NO DO-SP - I
Cris Vitti, experiente assessora
parlamentar que trabalhou anos na
Câmara Municipal e há um bom tempo reforçava a equipe do deputado
estadual Roberto Morais (CID), já não
faz mais parte da equipe.

IPPLAP
O prefeito Luciano Almeida (DEM) nomeou Sérgio Maluf Chaim presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba (Ipplap), em
substituição a Daniel Rosenthal. O Capiau ainda não sabe
que vai para a presidência da
Emdhap, empresa pública presidida por Chaim, ou se vai acumular as funções.
DETECTOR - I
Depois da polêmica do vidro
separando a galeria do público, no
plenário da Câmara de Piracicaba, agora os nobres edis estão
"blindados" por um detector de
metais, instalado na porta do prédio principal. Fica mais elegante.
DETECTOR - II
O ex-vereador João Manoel
dos Santos, então presidente da
Casa na época da proteção de vidro, foi duramente criticado, e o
vidro, pago com dinheiro público,
foi retirado pelo seu sucessor,
Matheus Erler, ex-vereador, que
está no PSDB.
DETECTOR - III
Agora, possivelmente cedendo a pressões, o presidente Gilmar
Rotta (CID) mandou instalar o
detector de metais, sob o pretexto
de proteger vereadores e servidores. O Capiau, idoso e cansado,
acha que está bom isso.
DETECTOR - IV
Há quem aposte que o tal
do detector, que não deve ter
custado pouco, tenha sido instalado a pedido de algum vereador que anda com medo dos
opositores. Ou que tem a cabeça fora do mundo da paz, da
tranquilidade. Vamos na fraternidade.
DETECTOR - V
De qualquer forma, este
Capiau confia no bom senso dos
parlamentares e sabe que argumentos não faltarão ao Tribunal de Contas nem ao Ministério Público. Vamos seguir em
paz, irmãos de fé, camaradas.

NO DO-SP - II
Dizem que Cris, tradicional
moradora da região de Santana/
Santa Olímpia, onde recentemente foi implantado um pedágio pelo
Governo de São Paulo, ficou sabendo de sua exoneração pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo. Em política, isso é normal.
FALHA - I
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) disse que este Capiau cometeu um "grande engano" ao
afirmar que ele não ficou mais bonito
com o corte de cabelo caprichado pelo
amigo Abdala. Kawai, que também é
vidraceiro, disse que nenhum espelho
da Vidraçaria Fuji, na Paulista, se
quebrou com seu novo visual. Já a
falha foi o Capiau informar que Kawai era pré-candidato a deputado
federal, e não a estadual.
FALHA - II
Aliás, Pedro Kawai sairá candidato a estadual e a ex-secretária
Rô Camolese (de Semac, de Barjas
Negri) sai a federal. São, ambos, a
aposta do PSDB local para as próximas eleições. Boa sorte e que
acompanhem o estrategista ex-prefeito e ex-ministro de Estado Barjas Negri (governo FHC).
CONDENADO
Os adversários do vereador
Laércio Trevisan Junior (PL) comemoram que ele foi condenado na
Ação Penal, por motivo de ameaça, e
que corre ao longo do tempo através
do Inquérito Policial 802018 (Segundo Distrito Policial). Lembram-se?
Movida pela Justiça Pública, a decisão é da juíza de direito Ana Claudia
Madeira de Oliveira, em primeira
instância. Cabe recurso e a prisão
é convertida em prestação de serviços à comunidade.
COWBOY
Divertidos, adversários do vereador Trevisan Junior enviaram, na
boca da noite de ontem, uma declaração cheia de ironia: "Lá pelas bandas
de San Dimas Ville, num dos cantos
do West, o ameaçador cowboy fora
da lei, camarista Billy Trevas Boquinha, armado com seu Colt Cavalinho
32, começa a sentir o braço forte da
Lei por iniciativa de um destemido Delegado do nosso condado".
A repercussão é política.

PAUTA?
Qual seria a pauta de uma reunião do vereador Zezinho Pereira
(DEM), do ex-vereador Marcos Abdala (sem partido) e do vereador
Pedro Kawai (PSDB)? Eles estão formando algum grupo político na
Câmara Municipal, ou serão, sempre edificados de possibilidade de
impedimento do prefeito Luciano Almeida? Com apoio de quem?

VISITA
O empresário Fernando Casarim esteve reunido com o ex-deputado
estadual Dilmo dos Santos, pastor-presidente da Igreja Assembleia
de Deus-Ministério Madureira na Região. Na pauta, projetos para
beneficiar os membros da Assembleia de Deus Ministério de Madureira: "Acredito na cooperação entre parceiros, tinha vontade de conhecer o
pastor Dilmo dos Santos e a oportunidade chegou em boa hora: creio que
muitas coisas boas surgirão", afirmou Fernando.

O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General João Pires de Campos (no centro);
Luiz Antonio Cunha (direita), juiz de direito e corregedor na Comarca de Piracicaba, e Laércio Trevisan
Junior, vereador (PL), em Piracicaba. "Muito positiva a visita", garantiu o líder do Partido Liberal (PL) na
cidade, que participou da recepção no Edifício do Fórum Professor Francisco Morato.

Piracicaba libera novas vagas
para agendamento da 2ª dose
Para receber a 2ª dose ou dose adicional, devem ser apresentados CPF, documento
de identificação com foto, comprovante de residência em Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), disponibilizou
ontem, 4, no site VacinaPira, novas vagas para agendamento da
2ª dose e da dose adicional aos
que tomaram a vacina Janssen. Já
podem fazer o agendamento as
pessoas que tomaram a 1ª dose da
CoronaVac/Burantan até 14/01;
da Pfizer (adultos com 18 anos ou

mais) até 20/01; da Pfizer (adolescentes de 12 a 17 anos) até 17/
12 e da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz até 17/12. Quem tomou a
vacina de dose única da Janssen até 11/12 também já pode
agendar a dose adicional no
VacinaPira. Para receber a 2ª
dose ou dose adicional, a pessoa
deve apresentar CPF, documento
de identificação com foto, compro-

vante de residência em Piracicaba
(não necessariamente no nome da
pessoa que será vacinada) e comprovante de vacinação com a 1ª
dose ou dose única.
ATRASADOS - As pessoas
que estão em atraso para tomar a
2ª dose da vacina contra a Covid19 poderão se vacinar amanhã,
sábado, 05/02, no CRAB Vila Rezende (avenida Santo Estevão,

Divulgação

TREVISAN, O CONDENADO
O ex-paladino da corrupção Laércio Trevisan Junior
acaba de ser condenado; da
sentença cabe recurso, mas
é o início do fundo do poço da
maior fraude política de Piracicaba. Conhecido por
ameaçar policiais, delegados
e agentes públicos que não fazem o que ele quer, recebe em
momento oportuno a condenação, que mostra quem ele
é: UM CONDENADO!
Segue trecho da sentença...
"Em relação ao delito do
artigo 14 da Lei 10.826/03,
JULGO
PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu LAÉRCIO TREVISAN JUNIOR a
cumprir dois anos de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por
uma pena pecuniária de dez
dias-multa, no piso legal, e
uma restritiva de direitos, na

modalidade de prestação
pecuniária de três salários
mínimos a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo
das Execuções, e a pagar
mais dez dias-multa, no mínimo legal, por ter infringido o artigo 14 da Lei nº
10.826/03."
PARABÉNS PRÍNCIPE
DAS TREVAS!
Do seu ex-amigo
e ex-admirador,
Francys Almeida

394), das 8h às 15h. Não é preciso
fazer agendamento. Estar em atraso para tomar a 2ª dose significa
que a pessoa tomou a 1ª dose da
vacina CoronaVac/Butantan há mais
de 28 dias, da Pfizer (adultos com
18 anos ou mais) há mais de 21
dias, da Pfizer (adolescentes de 12
a 17 anos) há mais de oito semanas e da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz há mais de oito semanas.

