipalmente nos bairros Morum-
bi, Maracanã, Bosque da Água
Branca, Serra Verde e Alvora-
da”, informou o parlamentar.

As inundações e alagamentos
causam grande impacto negativo
na vida das pessoas, em especial
àquelas diretamente atingidas,
levando muitas vezes ao de-
salojamento e perda de todos
os seus bens móveis.  Além
d a s  r e s i d ê n c i a s  a f e t a d a s ,
muitos comércios também so-
freram com as inundações.

O vereador também ressalta
que “a necessidade do uso de água
para limpeza dessas residências e
comércios é inevitável, o que con-
sequentemente aumentará con-
substancialmente os valores das
tarifas pagas pelos moradores."

“Além disso, muitos perde-
ram os móveis e outros bens, o que
causa um enorme prejuízo, pois
irão precisar repor e muitos não
têm condições financeiras para
isso, principalmente numa época
de crise que estamos vivendo”,
enfatiza o parlamentar.

André Bandeira reitera que
está solicitando ao presidente da
Câmara, Gilmar Rotta (Cidada-
nia), que o projeto tramite em re-
gime de urgência na Casa de
Leis. E, também informa que “a
isenção será aplicável apenas ao
mês em que ocorrer o evento
causador dos danos, permane-
cendo o devido valor corres-
pondente à média de uso dos
últimos seis meses”, disse.
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Simespi renova parceria com Fatep
e amplia descontos para associadas

O Simespi e a Fatep (Facul-
dade de Tecnologia de Piraci-
caba) renovaram convênio para
2022 e anunciaram a amplia-
ção dos descontos nas mensa-
lidades para empresas associa-
das, seus colaboradores e de-
pendentes. A partir de agora, o
desconto será de 40% nos cur-
sos de graduação e de 20% nos
de pós-graduação. “É uma boa
notícia. Trata-se de mais um in-
centivo para todos aqueles que
desejam estudar numa institui-
ção de qualidade e que plane-
jam crescer profissionalmente”,
afirma Valéria Spers, gerente
do Simespi.

Diretor-mantenedor da
Fatep, o professor Marcos An-
tonio Frateschi de Lima diz que
a instituição está com inscri-
ções abertas para o processo
seletivo e retoma as aulas pre-
senciais com novidades. “As
aulas começam em no dia 14 de
fevereiro e teremos cinco novos
cursos (arquitetura,  direito,
ciências contábeis, psicologia
e enfermagem), que se so-
mam aos cursos de engenha-
ria de produção, engenharia
civil ,  administração, enge-
nharia agronômica, logísti-

ca, produção sucroalcoolei-
ra, recursos humanos e ges-
tão da qualidade”, conta.

Informações sobre a Fatep
e o vestibular 2022 podem ser
obtidas  por  meio  do s i te

Valéria Ruedas, gerente do Simespi recepcionou  Marcos de Lima, diretor mantenedor
da Fatep durante a renovação da parceriaa

www.fateppiracicaba.edu.br.
Para usufruir dos benefícios

do convênio, após aprovação no
processo seletivo, diretores, colabora-
dores e dependentes de empresas as-
sociadas ao Simespi devem preencher

formulário disponível no site https:/
/simespi.com.br/instituicoes-de-
ensino/. O documento deve ser
validado pelo setor de recursos
humanos da empresa associada e
pelo Simespi.

Divu lgação
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Professora Bebel e pais de alunos
pedem volta do transporte escolar
O dirigente de ensino, Fábio Negreiros, explicou que está em fase de conclusão
um novo contrato para o fornecimento de transporte escolar

A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) e  pais de alu-
nos da Escola Estadual Pedro
Moraes Cavalcanti, localizada no
bairro Dois Córregos, estiveram
na Diretoria de Ensino de Pira-
cicaba, nesta tarde de quarta, 02,
pedindo a volta do transporte
escolar, que está suspenso. No
encontro, o dirigente de ensino,
Fábio Negreiros, se comprome-
teu a verificar a situação de cada
aluno e, se confirmado que aten-
de os requisitos necessários, será
garantido a volta do transporte
para esses alunos, que residem
na região dos bairros Santa Rita
Garças, Eldorado e adjacência, e
que dará uma resposta em nova
reunião na próxima segunda-fei-
ra, 07 de fevereiro, na própria
Diretoria de Ensino, às 15 horas.

Na reunião, os pais disse-
ram que foram surpreendidos
com a suspensão do transpor-
te escolar para seus filhos,
apesar de as aulas terem co-
meçado nesta quarta, 02. Ale-
garam que o transporte é fun-
damental, uma vez que boa
parte dos pais não tem como
bancar o pagamento do trans-
porte coletivo, enquanto que
outros  argumentaram que
seus filhos são muito jovens
para pegarem ônibus sozi-
nhos, além da questão de se-
gurança.  Ellen Gotardo, mãe

de aluno da Escola Pedro Mo-
raes Cavalcanti disse que os
pais foram pegos de surpresa
e que, em função disso, mui-
tos alunos deixaram de ir à
escola nesse primeiro dia de
aula, até porque estava cho-
vendo e não tinha transporte.

O dirigente de ensino, Fábio
Negreiros, explicou que está em
fase de conclusão um novo con-
trato para o fornecimento de
transporte escolar pelo municí-
pio e que será possível restabele-
cer o seu fornecimento aos alu-
nos, desde que se encaixem nos
critérios de residirem a mais de
dois quilômetros da escola. “Va-
mos nos adequar para atender
essa necessidade. Não queremos
prejudicar ninguém”, assegurou.

Na reunião de uma comis-
são de pais e a deputada Bebel
com o dirigente de ensino, Ed-
nalva Silva Ferezim, mãe de um
dos estudantes que ficou sem
transporte escolar, disse que to-
dos os alunos que estão sem
transporte escolar são jovens e
que é muito perigoso caminha-
rem pelo bairro à noite, já que as
aulas se estendem até as 21 ho-
ras. Uma outra mãe, Aline Re-
nata Ingá Pinson, argumentou
que seu filho nem sabe pegar
ônibus, enquanto que Amanda
Barella, que é mãe de um estu-
dante de 12 anos, moradora do
Eldorado, falou que seu filho
não tem como ficar sem o trans-
porte escolar, porque mora mui-

A lepra das estruturas
Wagner Balera

Um dos livros do
Antigo Testamento, o Le-
vítico, trata especifica-
mente da lepra das estru-
turas, a partir do capítu-
lo 14. Desde logo se faça a
ressalva terminológica. Aqui não se
cuida da doença que atinge as pes-
soas. Essa é a hanseníase, conso-
ante o conceito científico que lhe
deu o dr. Hansen, da Noruega.
Também se padece, no Brasil, des-
se grave mal. Aliás, não logramos
sair do desonroso segundo lugar
nos países onde essa milenar do-
ença ainda se alastra com muita
intensidade. Entretanto, o objeto
deste texto se refere somente à le-
pra das estruturas.