FALECIMENTO
A ex-prefeita de São Pedro Antonieta Eliza Ghirotti Antonelli foi
sepultada ontem (na foto, com
o filho Giuliano Giocondo Ghirotti Antonelli, médico, ex-vereador e vice-prefeito de São Pedro). Aos 75 anos, encontravase enferma. Foi uma das mais
destacadas líderes políticas nas
décadas de 1970, 1980 e 1990,
ocupando vários cargos, começando como secretária de Turismo do Município, notabilizando-se depois como uma das
primeiras mulheres a assumir o Executivo. A Tribuna - registrando sentimentos e lembranças do seu esposo Paschoal Antonelli Filho e do seu
filho Fúlvio Ghirotti Antonelli,

falecidos - destaca, no alto
desta página, uma tarja de
luto, como reconhecimento,
homenagem e gratidão pela
amizade com esta casa de imprensa. "Seu ideal, o mais
sublime de todos na vida pública, foi o ensino, a escola,
apaixonada que era como professora das primeiras letras",
comenta Evaldo Vicente, diretor de A Tribuna. Ao Giuliano, o abraço fraternal dos
amigos e da família de A Tribuna de São Pedro e de A Tribuna Piracicabana. O prefeito
de São Pedro, Thiago Silva
- que foi aluno da professora
Antonieta, e a admirava muito
- decretou luto oficial. A11
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As fortes minorias e seu lugar na
nova democracia do Século XXI
Ivan Serra
Braga

N

esta manhã
acordei com
um pensamento: nossa Constituição Federal de 1988
insculpe, entre seus
grandes eixos axiológicos, o art. 3° e seus incisos, que tomo a liberdade de citar aqui, literalmente:
Art. 3º Constituem objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade
livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.
Isto é importante: é sintoma
de uma sociedade que amadureceu suficientemente, assim se espera, para compreender que Os
Homens e não o Homem, habitam
o mundo, na condição política da
Pluralidade [1]. Esta ideia não é
nova. Ela é grega e nasceu em Atenas, por volta do século V a.C.
Para os antigos gregos a palavra evocada para expressar a
espécie humana - Anthropos tem sentido de uma unidade na
diversidade, pois ela engloba tanto o homem (gênero masculino)
quanto a mulher (gênero feminino) quanto engloba o nobre e,
juntamente, o plebeu, o cidadão
e o estrangeiro, o rico e o pobre, o piedoso e o profano!
Numa época marcada pela
separação e pela segregação
dos mais diferentes matizes, realmente os gregos se acharam
em maus lençóis ao inventar a
democracia e com ela a percepção de que o espaço público seria o lugar de todos, ou pelo
menos devesse ser, o espaço em
que as diferenças, inerentes à
esfera privada, deveriam ser
transcendidos para que todos
se tornassem, a despeito de sua
pluralidade, uma igualdade jurídica, uma igualdade artificial perante a Lei.
Mas esta é a contribuição
dos gregos e é com isto que os
Modernos tiveram de lidar ao
adjudicar pela superação do sistema de governo monarquista e
absolutista e substitui-lo por
uma forma de governo republicana e de regime democrática.
Depois, com a chegada do
século XX, começaram os movimentos feministas, e sua busca pela igualdade política, de
opinar, votar e ser votado. Mais
algum tempo os jovens se libertavam das amarras dos pais e
de seu modelo social vitorianopuritano e ditavam seus próprios motivos e jeitos de ser, buscando um caminho próprio,
bem ao estilo de "Pé da Estrada", romance de Jack Kerouac,
que iria culminar em Woodstock numa parafernália de rock,
drogas e vida alternativa.
Não demoraria muito para
que a liberação dos costumes
começasse a adernar para a libertação da expressão do prazer sexual e, neste ambiente
social, exsurgissem os movimentos pela liberação da sexualidade e de sua livre expressão do que nascia semente do
LGBT. Nos EUA, país de forte
contradição entre a afirmação
da liberdade e sua negação aos
afro-americanos, os movimen-

tos sociais liderados
por Malcom X e
Martin Luther King
lançariam a semente do que culminaria
recentemente na
manifestação em
prol da dignidade de
George Floyd sob o
mantra "Black Lives
Matter".
As minorias criaram seu espaço no século XX e se
impuseram com poder de voz e
palavra jamais ouvidos antes, ao
ponto de hoje ocuparem não apenas as ruas, mas também muitas
das cadeiras nos parlamentos da
maioria dos países ditos civilizados.
Pois bem. O problema não é
isso, pois democracia, como bem
define Luiz Felipe Pondé, consiste
em dar voz e fazer ouvir o oprimido, o esquecido, e ignorado e marginalizado. Isto é um avanço, se o
que queremos é a democracia.
Entretanto, o que realmente

Estamos diante
de uma
democracia mais
madura ou diante
de uma nova
forma de
inquisição?
me deixa perplexo é saber quem,
hoje, vai ter o microfone, o megafone e o um lugar no Parlamento
para dizer "quem" é preconceituoso e "quem" não é; da mesma
sorte, a pergunta que não quer se
calar é saber "quem" pode definir
o conceito de "discurso de ódio" e
"quem" não pode!
Como escrevia Michel Foucault em "Os Marginais" e em
"História da Loucura", a linha
divisória entre ser "mocinho" e
"bandido", entre ser "do bem" e
"do mal", entre ser "normal" e ser
"marginal" não está no objeto
adjetivado, mas nas relações de
poder da sociedade!
Hoje o poder está com as
minorias e, parece, elas possuem o autoridade para "dizer",
isto é, o poder de falar... e definir... e punir! Ontem, a Igreja definia quem era salvo e
quem era pagão. Nos séculos
XVIII e XIX, a burguesia industrial definia quem era vagabundo e
digno de cadeia e quem era gente trabalhadora e de bem...e desde o século XX, as várias minorias definem o que é ser "progressivo", o que é
"ser de mente aberta", bem como
quem é "reacionário" e quem é "conservador" e digno de inclusão no hall
dos "haters", dos "fundamentalistas", dos "inimigos da democracia de
fato" e isto cria, de um ponto de
vista jurídico, um novo estado
de coisas: as minorias definem
quem deve ser objeto de persecução penal e punição legal.
Estamos diante de uma democracia mais madura ou diante
de uma nova forma de inquisição? Estamos diante de um processo de amadurecimento democrático ou diante de uma nova
forma de persecução às pessoas
destoantes do discurso dominante exaltado e disseminado pelas
minorias, em outras palavras, estaríamos diante de uma nova forma de poder, bem no sentido de
Foucault? Não sabemos, só o tempo há de nos mostrar.
Ivan Serra Braga, professor da Fatep, advogado do escritório Marianno & Benitez Advogados Associados
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Platão, Aristóteles e os sofistas
Armando
A. dos Santos

É

sabido que Aris
tóteles foi discí
pulo de Platão e
respeitava muito seu
mestre, mas afastouse dele, com total liberdade, em muitos
pontos. Atribui-se a ele a
afirmação de que tinha amizade
por Platão, mas ainda mais pela
verdade (amicus Plato sed magis amica veritas).
Aristóteles desenvolveu, a
respeito da realidade, uma concepção muito diferente de Platão,
que considerava as essências (ou
ideias) independentes dos objetos a que se referiam. Para Aristóteles, as essências não vivem
num mundo à parte, mas elas
existem no entendimento humano capaz de fazer abstrações a
partir de objetos individualizados.
Dessa forma, o mundo que vemos e
no qual vivemos, com suas coisas
materiais e perecíveis, não é apenas
constituído por "sombras ilusórias", como o concebia Platão.
Para Aristóteles, não apenas
os objetos materiais que apreendemos pelos sentidos são reais,
como também são inteligíveis e,
por meio de abstrações, podemos
a partir deles subir a realidades
metafísicas mais altas. Nesse
sentido, a filosofia aristotélica se
aproxima muito da concepção
cristã, de que Deus Se faz visível,
até mesmo em seus atributos essenciais, por meio das coisas materiais que criou. É o que escreveu o Apóstolo Paulo: "O que se
pode conhecer de Deus é-lhes (aos
homens maus) manifesto, pois
Deus lho manifestou. De fato, as
coisas invisíveis dele, depois da
criação do mundo, compreendendo-se pelas coisas feitas, tornaram-se visíveis, e assim o seu poder eterno e a sua divindade,
de modo que são inexcusáveis." (I Rm 1, 19-20). Por "invisíveis" (invisibilia) de Deus se
entendem os seus atributos espirituais, conforme explica o exe-

CHARGE

geta Cornélio a Lapide,
que, depois de citar, a
respeito dessa passagem paulina, as opiniões de Orígenes, São
Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, São Cirilo
de Alexandria e fazer
referência à noção ainda obscura e pouco definida que já tinham, de
Deus e de seu Verbo, os platônicos, acrescenta: "Digo, pois, que os
invisíveis de Deus são seus atributos espirituais, como ser eterno,
não mensurável, onisciente, boníssimo, máximo: a virtude de Deus é
a potência pela qual Deus onipotente é causa eficiente, regente e
providente de todas as coisas; a divindade é a essência de Deus e sua
majestade, ou seja, Deus como primeiro ser perfeitíssimo, do qual todas as coisas dependem, ao qual
agradam todas as coisas boas e
pelo qual todas as más são rejeitadas; Deus como último fim de todas as coisas e obras, principalmente dos homens; e por isso devem-lhe ser tributados culto de latria (adoração), orações, votos, sacrifícios, ações de graças." (Commentaria in Scripturam Sacram,
Paris: Ludovicus Vivès Bibliopola
Editor, 1866. Tomo XVIII, p. 50).
Toda a filosofia aristotélica é
eminentemente prática, diferenciando-se da platônica, que é sobretudo idealista. Aristóteles era muito positivo, muito realista. Sua formação primeira era a da medicina,
profissão à qual se dedicava sua
família, que se entroncava nos Asclepíades, que pretendiam descender de Asclépio ou Esculápio, o
deus da medicina. Tudo, no pensamento aristotélico, é muito objetivo, deduzido com rigor da observação da realidade da natureza.
Aristóteles não desconfia dos sentidos, como Heráclito, Parmênides
ou Zenão, mas, a partir do que os
sentidos mostram como evidente,
deduz com rigor lógico toda a sua
filosofia. Nesse sentido, é um filósofo de muito "bom senso".
Na síntese feliz do Prof.
Theobaldo Miranda Santos, "a

Toda a ffilosof
ilosof
ia
ilosofia
aristotélica é
eminentemente
prática,
diferenciando-se
da platônica, que
é sobretudo
idealista
filosofia de Aristóteles se caracterizava, antes de tudo, pelo
seu realismo, pela sua observação fiel da natureza, pela sua
objetividade científica, pelo seu
rigor metodológico e pela unidade harmônica do seu sistema, que constitui uma síntese
orgânica e maravilhosa" (Manual de Filosofia. São Paulo: Cia.
Editora Nacional, 1957, p. 392).
O pensamento de Aristóteles
é profundamente lógico e coerente. Subjetivamente, procurava com
sinceridade a verdade, fosse ela
qual fosse. Nisso, diferenciavase dos sofistas pré-socráticos,
que manipulavam habilmente a
palavra e as ideias para atenderem ao que lhes interessava
demonstrar, sempre com um
fundo de ceticismo e de relativismo. Não era a verdade o que
buscavam; seu objetivo era somente aparentar veracidade.
Numa sociedade venal e corrompida pelas riquezas, como
era a da Grécia do seu tempo,
encontraram terreno favorável
e tiveram numerosos discípulos.
O Pe. Leonel Franca é muito severo em relação a eles:
"Chamam-se sofistas os mestres populares de filosofia, homens venais e sem convicções,
ávidos de riquezas e de glória,
que nesta época de crise para o
pensamento grego exploram em
benefício da própria vaidade e
cupidez, o estado dos espíritos
criado pelas especulações filosóficas e condições sociais do
tempo. Mais retóricos que filósofos, argutos, artificiosos e
eruditos, ensinavam à juventude ateniense atraída pelos encantos da sua eloquência, a arte

de defender o pró e o contra de
todas as questões e o segredo de
tirar partido de qualquer situação, galgando as mais elevadas posições numa democracia
volúvel e irrequieta. Serviam-se
das armas da razão para destruir a própria razão e, sobre as
ruínas da verdade erigir o interesse em norma suprema de
ação. (Noções de Historia da Philosophia. Rio de Janeiro: Livraria Drummond, 1921, p. 24).
Na sua argumentação, os
sofistas exploravam habilmente
elementos acessórios e acidentais, esquecendo o essencial. Procediam exatamente como procedem, em modernos tribunais
de júri, os promotores e advogados da defesa que discorrem mais longamente sobre as
circunstâncias secundárias
da acusação do que sobre o
fato em si, com o objetivo de
impressionar o corpo de jurados. É nesse sentido que se entende um texto frequentemente citado em publicações acadêmicas, no qual Aristóteles
conceitua o verdadeiro conhecimento científico ou filosófico, contrapondo-o ao conhecimento sofístico: "Julgamos conhecer cientificamente cada coisa, de modo
absoluto e não à maneira sofística, por acidente, quando
julgamos conhecer a causa
pela qual a coisa é, que ela é a
sua causa e que não pode ser
de outra maneira." (ARISTÓTELES. Segundos analíticos. Bauru: Edipro, 2010, 71b,
9-12). P r o s s e g u i r e m o s a
comparação do pensamento platônico com o aristotélico, na próxima semana.
Licenciado em História
e em Filosofia, doutor
na área de Filosofia e
Letras, membro da Academia Portuguesa da
História e dos Institutos Históricos e Geográficos do Brasil, de São Paulo e de Piracicaba
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Saúde da Família em
Piracicaba: 20 anos
Barjas Negri
A criação do Programa de Saúde da
Família pelo Ministério
da Saúde teve como
objetivo a reorganização da prática assistencial em novas bases
e critérios, incorporando os princípios básicos
do Sistema Único de Saúde (SUS)
como universalização, descentralização, integralidade e participação da sociedade.
Tal estratégia está estruturada a partir da Unidade de Saúde
da Família (USF) com equipe multidisciplinar com responsabilidade
por uma população estabelecida,
que desenvolve ações de promoção de saúde, tratamento e reabilitação de agravos. Cada equipe é
composta por um médico generalista, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem e, pelo menos,
quatro agentes comunitários de
saúde, responsável por uma base
territorial de até 1.000 famílias.
O programa é totalmente descentralizado para os municípios,
com aporte de recursos do Ministério da Saúde, que cobre apenas uma
parte das despesas. Porém, a maior
parte das despesas fica sob a responsabilidades municipal. Em 1994 havia
328 equipes de Saúde da Família no
Brasil, chegando a 16 mil em 2002
quando eu ainda trabalhava no
Ministério da Saúde. E a partir daí
não parou de crescer, tendo atualmente perto de 44 mil equipes
espalhadas pelo País, que atendem
cerca de 65% da população.
Em 2000, a Prefeitura de Piracicaba solicitou ao Ministério da
Saúde o credenciamento de 20
equipes, que foram implantadas
entre 2002 e 2004 na gestão do
prefeito José Machado. Nessa época, o secretário municipal de Saúde era o médico João Pauli. Essas
20 equipes de Saúde da Família
foram um avanço na Atenção Básica em Saúde da cidade, pela ampliação da cobertura e porque foram implantadas em bairros mais
distantes, principalmente aqueles
novos e sem bom acesso à saúde
pública. Algumas unidades tiveram sedes próprias, outras ocuparam imóveis públicos adaptados
e alguns alugados, esses inadequados. Em 2004, por exemplo,
essas 20 unidades realizaram 76
mil consultas médicas.
Em 2005, ao tomar posse
como prefeito propus a meta de
ampliar para 40 o número de USFs,
dobrando o atendimento e ampliando a cobertura. Essa tarefa coube ao secretário de Saúde, Fernando Cárdenas, e sua equipe de servidores. Quase chegamos lá com
37 USFs, que realizaram 102 mil
consultas médicas em 2012. A
maior parte dessas USFs foi insta-

lada em sedes próprias
em bairros novos e distantes do Centro da cidade. Ao mesmo tempo,
outras unidades anteriores passaram a ocupar
sedes próprias. Isso melhorou muito as condições de trabalho dos
servidores e trouxe conforto aos usuários. Essas 17 USFs também foram instaladas em bairros novos e mais distantes.
A prioridade da USF continuou ao longo dos anos e contou
com o apoio do programa Mais
Médicos do governo federal, que
auxiliou na disponibilidade de
médicos para trabalharem nessas
unidades, que vai totalizar 50. Elas
foram responsáveis pela realização
de mais de 180 mil consultas médicas em 2018, dando assistência
a quase metade da população da
cidade, em especial nos bairros
mais distantes e de renda mais
baixa. Esse trabalho ajudou na