Tal doença se identifica quan-
do as paredes atingem um tom es-
verdeado ou avermelhado.

Interessa  perquir ir  a l -
guns exemplos dessa doença
na atualidade.

Vejamos o que ocorre com o
orçamento, uma peça-chave para
que o plano financeiro de uma casa
funcione de maneira adequada.

Evidentemente, essa peça deve
ser de domínio amplo e irrestrito,
para que os donos da casa possam
saber, a qualquer tempo, se o di-
nheiro nela vertido está sendo
bem aplicado. A lepra consiste
em se pretender tornar secreto
o orçamento. Somente os alqui-
mistas dessa peça podem saber
onde, para que, quando e como está
sendo gasto o dinheiro.

Ora, com o ocultamento dos
gastos, pouco a pouco todas as es-
truturas da casa serão contamina-
das, porque todos os interessados
na gestão dos dinheiros também
quererão o privilégio leproso de
gastar os recursos sem revelar o
destino. É muito mais prático não
ter de prestar contas a ninguém.
Desburocratiza tudo.

Essa mesma mancha esverde-
ada ou avermelhada pode ser en-
contrada, ainda, quando se verifi-
ca a contaminação, acidental ou
criminosa, de bancos de dados.
Suponha-se, apenas para argu-
mentar, como seria de gravidade
ímpar se o banco de dados usurpa-
do contivesse dados de saúde dos

TTTTTal doença seal doença seal doença seal doença seal doença se
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habitantes de uma casa, e
que a contaminação expu-
sesse os males que acome-
tem aquele grupo. Quantas
implicações éticas e morais
não decorreriam da publi-
cação desses registros?

Nas duas situações
aqui relatadas, o assunto se re-
solveria com uma simples qua-
rentena. As pedras e a argamas-
sa do orçamento e do banco de
dados seriam substituídas, e
tudo ficaria limpo.

Caminhemos, porém, para si-
tuação extremada. A falta da ar-
gamassa necessária para a recons-
trução da casa se deveu, sobretu-
do, em razão de detalhe técnico
aparentemente sem importância.
Resolveram realizar enquete envol-
vendo toda a população da cidade
para perguntar (mesmo a pessoas
leigas, que nada entendem do
tema) que tipo de material seria o
melhor para a tarefa de reconstru-
ção. Um material imune a toda a
lepra, tanto a esverdeada quanto a
avermelhada.

E ninguém soube entender
muito bem o que estava sendo in-
dagado. Então, o dono da casa or-
denou que as pedras, a madeira, o
reboco e tudo o mais fossem leva-
dos para fora da casa, um lugar
para sempre declarado impuro.

Wagner Balera é profes-
sor titular de Direito Pre-
videnciário e de Direitos
Humanos na Faculdade de
Direito da Pontifícia Uni-
versidade Católica de São
Paulo (PUC-SP), livre-do-
cente em Direitos Huma-
nos, doutor em Direito das
Relações Sociais, autor de
mais de 30 livros na área de
Direito Previdenciário e de
mais de 20 livros da área
de Direitos Humanos e
sócio fundador e titular
do escritório Balera, Ber-
bel & Mitne Advogados.

A deputada Bebel e uma comissão de mães se reuniram com o
dirigente Fábio Negreiros para pedir a volta do transporte escolar

to distante Pedro Moraes Caval-
canti e que não há vaga na esco-
la do bairro que reside. “O for-
necimento do transporte escolar
faz parte dos direitos estabeleci-
dos na educação pública”, argu-
menta Bebel, que disse ter visto
no dirigente de ensino “boa von-
tade em resolver a situação”.

FALTA DE PROFESSO-
RES – Sobre a falta de cerca de
145 professores nas escolas de
ensino integral, denunciado pela
presidenta da Apeoesp, o dirigen-
te de ensino disse que até está
próxima sexta-feira, 04 de feve-
reiro, pretende fazer uma nova
convocação de professores ins-
critos no Programa de Ensino
Integral, e de abrir novo proces-

so de seleção posteriormente.
Para Bebel, a falta de professo-
res é resultado dos baixos salá-
rios e também da falta de con-
curso público, que há anos vem
sendo reivindicada pela Apeoesp.

MERENDA – Já sobre o
fato de só ter sido fornecido sal
na merenda escolar, nesta quar-
ta-feira, primeiro dia de aula,
conforme foi levantado pela de-
putada Bebel, Fábio Negreiros
garantiu que novos temperos es-
tarão sendo entregues nas esco-
las ainda nesta quinta-feira, 03
de fevereiro, resolvendo a situa-
ção. Apesar de reconhecer que o
problema ocorreu, garantiu a
alta qualidade dos produtos que
compõem a merenda escolar.

D i v u l g a ç ã o
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Município ultrapassa meta
do Ministério da Saúde

Devido à grande importância
que tem o tratamento odontológi-
co a gestantes, o Ministério da Saú-
de estabeleceu como meta aos mu-
nicípios que esse atendimento seja
feito com pelo menos 60% das ges-
tantes cadastradas nas unidades
de saúde. Iracemápolis chegou a
86% de atendimentos realizados
no primeiro quadrimestre e 74%
no segundo quadrimestre de 2021.
Além disso, neste período, dos
26 municípios que compõem a
DRS 10 (Departamento Regio-
nal de Saúde), somente Irace-
mápolis atingiu essa meta.
Além dos dentistas, esse atendi-
mento conta com uma equipe mul-
tiprofissional que conta com os
médicos, enfermeiros, auxiliares
de enfermeiros e psicólogos.