A prioridade da
USF continuou ao
longo dos anos e
contou com o
apoio do
programa Mais
Médicos do
governo federal
equidade e auxiliou na melhora dos
principais indicadores de saúde.
Hoje, a maioria das USFs têm
sede própria, sendo que menos de
10 estão instaladas em imóveis alugados que, com planejamento, têm
que ser substituídos. Essas 50 unidades envolvem um expressivo
número de profissionais: 50 médicos, 50 enfermeiros (as), 100 técnicos de enfermagem e 200 agentes comunitários de saúde. Muitas unidades (37) contam também
com serviços odontológicos em diversas regiões. Para chegar a essa
quantidade de unidades teve muito trabalho coordenado pelo secretário Pedro Mello e sua equipe.
Visando a expansão dos serviços, iniciamos em 2020 a construção de três novas Unidades de
Saúde da Família: Monte Feliz,
Vida Nova e Jd.Ipês/Jd. Piracicaba. Ao serem concluídas essas
obras e implantados os serviços, a
Prefeitura ampliará para 53 o número de USFs, e também a cobertura de atendimento populacional.
Para manter a oferta desses
serviços é preciso contratar mais
profissionais, necessários quando há pedidos de demissão e
aposentadoria dos médicos e de
outras profissionais que atuam
nessas unidades.
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

B OLSO D ORIA

Bebel diz que Bolsonaro e Doria
são inimigos da população pobre
Ao invés disso, Bebel adverte que a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU) está em processo de extinção
Divulgação

Para a deputada estadual
Professora Bebel, presidenta da
Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo),
as atitudes do presidenta da
República, Jair Bolsonaro, e do
governador do Estado de São
Paulo, João Doria, que formaram o slongan "BolsoDoria"
nas últimas eleições gerais,
apenas confirmam mais uma
vez que essa população não figura entre suas prioridades.
Para piorar, Bebel, que é ainda
líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, partido que tem
compromisso com o desenvolvimento de políticas públicas
voltadas à população mais pobre, diz que "as vítimas das enchentes tem sido tratadas com
desrespeito e desprezo desses
governantes", tanto por Bolsaro como por João Doria.
Bolsonaro, conforme Bebel,
além de criticar os moradores
de áreas de risco "por não terem visão de futuro", ainda
aproveitou para fazer campanha
eleitoral antecipada na cidade de
Franco da Rocha, em meio à tragédia, desfilando em carro aberto.
Já o governador Doria, por sua
vez, não toma nenhuma provi-

Na Alesp, a deputada Professora Bebel lutou e votou contra o PL que autorizou a venda da CDHU

dência para auxiliar as famílias atingidas ou para desenvolver programas eficazes de prevenção, assim como não desenvolve nenhum programa de moradia popular. Ao invés disso,
Bebel adverte que a Companhia
de Desenvolvimento Habitaci-

Tá lá o corpo estendido
no chão
Segunda-feira, 24 de janeiro de 2022: o jovem congolês Moïse Kabamgabe chega no quiosque Tropicália na
praia da Barra da Tijuca no Rio
de Janeiro para cobrar diárias
de trabalho atrasadas. Refugiado, chegou ao Brasil com a sua
família em 2014 fugindo da fome
e da guerra. Moïse é amarrado e espancado até a morte,
com pedaços de pau e um taco
de beisebol por 5 homens.
O NOSSO PASSADO É
VERGONHOSO
A abolição da escravatura aconteceu há 133 anos e o
Rio de Janeiro foi porto de
entrada de milhares de pessoas escravizadas, que foram tiradas a força de suas famílias na
mãe África. Nas fazendas do
Brasil escravocrata os senhores
representavam a justiça, a força
militar e policial.Para a defesa de
um sistema que os senhores
julgavam imprescindível, eles
só encontravam limites em
suas próprias benevolências.
O PODER
COM VIOLÊNCIA
Os direitos dos senhores
estavam fundamentados na
violência para se manter. E
estas idealizações ainda persistem, mesmo após a abolição, porque as gerações posteriores herdaram do passado a visão que a sociedade senhorial criou.
O CÁLCULO DE UMA
TRAGÉDIA ANUNCIADA
A discussão que teve como
desfecho a morte de Moïse se
originou a partir de sua cobrança ao empregador de remuneração de dois dias de
trabalho. Trabalho intermitente ou informal? Sem dúvida, precarizado. Com bases
muito profundas, o cálculo
desta tragédia nos remete a
algumas medidas iniciadas no
(des)governo de Michel Temer

e outras aprovadas por este
(des)governo atual. Resumidamente são: - Dezembro de 2016:
A Emenda Constitucional n° 95
passa a integrar nosso ordenamento jurídico; - Julho de
2017: A Reforma Trabalhista é
sancionada; - Novembro de
2019: A Reforma da Previdência - Emenda Constitucional
103, começa a valer.
O QUE CADA UMA
SIGNIFICA?
Agora para entender o que
cada uma significa: a primeira
recebeu a pecha de "PEC da
Morte", porque institui um
novo regime fiscal na Constituição Brasileira, definindo que
os gastos federais com Saúde e
Educação - excluídos os juros
da dívida pública - serão congelados por 20 anos.Na prática
significa que o gasto primário
do governo federal está limitado por um teto definido pelo
montante gasto no ano anterior, reajustado pela inflação
acumulada, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Porém,
o crescimento do índice é insuficiente para contemplar o crescimento da população e seus
efeitos já estão sendo dolorosamente sentidos: falta de leitos, falta de remédios, falta de
vagas educacionais etc etc. Segundo, a Reforma Trabalhista:
o saqueamento dos direitos trabalhistas começaram em 1966,
dois anos após o Golpe Militar
que derrubou o ex-presidente e
ex-ministro do Trabalho, João
Goulart, o Jango. Porém, foi no
ano de 2017 que o Brasil implantou a sua mais profunda
reforma trabalhista, que alterou cerca de 100 artigos da
CLT mais de 200 dispositivos
aproximadamente. Em terceiro,
a Reforma da Previdência: Sob
a justificativa de que existe um
déficit da previdência e que,
portanto, este sistema é insustentável, a Reforma, em linhas

onal e Urbano (CDHU) está em
processo de extinção, desde que
Doria conseguiu aprovar, por apenas dois votos, o PL 529 na Assembleia Legislativa de são Paulo. "Enquanto o governo Doria
gastou em 2021 apenas 45% das
verbas destinadas a obras antien-

Nas fazendas
do Brasil
escravocrata
os senhores
representavam
a justiça, a
força militar
e policial
gerais, alterou as regras de
concessão e cálculo de aposentadorias e pensões, dos regimes
geral e próprio dos servidores
públicos federais, instituindo
também regras de transição.
NASCER, TRABALHAR
E MORRER
Em síntese: logo que nascem
os brasileiros estão descobertos
em Saúde e Educação, desassistidos em seus Direitos Trabalhistas e sujeitos a severidade previdenciária.
FALÁCIAS
Déficits (sem constatação atestada por auditoria),
mais empregos, melhorias na
economia e ampla liberdade do
trabalhador negociar com o
empregador, estas são algumas
das falácias contadas para nos
enfiarem goela abaixo tais medidas. O que ocorreu na realidade desde então foi mais desemprego e relações covardes de
precarização do trabalho, perdas de direitos, salários mais baixos e uberização. E, sobre a Reforma Trabalhista há o peso do negociado sobre o legislado. O nível de negociação individual,
em prejuízo dos empregados,
que se atingiu por meio da
Lei n° 13.467/2017, só pode
ser viabilizado e sustentado
pela previsão da prevalência
do negociado.
FAVORÁVEL
À EXPLORAÇÃO
A liberdade foi de verdade concedida para os patrões
explorarem ainda mais a
classe trabalhadora, que por
necessidade acaba aceitando
tudo. Assombrados com o
desemprego e com a fome.
Nas grandes corporações ou
até mesmo nos pequenos negócios, os patrões se sentem
livres para contratar informalmente e pagar por diári-

chentes, Bolsonaro não fica atrás.
Em 2021, seu governo aplicou
apenas R$ 370 milhões em
ações de prevenção em todo
país, contra R$ 1,1 bilhão em 2020.
Para se ter ideia, no governo Dilma, em 2013, o valor chegou a R$
3,4 bilhões", compara.

as ou por entregas e vendas.
A regra é dramática: ou ficamos no desespero e na
fome ou aceitamos as regras
trabalhistas ditadas pelos
interesses capitalistas.
A MUDANÇA QUE
PRECISAMOS
O Ministério Público do
Trabalho precisa atuar e
acompanhar as condições de
trabalho. Quantas pessoas
estão submetidas a subempregos por uma questão de
subsistência? Isso é óbvio aos
nossos olhares. As relações
trabalhistas foram substituídas sim por relações de exploração cruel. Devemos fazer protestos contra o assassinato de Moïse e juntar as
nossas forças para lutarmos
pela revogação da Reforma
Trabalhista. E essa revogação, meu bem, só com o meu
e o seu voto!
COERÊNCIA SEMPRE
Já encaminhando para o
final deste artigo, destaco mais
uma vez a importância da coerência! Nós do Partido Democrático Trabalhista - PDT, somos herdeiros do legado de
Getúlio Vargas que que consolidou das Leis do Trabalho num
conjunto de regras para proteger o trabalhador. A lei que estabelece a CLT data de 1º de
maio 1943, mas as normas em
favor do trabalhador começam ainda no início do governo de Vargas, nos anos
30. Entre os direitos garantidos, estão o salário mínimo, a carteira de trabalho, a
jornada de oito horas, as férias remuneradas, a previdência social e o descanso semanal. A CLT regulamentou
ainda o trabalho da mulher
e do menor de idade e estabeleceu a obrigatoriedade do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Foi o
nosso PDT também que estabeleceu o Dia da Consciência
Negra em 20 de novembro
com Abdias do Nascimento e
tornou o racismo um crime
inafiançável e imprescritível
com Carlos Alberto Caó.
———
Carolina Angelelli, presidente do
PDT de Piracicaba
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R EQUERIMENTO

Unimed Piracicaba recebe nota
máxima em qualificação da ANS

Autoras da 'Semana da Mulher'
destacam programação do dia 7

Com notas de zero (mínimo) a 1 (máximo), a avaliação mensura o desempenho
nas dimensões Qualidade e Atenção à Saúde, Garantia de Acesso (...)
Filipe

A Unimed Piracicaba conquistou a nota máxima no IDSS
(Índice de Desempenho da Saúde Suplementar), ano-base
2020, que integra o Programa
de Qualificação da Saúde Suplementar da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
Com notas de zero (mínimo)
a 1 (máximo), a avaliação mensura o desempenho nas dimensões
Qualidade e Atenção à Saúde,
Garantia de Acesso, Sustentabilidade de Mercado, Gestão de
Processo e Regulação.
"Quanto orgulho para a
nossa Instituição receber pela
terceira vez consecutiva a aprovação da agência que regula os
processos em saúde no Brasil.
Mais uma vez, os resultados
comprovam que nossas equipes
estão alinhadas mesmo diante de
uma pandemia que já dura mais
de dois anos", disse Carlos Joussef, presidente da Cooperativa.
O IDSS é calculado a partir
de 33 indicadores definidos pela
ANS, incluindo um indicador
bônus para as operadoras que
possuem certificado de acreditação. Para o cálculo do IDSS

Paes/Studio47

são utilizados dados extraídos
dos sistemas gerenciais da
Agência ou coletados nos sistemas nacionais de informação
em saúde, gerando uma nota
para cada operadora.
"Há dez anos, quando assumimos a direção da Unimed
Piracicaba, ajustamos práticas e
processos. Dentre nossas prioridades, direcionamos esforços para
melhorar, constantemente, o
IDSS, pois indica, principalmente,
a qualidade da assistência à saúde
que uma operadora de planos médicos deve ter. Essa é uma batalha diária, que continuará
nos mobilizando, pois queremos estar sempre no topo".
Além da Unimed Piracicaba, outras 263 coirmãs participaram da avaliação que permite a comparação entre empresas e estimula a concorrência
no setor de saúde no País. "Contar com a presença das Unimeds consolida a marca e fortalece o Sistema que, há mais de 50
anos, tem o compromisso com
a segurança e a qualidade da
assistência para os seus beneficiários", finalizou Joussef.

As vereadoras que organizam as atividades da "Semana
da Mulher" de 2022 falarão
sobre a programação em espaço que será aberto na reunião
extraordinária da Câmara a ser
realizada em 7 de março. O expediente da sessão terá 30 minutos reservados para Rai de
Almeida (PT), Silvia Morales
(PV) e Ana Pavão (PL) abordarem o tema. As três parlamentares são autoras do requerimento 75/2022, aprovado com
urgência na 1ª reunião ordinária do ano, nesta quinta-feira
(3). As celebrações do "Dia Internacional da Mulher" e da

"Semana da Mulher", ambos
assuntos a serem tratados pelas vereadoras no dia 7, estão
previstas nos decretos legislativos 2/1998 e 1/2009, respectivamente. "O 'Dia Internacional
da Mulher' e a 'Semana da Mulher' são programações importantes para fortalecer a luta pelos direitos das mulheres. As atividades
da 'Semana da Mulher' promoverão a discussão de temas como
saúde, segurança, profissão e bemestar em uma sociedade que ainda mantém uma estrutura patriarcal e machista, que a cada dia
mata mais mulheres", afirmam as
autoras do requerimento.

Assessoria parlamentar

AVENIDA JAIME PEREIRA

"Resultados comprovam que nossas equipes estão alinhadas mesmo diante de uma pandemia que já dura
mais de dois anos", disse Carlos Joussef

O vereador Thiago Ribeiro (PSC)
acompanhou, nesta sexta-feira
(4), a conclusão da pavimentação da avenida Jaime Pereira e
a liberação do tráfego na via. A
avenida estava interditada desde o dia 31 de janeiro, no sentido
Centro Cívico/Carrefour (rotatória), onde a chuva abriu uma cratera. Desde a interdição da via,
equipes da Semob (Secretaria
de Obras), Semuttran (Secreta-

ria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes) e
Defesa Civil trabalharam no local. De acordo com a engenheira Ana Beatriz de Oliveira Cabana, da Semob, foi realizado um
aterramento de cerca de três metros de profundidade, além de
concretagem e pavimentação
asfáltica, que foram utilizadas
para que a via pudesse ser reaberta antes do fim de semana.

O impacto das fortes chuvas
Rafa Zimbaldi

O perdão é fonte de
consolação e de bênçãos
Em nosso novo espaço Terapêutico, em diálogo com os
nossos amigos espirituais da Colônia Manto da Luz, telas se
abrem e transferem informações
do plano Superior. Inicia a captação e emissões energéticas que
trazem emanações articuladas
em forma de Orações. Tarefas
Socorristas eram sentidas pelo
potencial magnético das energias emitidas. Havia infinidade de
Servidores espirituais em agradecimento ao estágio expiatório
de provação. A calorosa recepção e organização, anunciam encaminhamentos observados pela
Divindade. Ali estava a implantação da Ala de Cura Sistêmica e
Quântica. Imenso arco-íris preencheu o ambiente com grande
diversidade de fauna e flora e
tudo se fez Luz. Em emoção, a
sensação de estar ali me fazia
refletir de que, quando a humanidade entender o verdadeiro
sentido da Existência e o quanto
o perdão vivenciado com sinceridade, é fonte de consolação e
de bênçãos, principalmente para
aquele que o fornece, abreviarão
sofrimentos que se enraízam há
milênios o próprio coração. Não
podemos mais cristalizar a própria trajetória. É em vão acreditar que o ouro e a prata expressam beleza, pois, elas não são tesouros para se guardar na consciência. Observem os gritos desesperados de nossos irmãos.
Palavras não ditas e vítimas das
lágrimas da volúpia do poder.
Em algum momento da trajetória humana, tudo isso vai pesar
na consciência. O Tempo é aliado indispensável. Quando vencermos os nossos equívocos, o
nosso Ser essencial pela Lei de
Causa e Efeito, revelará nossa
real liberdade de agir, como herança perante ao Tribunal da
Justiça Celeste. O cronometro do
Astral segue silenciosamente.
Amados e queridos leitores.
Não conhecemos o amanhã.
Todo hábito virtuoso demonstra