A coordenadora de Saúde
Bucal, Zuleica Maria de Almei-
da Pedroso, cita que, para o
município manter bons índices,
zelando pela saúde de gestan-

tes e bebês, é muito importante
que todas façam a adesão ao ser-
viço, pois ainda há registros de
resistência ao atendimento.

“O estado da saúde bucal da
gestante é relevante por diversos
fatores. O primeiro é que esse está
diretamente associado ao desen-
volvimento da saúde geral e bucal
do bebê. Além disso, apesar da ges-
tação não causar gengivite, as
transformações hormonais no pe-
ríodo podem ocasionar um au-
mento dessa doença pela falta de
controle da placa bacteriana. Por fim,
o desenvolvimento da cárie dentária é
outro fator de preocupação, uma vez
que, devido às mudanças de hábitos
alimentares durante esse período,
caso não haja uma higiene oral ade-
quada, aumenta o risco da do-
ença”, explica a coordenadora.

Gestantes que se interes-
sarem pelo atendimento de-
vem procurar a Unidade de
Saúde a qual pertence.

Prefeitura de Iracemápolis

Zuleica em uma das ações com as gestantes do município
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Vagas já estão disponíveis no site VacinaPira
O Dia C de vacinação infantil

em Piracicaba terá oito unidades de
saúde aplicando a 1ª dose da vacina
contra a Covid-19, com agendamen-
to, neste sábado, 5. Já podem ser
vacinadas no município todas as
crianças de cinco a 11 anos. A Pre-
feitura de Piracicaba, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde, no
total, deve aplicar mais de 2.700
doses em crianças apenas neste
sábado. As vagas já estão disponí-
veis no site VacinaPira.

A vacinação infantil em Pira-
cicaba teve início no último dia 19,
com a aplicação da 1ª dose no
menino Adryan Samuel Maia Pon-
ciano da Silva, 10 anos, no Centro
de Reabilitação Piracicaba. De acor-
do com a Vigilância Epidemiológi-
ca, a expectativa é que cerca de 35
mil crianças entre cinco e 11 anos
sejam vacinadas contra a Covid-

19 no município. Para receber a
vacina, todas as crianças devem
apresentar CPF, documento de iden-
tificação, comprovante de residência
em Piracicaba (não necessariamente
no nome da pessoa que será vacina-
da) e recomenda-se que estejam acom-
panhadas por um adulto respon-
sável legal ou apresentem termo
de assentimento (documento está
disponível no VacinaPira, no local
do agendamento para esse grupo).

De acordo com informe téc-
nico do PEI (Plano Estadual de
Imunização), as crianças podem
ser vacinadas com os imunizantes
Pfizer pediátrica (frascos com tam-
pa laranja) e CoronaVac/Butantan
(exceto crianças de cinco anos e
para os imunossuprimidos).

“As crianças já começaram a vol-
tar às aulas e a vacinação contra a
Covid-19 está sendo essencial para dar

Dia C de vacinação infantil tem oito unidades de saúde
aplicando a 1ª dose com agendamento neste sábado
mais segurança aos pais nesse retor-
no à rotina”, lembra o coordena-
dor da Vigilância em Saúde, Moi-
sés Taglietta. “É sempre bom res-

saltar que a vacina é, sim, segura
e necessária para a proteção não
só do seu filho, mas de todos que
estão à volta dele”, complementa.

Andressa Mota/CCS
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PSF Kobayat Líbano é alvo de furto

PSF Kobayat Líbano teve porta arrombada e unidade foi alvo de furto

D i v u l g a ç ã o / C C S
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A unidade do Programa de
Saúde da Família (PSF) que
atende a região do Kobayat Lí-
bano foi alvo de furto por duas
noites seguidas. A primeira
ocorrência aconteceu na ma-
drugada de segunda (31) para
terça-feira (1) e a outra na ma-
drugada de ontem (2). Em am-
bas as ações, os bandidos ar-
rombaram portas da unidade e
subtraíram três tablets utiliza-
dos no atendimento casa a casa
realizado pelos agentes comu-
nitários de saúde, pendrives da
administração da unidade,
além de dois botijões de gás e
itens menores da cozinha.

Com as ações criminosas, a
unidade teve prejudicadas as
visitas domiciliares dos agen-
tes de saúde, marcação de con-
sultas e exames, encaminha-
mentos – que são realizados
pelos agentes por meio dos ta-
blets – atrasando os atendi-
mentos, além disso, reduziu o
número de visitas domiciliares,
prejudicando a atenção à saú-
de da população atendida nes-
ta unidade. O departamento de

Manutenção e Obras já está na
unidade fazendo os reparos ne-
cessários e reforçando a segu-
rança das portas da unidade.
Além disso, a coordenação do
Departamento  de  Atenção
Básica já registrou dois bole-
tins de ocorrência e solicitou re-
forço do patrulhamento da
Guarda Civil  Municipal  na
região. A ocorrência será inves-
tigada pela Polícia Civil.

CHUVAS – Em decorrên-
cia das constantes chuvas que
vêm ocorrendo na cidade des-
de a semana passada, a Farmá-
cia Municipal do Vila Cristina
suspendeu ontem (2), tempora-
riamente, o atendimento na
unidade devido a problemas
com infiltração. Não houve
prejuízo nem perda de medica-
mentos. A ação visa garantir a
proteção dos estoques e a ga-
rantia da entrega destes pro-
dutos à população. Quem pre-
cisar fazer a retirada de medi-
camentos pode fazê-lo em qual-
quer uma das demais farmáci-
as municipais da cidade. Infor-
mações: (19) 3403-1210.
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Rotta pede melhorias
para diversos bairros
O parlamentar aproveitou a ocasião para levar ao secretário as demandas acolhidas na
última sexta-feira (28) em reunião com os moradores do bairro Pau D'Alhinho

Para discutir demandas refe-
rentes a tapa-buracos, drenagem
e regularização fundiária no mu-
nicípio, o vereador Gilmar Rotta
(Cidadania) reuniu-se, na manhã
desta terça-feira (1º), com Paulo
Sérgio Ferreira da Silva, secretá-
rio municipal de Obras.

O parlamentar aproveitou a
ocasião para levar ao secretário as
demandas acolhidas na última
sexta-feira (28) em reunião com
os moradores do bairro Pau
D'Alhinho, que solicitaram, en-
tre outras reivindicações, a re-
alização de operação tapa-bu-
racos na estrada José Francis-
co Perez Gonzales.