nossas intenções pelas atitudes.
O princípio mais elevado é o processo vertical em direção da Superioridade. O pensar-sentiragir em níveis Superiores da
Existência traz renúncia e devotamento que são cicatrizes
gloriosas conquistadas. Não é
possível interromper os Ensinamentos de Jesus Cristo. O nosso Mestre e irmão, revela ao
amigo aprendiz, benevolente
instrutor que acertadamente,
traz pelo exemplo e esforços, o
método mais justo e sábio de nos
fazer despertar de nossas próprias escolhas. Para nós, a expressão da Pedagogia espiritual
é muito bem aplicada, quando
se refere ao modo como o Pai
encaminha seus filhos para a
evolução. As Leis de Deus são
perfeitas e em suas estratégias,
o Criador revela em cada ação
do Bem a oportunidade de viver o Amor incondicional. Tudo
já está acontecendo no plano
espiritual e aqui no plano terreno, envolvendo a cada um pela
consciência, a quem aceita a
bondade pelo bom caminho.
E vamos refletir com Allan
Kardec: "Aquele que pede a
Deus o perdão de suas faltas
só o obtém se modificar sua
conduta. As boas ações são a
melhor das preces, pois os
atos valem mais que as palavras". E finalizando estas linhas preciosas, reflita que o
Tempo nos ensina que o melhor guerreiro, não é aquele
que sempre triunfa, mas sim,
aquele que volta, sem medo de
enfrentar a batalha. Luz, amor,
paciência e sabedoria, pois, o que
ainda não alcançaste, está a caminho. O mar calmo não faz o
bom marinheiro. Assim como
uma virgula muda uma frase,
uma simples atitude, pode mudar uma história. E com a amada, querida e estimada Alma
gêmea, nossa eterna gratidão.
Bom dia e boas energias. Eu
acredito em você.

Pânico (V) - Tratamento
"Ele precisa se colocar de forma
diferente em seu novo mundo,
contextualizar o terror em sua
vida", afirma o psicanalista Mário Eduardo Costa Pereira. A psicoterapia pode livrar o paciente
dos medicamentos, superando a
dimensão neurótica do transtorno. "Os resultados são promissores. A pessoa consegue se reciclar e o que era desesperador passa
a ser tolerável: 'a vida é assim mesmo, vou morrer um dia'. Estou resumindo algo mais complexo e que
traz outros elementos importantes como a sexualidade e a relação do sujeito com a morte e a
finitude da vida", ressalva.
Estima-se que 1,6% da população sofram de Pânico. O professor recorda que, há poucas décadas havia uma relação entre
pessoas que oferecia certa segurança: pais próximos, parentes

que rezavam, vizinho que acudia. "À medida que o capitalismo vai evoluindo, vemos uma
sociedade cada vez mais individualista, competitiva, onde o
sujeito depende exclusivamente de
sua performance e não tem tempo
para o outro. Nesse contexto mundano, chama atenção a explosão do
fenômeno do pânico, um transtorno que se relaciona com a vivência
de desamparo e de falta de garantias", ressalta o psicanalista.
Costa Pereira escreve em seu livro que o indivíduo experimenta
um "estar morrendo". A questão é menos a morte e mais o
morrer. "O pânico ainda se situa
como um esforço da vida pela vida",
afirma. Esses pacientes seriam para
ele mais sensíveis que o comum dos
homens quanto a real fugacidade
da vida e à condição de desamparo
da existência humana.

INTERATIVO
Minha melhor amiga
passou um ano com uma
pessoa que só a tratou mal,
o namoro só existiu na cabeça dela. Agora ele terminou pela segunda vez, a primeira foi por WhatsApp.
Mesmo assim para ela ele é
o ar que ela respira. Com o
namoro terminado queria
estar grávida, chorou com o
exame negativo. Numa festa ele a segurava pelo braço
enquanto ela gritava para soltar. Foi triste. Sempre foi assim. O ex-namorado a agrediu, ela sofreu um aborto,
quebrou o braço. Para mim ela
estádoente,semamorpróprio.
Sei que a vida é dela, mas
precisa se amar mais. Não
sei se é melhor me afastar.
Ela não acha que precisa
de ajuda e chegou a me
ofender agressivamente.
Renata.

Sua amiga está pagando
caro, mas é o preço que ela escolheu. Na vida só aprendemos
pela dor, dificilmente pelo
amor. Além disso, temos uma
subjetividade que entra em
jogo para decidirmos que rumo
tomar na vida. Por mais que
lhe seja difícil vê-la sofrer, a
única coisa que me parece estar ao seu alcance é lhe dar o
ombro amigo. Se ela der espaço até pode expor sua opinião,
mas pelo que contou até lhe
ofendeu quando fez isso. De
resto vejo que a angustiada
agora é você, mesmo com as
cenas que já testemunhou.
Não podemos querer que
as pessoas sintam, pensem e ajam
como nós. O aprendizado se dá
sempre pela prática. Está muito sofrido assistir isso tudo? Proteja-se. Mas se suportar ficar perto para ajudá-la deixe-a saber
que está ali por ela.

CITAÇÃO!
"Brincadeiras não existem". (Sigmund Freud)

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.
Use até 200 toques. Sigilo absoluto.
BLOG: http://pedrogobett.blogspot.com/
FACEBOOK: fb.com/psicopontocom
E-MAIL: pedrogobett@yahoo.com.br
CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430

Nesta quinta-feira
(3), o Sidec (Sistema
Integrado da Defesa
Civil), órgão do Governo do Estado,
emitiu alerta de atenção para 17 cidades
da RMC (Região Metropolitana de Campinas). O alerta vem em meio à
previsão de mais chuvas fortes
para o final de semana, conforme o comunicado do Cepagri
(Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas
à Agricultura), da Unicamp.
A situação das nossas cidades, como em Capivari e
Monte Mor, afetadas pela cheia
do Rio Capivari, ou em Campinas, onde a população da região do Gargantilha também é
duramente castigada, é delicada e requer atenção máxima de
todos nós agentes públicos.
Monte Mor foi a cidade
com mais transtornos causados pelas enchentes, que deixaram casas alagadas e 150 pessoas desalojadas.
A chuva também fez
transbordar o rio Camanducaia, em Jaguariúna. Valinhos, Sumaré e outras cidades
também registraram alagamentos e transtornos causados pela
chuva. O Sistema Integrado da
Defesa Civil do Estado alerta a
região para riscos de deslizamentos e transtornos nas cidades por conta do acumulado de chuvas. Situações
como essas causam mortes,
como ocorreu em diferentes cidades paulistas.
Até a última quarta-feira,
foram contabilizadas 27 mortes. Só em Franco da Rocha, na
Grande São Paulo, eram 11 o
número de vítimas fatais. Esses números causam dor nas
famílias e em todos nós.
Em todo o Estado, a Defesa Civil contabiliza 660 pessoas
desabrigadas ou desalojadas.
Este cenário que apresento
aqui é um preâmbulo da minha
visão como deputado estadual.
Nós precisamos ser assertivos
quando lidamos com as questões mais básicas da sociedade.
Essa semana já entrei em
contato com o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) e a Defesa Civil do Estado
para que as obras de limpeza do
Rio Capivari sejam aceleradas.

Essa é uma ação
emergencial que precisa de atenção imediata,
como o envio de recursos estaduais para as
cidades mais afetadas
pelas chuvas no final de
semana, sendo um total de R$ 15 milhões
para auxiliar as prefeituras na recuperação urbana e social.
Destaco aqui meu empenho
para levar aos municípios recursos para obras de infraestrutura, a exemplo de construção de

Precisamos ser
assertivos
quando lidamos
com as questões
mais básicas da
sociedade
pontes e pavimentações, além
disso a conquista de veículos e
equipamentos para a Defesa
Civil. As primeiras cidades a
receberem esses equipamentos
de combate a incêndio e resgate de vítimas em enchentes foram Morungaba, Caconde, Nazaré Paulista e Paulínia. Nesta
semana, o meu assessor parlamentar Luis Henrique Schneider, me representou em uma
reunião com a comunidade da
região do Gargatilha, em Campinas, uma região da cidade que
sofre pelo abandono da prefeitura da cidade e se vê obrigada a enfrentar dias ainda
piores em época de chuva.
Até mesmo caminhões e ônibus encontram dificuldade
para chegar ao bairro pelas ruas
de terra, uma situação absurda.
Isso sem contar a região central
da cidade que é afetada pelos
alagamentos que já levaram vidas de campineiros.
Aqui, registro mais uma
vez meu pesar pelas mortes das
pessoas e me solidarizo com as
famílias. Aproveito para parabenizar cada agente do Corpo
de Bombeiros, da Defesa Civil e
as pessoas, vizinhos e amigos
em cada cidade que se dedicam
na busca por sobreviventes e a
ajudar quem precisa de apoio.
Rafa Zimbaldi é deputado estadual pelo PL.
Foi vereador por quatro
mandatos em Campinas
e foi reeleito presidente
da Câmara Municipal.
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Em audiência, Câmara discutirá
Programa Escola Cívico-Militar

Iracemápolis é
contemplada com
viatura por meio
do programa

De acordo com Polezi, o (MEC) divulgou nesta segunda-feira (10) a lista com
as cidades contempladas pelo Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares

NO

C AMPO

Guilherme Leite

O requerimento 42/2022, de
autoria do vereador Fabrício Polezi (Patriota), que convoca audiência pública com o objetivo de conhecer e discutir sobre o Programa Escola Cívico-Militar em Piracicaba, foi aprovado em caráter de
urgência durante a 1ª reunião extraordinária, realizada nesta quinta-feira (3), por meio do SDR (Sistema de Deliberação Remota), com
o presidente da Câmara, vereador
Gilmar Rotta (Cidadania) no plenário e os demais vereadores em
seus gabinetes ou residências.
De acordo com Polezi, o Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (10) a lista com as cidades contempladas
pelo Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) para
o ano de 2022 e Piracicaba foi uma
das escolhidas entre as 89 vagas
do programa. "Considerando todos os excelentes resultados que
esse programa proporciona por
onde passa e todos os benefícios
que a própria comunidade usufrui mediante a sua execução,
há a necessidade de esclarecer
e promover o programa de forma honesta para que todo cidadão tenha ao alcance as informações pertinentes a essa temática",
afirma o documento. Por meio
do requerimento, estão convoca-

Na manhã desta sexta-feira,
a prefeita Nelita Michel participou
de uma cerimônia em São José do
Rio Preto que confirmou que Iracemápolis foi contemplada com
uma viatura 4x4 por meio do Programa Segurança no Campo.
A entrega foi feita pelo vicegovernador, Rodrigo Garcia. Estiveram presentes ainda o diretor
de Administração, Silvio José Sartori, o chefe de gabinete Felipe
Marcelo Granço e a comandante
da Guarda Civil Municipal, Simone Rizzo e o GCM Fernandez. O
vereador Fábio Simão também

A audiência será agendada para março, já que, segundo o ato da mesa-diretora 2/2022,
reuniões presenciais estão suspensas durante o mês de fevereiro
dos o procurador-geral do Muni- nente Coimbra (PSL) e Valeria Bol- da sociedade civil. A audiência
cípio, Fabio Dionísio, o secretário sonaro (PRTB), o deputado fede- será agendada para março, devimunicipal de Educação, Gabriel ral Guilherme Derrite (Progressis- do ao ato da mesa-diretora 2/
Ferrato e o secretário municipal de tas), o dirigente regional de ensi- 2022, que suspende reuniões
Governo, Carlos Beltrame. Serão no de Piracicaba, Fabio Negreiros, presenciais durante o mês de
convidados o prefeito Luciano Al- o diretor da Escola Carolina Men- fevereiro por causa do aumenmeida (DEM), os deputado esta- des Thame, Donald Gevartosky to do número de casos de coduais Gil Diniz (sem partido), Te- Arruda, e demais representantes vid-19 no município.

acompanhou a entrega. O recebimento ocorre por meio de indicação do deputado estadual Rafa
Zimbaldi ao secretário Estadual de
Agricultura Itamar Borges. A indicação ao deputado, para ampliação de
ações em prol da segurança pública,
foi feita pelo vereador Fábio Simão.
"Estamos muito felizes e gostaria de agradecer imensamente a
todos por essa conquista", destacou a prefeita. O veículo é adaptado com giroflex, tecnologia GPS e
rádio comunicador e contribuirá
para a patrulha, em especial na
área rural do município.

Modelo ampliará a proteção na área rural e é equipado
com giroflex, tecnologia GPS e comunicador

R ODOVIA

Eixo SP libera ponte em
Sacerdotes de Religiões de Terreiro solicitam audiência Santa Maria da Serra

T OLERÂNCIA

Na última quarta-feira (2),
dia de Iemanjá, data religiosa festiva do Candomblé e celebrada oficialmente no calendário oficial do
município de Piracicaba, a vereadora Rai de Almeida (PT) recebeu
em seu gabinete a visita do babalorixá Eduardo de Oxumarê e de
pai André Toledo, sacerdotes do
Candomblé e da Umbanda, respectivamente. Ambos trouxeram
ao gabinete um pedido para que
seja realizada audiência sobre políticas públicas para as Religiões de
Terreiro, em realização da Câmara, ainda neste semestre. Junto
com os sacerdotes esteve também
o professor Adelino Francisco de
Oliveira, do Instituto Federal de
Educação - Campus Piracicaba, filósofo e estudioso das religiões.
A proposta da realização de
uma audiência pública sobre Religiões de Terreiro, apresentada à
vereadora, nasceu como encaminhamento já de uma primeira reunião, ocorrida no dia 8 de dezembro de 2021, da qual participaram
diversas autoridades sacerdotais
de diferentes casas religiosas da
cidade de Piracicaba e da região,
promovida e organizada também
em conjunto pela vereadora Rai,
por pai Eduardo, pai André e o
professor Adelino.
Nessa primeira reunião, cujo
tema central foi a intolerância religiosa contra as Religiões de Terreiro, entendeu-se que o poder
público precisa participar e contribuir para que estes segmentos possam ser respeitados, tenham amparo legal municipal contra ataques de qualquer ordem (especialmente os de natureza preconcei-

tuosa) e possam seguir trabalhando pelo bem-comum e desenvolvendo suas atividades em benefício da sociedade como um todo.
A vereadora Rai de Almeida,
pai Eduardo e pai André destacaram a importância de se valorizar
as raízes das Religiões de Terreiro
em Piracicaba, e apontaram também para as possibilidades de inúmeras parcerias e atividades em
conjunto que as variadas casas
religiosas espalhadas pela cidade podem realizar junto ao poder público, e que vão também
muito para além do próprio
universo religioso.
"Os terreiros podem, à medida do possível e do interesse dos
gestores públicos e dos próprios
terreiros, serem utilizados como
eventuais pontos de vacinação nos
bairros, como espaços para cursos
gratuitos de interesse social e para
serviços e auxílios humanitários
variados", destacou Pai Eduardo,
ressaltando que, por exemplo, o
terreiro dele fica ocioso muitas
vezes ao ano e poderia estar à
disposição do poder público local para auxiliar em projetos sociais de interesse público.
Outro ponto debatido na visita à vereadora Rai foi a necessidade de o município se atualizar quanto às leis de proteção contra a intolerância religiosa. Nesse sentido,
pai André destacou a recente aprovação de lei estadual que resguarda e protege as religiões em geral
contra a prática da intolerância,
que "triste e invariavelmente ainda se manifesta em diversas ocasiões", relata. "É preciso discutir a
criação de uma lei municipal que

Assessoria

parlamentar

A Eixo SP Concessionária de
Rodovias concluiu na tarde desta
sexta-feira (4) os trabalhos de
recuperação do pavimento na
cabeceira da ponte sobre o córrego Ribeirão Bonito, no km 225
da SP 304 - Rodovia Geraldo
de Barros, em Santa Maria da Serra. Com isso, foi liberado o tráfego
de veículos no local.
A ponte permaneceu interditada por cinco dias após a constatação de que o asfalto havia cedi-

do em razão das fortes chuvas que
atingiram a cidade no último fim
de semana. Assim que as chuvas
deram uma trégua, equipes da
Eixo SP iniciaram os trabalhos de
estabilização do terreno e de recuperação do asfalto. Os trabalhos
foram encerrados nesta sexta e o
trânsito sobre a ponte voltou ao
normal. Durante o período de interdição, os usuários daquele trecho da rodovia tiveram de fazer o
desvio por dentro da cidade.