Gilmar Rotta solicitou tam-
bém drenagem na rua dos Man-
dis com a rua dos Cascudos, no

MMMMMÁRIOÁRIOÁRIOÁRIOÁRIO D D D D DEDINIEDINIEDINIEDINIEDINI

Reforma de campo
de futebol do bairro
é tema em reunião

O vereador Gilmar Rotta (Ci-
dadania) esteve reunido na ma-
nhã desta terça-feira (1º) com o
secretário municipal de Defesa
do Meio Ambiente, Alex Gama
Salvaia, com a presidente da As-
sociação dos Moradores do bair-
ro Mário Dedini, Juliana Caroli-
ne de Souza Sabiá, e com o titular
do conselho fiscal e diretor de es-
porte do bairro Mário Dedini, Cris-
tiano de Souza Sabiá. Entre os as-
suntos abordados no encontro,
está a reforma geral do campo
de futebol oficial "Aloísio Batista
da Silva Filho", localizado na rua
Antônio Franco de Lima.

De acordo com Juliana, os
frequentadores do campo solici-
tam a manutenção do gramado
e a reforma dos alambrados, que

bairro Jupiá, e na avenida São
Paulo com a rua da Glória, no bair-
ro Paulista. No Jupiá, a canaleta
da via não consegue fazer a dre-
nagem de toda a água, empoçan-
do a guia da calçada e impedindo
a travessia de pedestres, além de
prejudicar o comércio.

Já no cruzamento da aveni-
da São Paulo com a rua da Glória,
foi solicitada a drenagem pois a
boca de lobo do local não suporta
o volume de água, o que causa ala-
gamentos no cruzamento e com-
promete a passagem de veículos,
provoca risco de acidentes e pre-
judica o comércio, pois a água in-
vade as lojas. Ao final da reunião,
o titular da Semob disse que irá
verificar a possibilidade de aten-
der aos pedidos encaminhados.

Entre os pedidos de melhorias está a drenagem na rua
dos Mandis com a rua dos Cascudos, no bairro Jupiá

Assessoria parlamentar
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Concessionária promete reparos profundos em rodovias da região
A Concessionária Eixo, respon-

sável pelas obras de duplicação das
Rodovias SP 304 (Piracicaba/São Pe-
dro) e SP 308 (Piracicaba/Charquea-
da) apresentou para o Deputado Es-
tadual Roberto Morais o plano de re-
cuperação das vias recém construí-
das pela Empresa e que estão apresen-
tando buracos e com asfalto desfa-
zendo em alguns trechos. “As recla-
mações dos usuários são mais do que
justas. As tarifas de pedágios são pa-
gas por eles que não podem arcar com
prejuízos”, destaca Morais.

Por meio do responsável pe-
las relações institucionais da Eixo,
Marcos Mauricio Chitolina de
Goes, a empresa confirmou que vai
promover reparos profundos em

seu pavimento, para corrigir as ir-
regularidades existentes. Para tan-
to, foi contratada em caráter de
urgência uma empresa especializa-
da nesse tipo de correção, que deve
iniciar as atividades dia 14/02. Até
lá, a Eixo continua efetuando os
reparos emergenciais localizados,
sempre que necessário. “Pedimos
para a Eixo solucionar o problema o
mais rápido possível, já que os usuári-
os tem direito a trafegar em uma via
segura e com qualidade. É obrigação da
Concessionária oferecer o melhor serviço”,
reforça Morais. “Junto com a população,
estaremos acompanhando os trabalhos
até que as Rodovias estejam recupera-
das, conforme prevêem os contratos
de concessão”, finaliza o Deputado.

 “Pedimos para
solucionarem o
problema o mais
rápido possível”,
disse Morais

Divu lgação

estão danificados e apresentam
riscos à segurança dos torcedo-
res, além da troca das traves e
dos bancos de reservas e da ma-
nutenção dos vestiários mascu-
linos e femininos.

Na ocasião, o secretário de
Defesa do Meio Ambiente aco-
lheu as solicitações e informou
que irá fazer os encaminhamen-
tos necessários para que a refor-
ma do campo seja realizada.

Outro assunto discutido,
com a participação de José Car-
los Magazine, funcionário do
Semae e encarregado da regio-
nal Pauliceia, foram a poda de
árvores e a retirada daquelas
que estão comprometendo o sis-
tema de distribuição de água e
ocasionando perdas de água.

Moradores pedem a reforma geral do campo "Aloísio Ba-
tista da Silva Filho"

Assessoria parlamentar
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EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
José do Rio Preto, advogada
Merli Diniz, e o também advo-
gado Fábio Renato. "A candi-
datura de Francys Almeida é
um marco histórico para o
PCdoB no Estado de São Pau-
lo, após a redemocratização,
o partido nunca teve um pré-
candidato à altura e com ta-
manha ousadia. Vamos reu-
nir os camaradas e emitir em
breve uma nota sobre a pré-
candidatura e a importância
de marcar posição nas dispu-
tas majoritárias", comentou o
advogado Fábio.

Divulgação

O pré-candidato ao Governo
do Estado de São Paulo pelo
PCdoB Francys Almeida —
que é vice-presidente do Dire-
tório Municipal em Piracicaba
—  esteve no último sábado,
29, em São José do Rio Preto
reunido com lideranças do
PCdoB local, apresentando
ideias e a necessidade da si-
gla buscar independência e
marcar posição no âmbito es-
tadual. Estiveram reunidos
Francys, sua esposa Dila Men-
des, além da presidente em
exercício do PCdoB em São

Assessoria parlamentar

NOVA SUÍÇA
os moradores, o trecho no
período da noite dificultava a
visão dos pedestres e causa-
va insegurança pelo risco de
assaltos no local. A inseguran-
ça também foi a queixa dos
moradores do bairro, que re-
lataram histórico de furtos na
região, principalmente em tra-
jeto com pouca iluminação,
fazendo necessária a instala-
ção dos equipamentos.

Atendendo aos pedidos do
vereador Gilmar Rotta (Cida-
dania), a Semob (Secretaria
Municipal de Obras) realizou
a instalação de iluminação
pública na rodovia Samuel de
Castro Neves, trecho compre-
endido entre as ruas Anna
Santin e Louver José Trevisan,
no bairro Nova Suíça, e Estra-
da Dez no sitio São José, no
bairro Água Bonita. Segundo
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VISITA
A missionária da Assembleia de Deus-Ministério Madureira,
Tamires Dias, esteve no gabinete do vereador Zezinho Pereira
(DEM?), apresentando demandas dos bairros Vila Sônia e ime-
diações. Tamires também reiterou a importância das igrejas e
sua atuação na sociedade civil.
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AULAS RECOMEÇANDO ... E A SAÚDE BUCAL ?
As aulas estão voltando neste novo ano. E a

saúde bucal de seus filhos ? Como anda ? Nas
férias, é comum dar uma relaxada no dia a dia,
esquecendo-se das regras básicas para a pre-
servação dos dentes. Mas a rotina exige atenção
com sua saúde bucal e convém não dispensá-
las. No caso de crianças, o ideal é não abando-
nar as regras e repeti-las constantemente, afinal,
elas aprendem com este processo de repetição.

Se você faz o lanche para seu filho levar
na escola, procure enviar alimentos saudá-
veis como maçã cortada, banana, pera ...
Evite produtos processados como refrige-
rantes, sucos de caixinha e biscoitos.

Em época de pandemia, mesmo com
uso de máscaras é importante seguir regras
como lavar constantemente as mãos e esco-
var os dentes ao menos três vezes ao dia.

Para os "baixinhos" todo cuidado é pouco.

Nunca divida a mesma escova de dente. Se
você ainda amamenta, não teste a temperatura
da mamadeira ou limpe a chupeta na sua boca.
Você tem microrganismos que ainda não habi-
tam a flora bucal das crianças. Essa troca de
bactérias não é saudável.

A Organização Mundial da Saúde estima
que se encontra entre 60 e 90% a incidência de
cárie em crianças na idade escolar. Longe do auxí-
lio dos pais, a higienização bucal torna-se relaxada.
Junto aos pais, esse processo é mais efetivo.

Cabe lembrar que o caminho é ajudar
sempre seus filhos no que se trata da pre-
servação da saúde bucal. Outro fator é sem-
pre agendar uma consulta com um profissi-
onal odontopediatra, aquele que na odonto-
logia tem direcionamento para atender as
crianças. E as visitas ao dentista deve ser
feita pelo menos a cada seis meses.
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Reservatório do Bom Jesus
tem alta no nível de água
Mesmo com as chuvas, o SAAE trabalha com consciência e responsabilidade
mantendo o racionamento até que haja certeza da quantidade de água necessária

As fortes chuvas do final de
semana eram o que Rio das Pe-
dras precisava para ver a diferen-
ça nos níveis dos reservatórios. As
chuvas acumularam cerca de
200mm, mais do que choveu em
dezembro e janeiro somados.

Durante as chuvas, foi possí-
vel ver a água das enxurradas en-
trando no reservatório e formando
verdadeiras cachoeiras na parte que
foi aumentada nas obras de limpeza e
aprofundamento das margens.
Apesar da polêmica que envolveu
a obra, bastou uma chuva forte
para o resultado ser visível.

A expectativa é que as próxi-
mas semanas tragam mais chuvas
volumosas que possam ajudar ain-
da mais os níveis voltarem ao seu ide-
al. Mesmo com as chuvas, o SAAE
trabalha com consciência e respon-
sabilidade mantendo o raciona-
mento até que haja uma certeza
que a quantidade de água sufici-
ente para que o racionamento seja
diminuído ou até suspenso.

Divulgação

A expectativa é que as próximas semanas tragam mais chuvas volumosas que possam ajudar ainda
mais para os níveis voltarem ao ideal

RRRRRAFAFAFAFAFARDARDARDARDARD

Bebel destina cestas
básicas para as
vítimas de enchentes

Como forma de contribuir com
famílias vítimas das enchentes da
cidade de Rafard, que continuam
sofrendo com a cheia do Rio Capi-
vari,  através de arrecadação rea-
lizada pela Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial de
Ensino do Estado de São Paulo), a
deputada estadual Professora Be-
bel, que é presidenta da entidade,
destinou 20 cestas básicas ao Fun-
do Social de solidariedade da Pre-
feitura da cidade. As cestas foram
entregues ao Fundo de Solidarie-
dade da Prefeitura de Rafard, pelo

ex-vereador Alex Sandro Santos,
na tarde desta última terça, 01.

A entrega feita às assistentes
sociais da Prefeitura de Rafard,
Helena Francisca da Silva e Bru-
na Aparecida Simionato Braga.
Para a deputada Bebel, que tem
compromisso com todo Estado
de São Paulo, em que muitas
cidades sofrem com a cheia dos
rios, em função das fortes chu-
vas dos últimos dias, “o mo-
mento exige, mais do que nun-
ca, solidariedade e empatia
para com estas famílias”, diz.

As cestas básicas foram entregues às assistentes sociais
pelo ex-vereador Alex Sandro Santos

Divu lgação
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Prefeitura entrega uniformes
e cartão para material escolar

A Secretaria Municipal de
Educação anunciou esta semana
sobre a entrega do material  esco-
lar aos alunos da rede municipal.
O kit de material inclui: 2 camise-
tas, confeccionada para cada fai-
xa etária; 2 máscaras de tecido,
para garantir maior segurança em
meio à pandemia do Coronavírus;
e 1 “cartão material escolar”, para
aquisição do material escolar.

As unidades escolares farão
a entrega dos materiais em dias e
horários agendados. O cartão vai

trazer créditos que podem ser usa-
dos na papelaria de escolha dos
pais dos alunos para a compra do
material. Com essa atitude a pre-
feitura além de fornecer o materi-
al para os alunos, consegue esti-
mular o comércio local.

Uma das papelarias da cida-
de consultada disse que é comum
nesta época precisar contratar
mais funcionários para dar
conta do aumento do movimen-
to dos alunos procurando por
material escolar.

As unidades escolares farão a entrega dos materiais em
dias e horários agendados



A14
A Tribuna Piracicabana

Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022

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

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

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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

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

com Tadeu.

EMAGRECIMENTO
SAUDÁVEL e com equi-
líbrio na sua rotina. Faça
uma avaliação de bioim-
pedancia GRATUITA e
receba uma mentoria
para alinhar sua neces-
sidade e objetivo. Avali-
ação gratuita pelo whats
App 19.996229016.

EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas
e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Rio das Pedras/SP -

RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO -
RIO DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil
Brasileiro:

RODOLPHO FUAD CHAMMA E SUHELYN OCTAVIA
ZAMBRETTI, sendo o pretendente: nacionalidade bra-
sileiro, solteiro, fisioterapeuta, nascido em Rio das Pe-
dras - SP, aos 23/03/1992, residente e domiciliado na
travessa Prates, nº 200, apto 91, bairro Centro, Rio das
Pedras - SP, filho de DR. FABIO CHAMMA e de RENA-
TA ELAINE NOVELO CHAMMA; e a pretendente: naci-
onalidade brasileira, solteira, administrativo, nascida em Pi-
racicaba - SP, aos 21/06/1991, residente e domiciliada na
Travessa Prates, nº 200, apto 91, bairro Centro, Rio das
Pedras - SP, filha de JOSÉ BENEDITO ZAMBRETTI e de
ANA LUCIA GALVÃO ZAMBRETTI.

CESAR BENEDITO DE JESUS E LETICIA DE MEIRA
CAETANO, sendo o pretendente: nacionalidade brasi-
leiro, divorciado, mecânico diesel, nascido em Rio das
Pedras - SP, aos 09/04/1994, residente e domiciliado
na rua Regina Brambilla Rubinato, nº 27, bairro Resi-
dencial Bom Jardim, Rio das Pedras - SP, filho de NEL-
SON BENEDITO DE JESUS e de SOLANGE CARDO-
SO SALES; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteira, do lar, nascida em Rio das Pedras - SP, aos
14/08/1996, residente e domiciliada na rua Regina Bram-
billa Rubinato, nº 27, bairro Residencial Bom Jardim,
Rio das Pedras - SP, filha de VALDIR CAETANO e de
INES APARECIDA DE MEIRA.

RENAN FERNANDO CARRARA E DAYANE CRISTINA
CLAUDINO, sendo o pretendente: nacionalidade brasi-
leiro, solteiro, atendente, nascido em Piracicaba - SP,
aos 17/06/1997, residente e domiciliado na rua Trajano
Alves de Moura, nº 314, bairro Jardim Bela Vista, Rio
das Pedras - SP, filho de VALDECÍ FERNANDO CAR-
RARA e de ANA LÚCIA FLORENTINO CARRARA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, atenden-
te, nascida em Piracicaba - SP, aos 27/05/1993, resi-
dente e domiciliada na rua Leonilda Rodrigues do Ama-
ral, nº 626, bloco 2, ap. 401, Loteamento Jardim Colina
Verde, Piracicaba - SP, filha de JORGE ROBERTO
CLAUDINO e de KELLY RENATA COSTA.

CLAUDAIR SALVIANO DE ANDRADE E NIZETE GOMES
SARMENTO, sendo o pretendente: nacionalidade brasilei-
ro, solteiro, motorista, nascido em Lunardelli - PR, aos 02/
02/1974, residente e domiciliado na rua Euclydes Guidolim,
nº 583, bairro Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras - SP,
filho de EXPEDITO SALVIANO DE ANDRADE e de EVA NI-
COLAU DE ANDRADE; e a pretendente: nacionalidade bra-
sileira, divorciada, doceira, nascida em União dos Palmares
- AL, aos 20/10/1977, residente e domiciliada na rua
Euclydes Guidolim, nº 585, bairro Residencial Bom Jar-
dim, Rio das Pedras - SP, filha de MANOEL GONÇALO
DA SILVA e de GRINAURIA GOMES DA SILVA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma
da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de costume
e publico pela Imprensa Local.

Rio das Pedras,02 de fevereiro de 2022.
A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA.

AAAAAMADORMADORMADORMADORMADOR

Copa Rio das Pedras
abre inscrições dia 7

A Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer informa que a par-
tir do dia 7/2 estão abertas as ins-
crições para a Copa Rio das Pe-
dras de Futebol Amador 2022.
Com início previsto para 13 de
março, o torneio pretende reunir
todas as equipes amadoras da ci-
dade com intuito de uma dis-

puta e criação de um ranking
para composição da 1ª e 2ª
Divisões que serão disputa-
das no segu n d o  s e m e s t r e .
O s  i n t e r e s s a d o s  c o m p a r e -
cer na Secretaria de Espor-
t e s  e  L a z e r  e  r e t i r a r  a s  f i -
c h a s  d e  i n s c r i ç õ e s .  M a i s
informações:  3493-6654.

Jogos dos Trabalhadores
Evento abrirá inscrições
para homens e mulheres

O tradicional Jogos dos Tra-
balhadores, organizado em Rio
das Pedras há mais de 60 anos,
terá novidades para 2022. Além
do torneio de futebol Primeiro de
Maio, estão programados para in-
tegrar a competição a Corrida 5
km, Basquete 3x3, Beach Tenis,
Ciclismo Mountain Bike, Futsal,
Beach Handebol, Malhas, Truco,
Skate e Vôlei de Areia. As inscri-
ções são para as disputas no mas-

culino e também para o feminino.
As inscrições poderão ser re-

tiradas a partir de 15/2 na Se-
cretaria de Esportes e Lazer.
Para 2022, os jogos ocorrerão
entre 1 de Abril a 1 de Maio,
quando ocorre o Feriado Naci-
onal. E em todas as praças de
disputas haverá um controle
para utilização de máscaras e
álcool gel para evitar a disse-
minação da variante Omicron.

ARBITRAGEM
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer promove no pró-
ximo dia 11 de fevereiro, a partir das 19h, palestra com o
árbitro Fábio Volpato Mendes, ex-integrante do quadro da CBF
e FPF. Ele estará em Rio das Pedras para tirar dúvidas sobre
as regras do futebol. A palestra será no Centro Pedagógico
“Antônio Galvão” e a entrada será 1kg de alimento não-pere-
cível. Será obrigatório o uso de máscaras no local.
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

SRA. WANDA GUSSON DE
LIMA  fa leceu anteontem,
nesta  c idade,  contava 83
anos, f i lha dos f inados Sr.
Marcos Gusson e da Sra.
Rita Favaro, era casada com
o Sr. Sebastiao Caetano de
Lima; deixa os f i lhos: Luiz
Roberto Caetano de Lima, já
falecido; Paulo Cesar Caeta-
no de Lima, casado com a
Sra. Roberta Paes de Lima;
Marcos Marcial de Lima, ca-
sado com a Sra. Maria Jose
Alves de Lima e Marcela Cae-
tano de Lima Coa, casada
com o Sr. Adelino Coa. Deixa
netos, bisnetos, demais fa-
miliares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
10h00 da sala 03 do Velório
do Cemitér io Municipal  da
Vila Rezende para a referida
necrópole, em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS
 SR. LEONARDO TENORIO DE
ARAUJO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 91 anos,
filho dos finados Sr. Felix Teno-
rio de Araujo e da Sra. Julia Ma-
ria da Conceição, era viúvo da
Sra. Creusa Rosa de Araujo;
deixa os filhos: Joao Tenorio de
Araujo; Jose Tenorio de Araujo,
casado com a Sra. Irene Mes-
sias de Araujo; Maria Solange
de Araujo de Lima, casada com
o Sr. Daniel de Lima e Jonas

SRA. JANDYRA APPARECI-
DA CATHARINA STEFANE-
LLI OMETTO faleceu anteon-
tem na cidade de Piracicaba,
aos 87 anos de idade e era vi-
úva do Sr. Paulo Leonardi
Ometto. Era filha do Sr. Victo-
rio Stefanelli e da Sra. Maria
Possignolo, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Edson Anto-
nio Ometto, Paulo Sergio
Ometto, Sandra de Fatima
Ometto e Neusa Aparecida
Ometto. Deixa ainda demais
parentes. O seu sepulta-
mento deu-se ontem as 13:30
hs saindo a urna mortuária do
Velório “A”  do Cemitério Par-
que da Ressurreição para a
referida necrópole, onde foi
inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SRA. ELEA BORTOLETTO
MALUF faleceu anteotem na
cidade de Itanhaem, aos 92
anos de idade e era viúva do
Sr. Edmundo Zaidan Maluf. Era
filha do Sr. Natalio Bortoletto
e da Sra. Eugenia Bortoletto,
ambos falecidos. Deixa os fi-
lhos: Edmundo Maluf, já fale-
cido e Enriete Maluf, já faleci-
da. Deixa também netos e
demais parentes. O seu cor-
po foi transladado em auto fú-
nebre para a cidade de Piraci-
caba e o seu sepultamento
deu-se ontem as 16:00 hs,
no Cemiterio da Saudade,
onde foi inumada em jazigo
da família.  (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SR. ORLANDO DE ASSIS
CASARINI faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 88
anos de idade e era viúvo da
Sra. Maria das Dores Puglia
Casarini. Era filho do Sr. Bal-
dovino Casarini e da Sra. Ita-
lia Henrique, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Elisabete Ca-
sarini Aguiar, Edson Antonio
Casarini, já falecido, Edivaldo
Casarini e Edineia Casarini
Americano. Deixa ainda netos,
bisnetos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:30 hs,
saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade – Sala 03,
para o Cemiterio da Saudade,
onde foi inumado em jazigo da
família. – Bom Jesus. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARILENA PEDROSO
DA SILVEIRA faleceu ontem
na cidade de Piracicaba,
aos 80 anos de idade e era
casada com o Sr. Anizio
Delfino da Silveira. Era filha
do Sr. Pedro Pedroso Filho
e da Sra. Paulina kroman
Pedroso, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Anizio Del-
fino da Silveira Filho, Pau-
lo Delfino da Silveira, Apa-
recida da Silveira e Mau-
ricio Delf ino da Silveira.
Deixa 02 netas, 02 bisnetas
e demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 17:00 hs
saindo a urna mortuária do
Velório Municipal da Vila
Rezende - Sala 03 para a

Tenorio de Araujo. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, às 10h00
no Cemitér io Municipal  da
Vila Rezende em jazigo da fa-
mília. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS

SR. PEDRO APARECIDO NICO-
LAU faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 59 anos, filho da
Sra. Maria Francisca Nicolau,
era casado com a Sra. Maria
das Dores da Silva Cruz Nico-
lau; deixa os fi lhos: Deivid
Maycon Nicolau, casado com a
Sra. Gabriela Mariano Nicolau
e Jonhy Patrick Nicolau, casa-
do com a Sra. Josiane Vieira
Nicolau. Deixa netos, irmãos,
cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
do Velório da Saudade, sala
“04” para o Cemitério Munici-
pal da Saudade, em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS
– FUNERAIS

SRA. MARIA DE LOURDES VA-
LENCIO VIEIRA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 95 anos,
filha do finados Sr. Benedito
Valencio e da Sra. Cezarina da
Cruz, era viúva do Sr. Waldomi-
ro Vieira; deixa os filhos: Luiz
Carlos Vieira, já falecido; Edson
Aparecido Vieira, já falecido: Val-

demir Vieira, já falecido e Neu-
sa Maria Ap. Vieira de Oliveira.
Deixa netos, bisnetos, tatarane-
tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o fé-
retro às 17h00 da sala “01” do
Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, para a referi-
da necrópole em jazigo da fa-
mília. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS

SR. SEBASTIÃO GOMES CAR-
VALHO faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 72 anos, filho dos
finados Sr. José Gomes de Car-
valho e da Sra. Delfina Rama-
lho, era viúvo da Sra. Maria Apa-
recida Garcia Carvalho. Deixa
irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
15h30 do Velório do Cemitério
Municipal de Charqueada – SP,
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA ISABEL RODRI-
GUES MENDES faleceu ontem,
nesta cidade, contava 64 anos,
filha dos finados Sr. Jose Ro-
drigues e da Sra. Ercilia Furlan
Rodrigues, era casada com o
Sr. João Batista Mendes; deixa
os filhos: Fernando Augusto
Mendes, casado com a Sra. Sil-
via Mendes e Paula Cristina

Mendes de Toledo, casada com
o Sr. Ivan de Toledo. Deixa ne-
tos, irmã, cunhado, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realiza-
do hoje, às 08h30 no Cemitério
Municipal da Saudade em jazi-
go da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS

 SRA. MARIA CARMEN MOREI-
RA faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 85 anos, filha dos
finados Sr. Avelino Moreira e da
Sra. Julia Moreira, era viúva do
Sr. Reinaldo Bertalha. Deixa fami-
liares e amigos. Seu sepultamen-
to será realizado hoje, saindo o
féretro às 10h30 do Velório da Sau-
dade, sala “07” para o Cemitério
Municipal da Saudade, em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNI-
DAS – FUNERAIS

SRA. HELENA FERNANDES fale-
ceu ontem, nesta cidade, con-
tava 86 anos, filha dos finados
Sr. Jose Fernandes e da Sra.
Elvira Poltronieri Fernandes,
deixa os filhos: Aline Fernandes
Ferreira e Alison Fernandes Fer-
reira. Deixa irmãos, cunhados, so-
brinhos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento será reali-
zado hoje, saindo o féretro às
10h30 da sala "01” do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende, para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

referida necrópole, onde foi
inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SRA. MARIA DA GLORIA
CABRAL faleceu ontem  na
cidade de Piracicaba, aos 75
anos de idade e era casada
com o Sr. Alcides Pereira Ca-
bral. Era filha do Sr. Joaquim
do Carmo e da Sra. Mariana
Honoria, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Ronaldo Pe-
reira Cabral casado com An-
dreia Canto Ferreira Cabral e
Katia Aparecida Pereira Cabral
casada com Evaldo Moreira
dos Santos. Deixa ainda ne-
tos, bisnetos e demais paren-
tes. O seu sepultamento deu-
se ontem as 16:30 hs saindo
a urna mortuária do Velório “D”
do Cemitério Parque da Res-
surreição para a referida necró-
pole, onde foi inumada em ja-
zigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SRA. MIQUELINA GARCIA
faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 80 anos de
idade e era filha do Sr. Jonas
Antonio Garcia e da Sra. Ana
Pires Ferraz, falecidos. O seu
sepultamento deu-se ontem
as 14:00 hs no Cemiterio Mu-
nicipal da Vila Rezende, onde
foi inumada em jazigo da fa-
milia. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SRA. MARIA ANTONIA FAVA
IOVINE faleceu ontem na ci-
dade de Piracicaba, aos 84
anos de idade e era viúva do
Sr. Carlos Iovine. Era filha do
Sr. João Fava e da Sra. Luiza
Fava, falecidos. Deixa os fi-
lhos: Aparecido casado com
Edna, Roseli casada com Be-
nedito, Franceli casada com
Edson, Sueli e José. Deixa
netos e bisnetos. O seu se-
pultamento deu-se ontem as
09:00 hs no Cemiterio da Sau-
dade, onde sera inumada em
jazigo da familia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LEONOR DEGAS-
PARI CASTELANO faleceu
ontem na cidade de Piracica-
ba, aos 95 anos de idade e era
viúva do Sr. Vitorio Castelano.
Era filha do Sr. Ricardo Degas-
pari e da Sra. Amalia Rosino,
ambos falecidos. Deixa os fi-
lhos: Cleuza Degaspari Cas-
telani Viviani viúva de Delcio
Viviani, Ednea Castelano Ro-
drigues casada com José Luiz
Rodrigues, Antonio Edson
Castelano casado com Maria
Candida Dalmedico Castelano
e Eliana Degaspari Castelano.
Deixa 06 netas, 09 bisnetas e
demais parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de
Rio das Pedras onde o seu
sepultamento dar-se-a hoje as
10:30 hs saindo a urna mortu-
ária do velório Municipal de Rio
das Pedras seguindo para o
cemitério Municipal de Rio das
Pedras, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

IIIIINVESTIMENTOSNVESTIMENTOSNVESTIMENTOSNVESTIMENTOSNVESTIMENTOS

Nova iluminação nas
ruas de Rio das Pedras

A Secretaria de Obras recebeu
nesta semana 39 postes que vão
dar sequência a troca do sistema
de iluminação da cidade pelas lu-
zes de LED. Este sistema que já foi
implantado em vários pontos da
cidade trazendo mais segurança,
luminosidade e economia de ener-
gia elétrica para o município vai
agora atingir mais pontos.

Nas próximas fases os postes
serão instalados na continuação
da Avenida Darwin do Amaral
Viegas, entre a Guarda Municipal

e a esquina com a rua Geronimo
Guilherme Peroza. Outro ponto
onde já está acontecendo a insta-
lação é na Rua São Vicente de Paula
a partir da Avenida Paulo Castela-
ni no bairro Dona Rosina.

Está na programação também
a instalação da iluminação das
avenidas Davi Miori e Rua Aris-
teu Macedo de Souza. Tudo para
trazer mais conforto, segurança e
qualidade de vida para a popula-
ção e aliado a economia de energia
para a prefeitura.

Sistema foi implantado em vários pontos da cidade

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Rede municipal retoma
as aulas presenciais

Após quase dois anos sem
as aulas serem com 100% de
presença os alunos da rede
municipal voltaram às aulas na
terça-feira (1º). Para tornar
este momento especial, a maio-
ria das escolas preparou-se com
toda a atenção e carinho. De-
corações, cartazes, apresenta-
ções musicais e principalmente

professores preparados atenci-
osos e prontos para receber os
alunos. As famílias das escolas
Bruna Maniassi Zeppelini e Nel-
son Rosamilha também ouvi-
ram uma “mini palestra” das
diretoras sobre todos os cuida-
dos que a situação ainda requer
além de informações sobre como
será o ano letivo.

VACINAÇÃO
A vacinação da Covid-19 nas crianças de Rio das Pedras começou
com tranquilidade e ótimos números. O sábado, 29, foi totalmente
dedicado a imunizar os pequenos a partir dos 5 anos de idade. A
equipe da Secretaria de Saúde entrou no clima e todos, de atenden-
tes a médicos, foram vestidos de personagens ou com roupas colo-
ridas para tornar o momento mais agradável para as crianças. Além
da participação de palhaços da ONG Pro Humanos fazendo a re-
creação e também a distribuição de balas, pirulitos doados
pela Arcor e algodão doce. O saldo final resultou em 547 crian-
ças vacinadas e praticamente sem filas o tempo todo.
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