Em visita ao gabinete da vereadora Rai de Almeida, sacerdotes solicitam a realização de audiência pública
sobre políticas públicas para as Religiões de Terreiro
atenta à lei estadual recém-criada, e que reforce na cidade o combate e a prevenção contra a intolerância religiosa, e também estabeleça formas de atendimento às vítimas desse tipo de perseguição e
proponha penalidades para aqueles que as comete", destacou ainda pai André, enfatizando também
que uma audiência pública é, certamente, o espaço ideal para que
esse debate aconteça.
A vereadora Rai de Almeida,
que apesar de não ser praticante
ou mesmo professar fé em uma
dessas religiões em específico, informou que tem participado das
atividades desse grupo em torno
da necessidade de se discutir
políticas públicas para as Religiões de Terreiro. "Vamos trabalhar para que essa audiência
pública aconteça e possa ser um
momento rico em debates, dis-

cussões e encaminhamentos
que auxiliem as Religiões de
Terreiro em Piracicaba", disse Rai.
"Todas as religiões merecem
o nosso respeito, a nossa atenção
e o nosso cuidado. Não podemos tolerar nenhum tipo de preconceito. Precisamos sim auxiliar na construção de uma sociedade mais humana, mais acolhedora, mais plural e democrática, e
que saiba respeitar e mesmo apreciar a beleza de todas e as religiões", afirmou a vereadora.
No próximo dia 5 de
março, um novo encontro
está aberto aos interessados no
tema. O evento será realizado
em horário e local ainda a
ser confirmado, a fim de que a
proposta da audiência pública
possa ser construída coletivamente e seja, posteriormente, apresentada à Câmara.

Concessionária concluiu nesta sexta os trabalhos de
estabilização do terreno e de recuperação do pavimento e trânsito voltou ao normal

Divulgação
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Diretoria acompanha votação camarária
A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região acompanhou a 1ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Piracicaba que colocou em
pauta a votação do projeto de lei 276/
2021 e o projeto de emenda à Lei Orgânica 05/21 que revogam a lei que
autoriza a celebração de convênio
entre a administração pública e a
entidade sindical para descontos em
folhas de pagamentos de convênios e
benefícios oferecidos aos associados
da entidade e de emenda à Lei Orgânica que reduz o números de diretores afastados para exercício do mandato sindical de cinco para três diretores. Felizmente após diálogos com
a vereança foi possível o adiamento
das votações. Uma nota de apelo foi
enviada ao presidente da Câmara, Gil-

mar Rotta, na tarde de quinta-feira
(3), elencando a atuação da entidade
ao longo destes 30 anos. O sindicato representa cerca de 10 mil associados e dependentes que utilizam inúmeros benefícios e convênios, dentre eles, os atendimentos médicos, onde muitos, com comorbidades, realizam tratamentos de doenças crônicas e terminais.
Com relação aos diretores
afastados, o Sindicato segue a Lei
Orgânica do Município de Piracicaba promulgada em 1990, na época pelo presidente da Câmara, Rogério Vidal. A quantidade de diretores afastados de suas funções
para exercer o trabalho sindical
durante o mandato para qual foi eleito, segue a lógica da legislação federal
e estadual. Se tratando de 10 mil

servidores, cada diretor afastado
atende cerca de 2 mil servidores de
base em 400 lugares diferentes onde
atuam a Administração e autarquias, incluindo o Legislativo.
A diretoria agradece o empenho
dos vereadores que compreenderam
o apelo da entidade. "Pedimos aos demais que analisem com carinho as
argumentações postas pelo Sindicato
e Conespi contrapondo quaisquer propostas arbitrárias ou de vingança pessoal que maculam a história bicentenária da Câmara Municipal. Continuamos firmes nossa luta por dias
melhores aos trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras
públicas", disse o diretor e advogado, José Osmir Bertazzoni.
O Sindicato dos Municipais é
uma entidade forte e respeitado em

nível nacional e internacional, inclusive na OIT (Organização Internacional do Trabalho) que trouxe a Mesa
Permanente de Negociação a Piracicaba. E nesse momento de campanha salarial, a retomada do diálogo
com os vereadores é muito importante, para não prejudicar os servidores que são o objetivo maior. "Consagramos a garantia de que o ódio e
uso abusivo do poder de um vereador não serão suficientes para encurralar a diretoria do Sindicato
caso os servidores, na assembleia
geral da categoria, optem por decisões mais drásticas como a greve;
não nos curvaremos porque a assembleia é soberana e somos representantes dos servidores municipais", disse o presidente do Sindicato, José Valdir Sgrigneiro.

FESTA
O Caphiv fechou o primeiro
mês do ano em festa. A celebração dos aniversariantes do
mês é uma tradição mantida
pela entidade. "A cada nova
festa, nossos profissionais
nos surpreendem, sempre
preocupados em nos surpreender", conta o presidente
Paulo Soares. A festa em ja-

neiro foi diferenciada das anteriores porque também comemorou-se o aniversário de
Denise Franco, gerente financeira do Caphiv. "A Denise
merece todo nosso carinho e
reconhecimento. Confio toda
gestão da entidade a ela, porque ela iniciou comigo este
projeto", conta o presidente.
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Vereador visita prédio do Poupatempo
e pede melhorias à Prefeitura
Pedro Kawai identificou infiltrações que precisam de providências
As fortes chuvas que atingiram Piracicaba nos últimos dias,
também causaram danos no prédio do Poupatempo que, recentemente, foi denominado pelo vereador Pedro Kawai (PSDB), como
"Jairo Ribeiro de Mattos", em homenagem ao ex-deputado estadual, falecido em julho de 2020.
Nesta sexta-feira (4), em visita ao local, e, acompanhado pela
gerente do posto, Kelly Cristiane
Teles Augusto, o vereador percorreu as instalações do Poupatempo
e constatou várias infiltrações no
teto dos dois pavimentos, o que,
provavelmente, tenham sido causadas por vazamentos de água e
por sujeira no sistema de drenagem das calhas. No subsolo, logo
abaixo do banheiro público da
Praça José Bonifácio, há vestígios
de bolor e, no piso superior, vários

trechos com umidade aparente.
Uma parte do teto, junto à lateral
do prédio caiu, recentemente, em
decorrência das infiltrações.
Acompanhado pela gerente
do posto, Kelly Cristiane Teles Augusto, o vereador percorreu as instalações do Poupatempo para verificar seu estado de conservação.
"Por se tratar de um imóvel
municipal, a prefeitura tem a responsabilidade de manter o local
em boas condições de uso e de segurança para os funcionários e
usuários", comentou Kawai. Ele já
encaminhou um pedido de vistoria e de manutenção no local para
a prefeitura.
O vereador conta que foi ao
Poupatempo para acertar detalhes e conhecer os critérios da
instituição, para identificar o
imóvel com o nome de Jairo

Mattos, que também era escritor, escultor e engenheiro agrônomo. "Aproveitei a visita para
colocar o meu mandato à dis-

posição e me surpreendi com os
problemas apresentados, os quais,
felizmente, são simples de serem
resolvidos", comentou.

Vazão de represa
em Capivari não
afeta Piracicaba,
constata vereador
Nesta quinta-feira (3), os vereadores Cássio Luiz Barbosa, o
Cássio Fala Pira (PL), Paulo
Campos (Podemos), Zezinho
Pereira (DEM) e Thiago Ribeiro (PSDB) estiveram em Capivari, acompanhados do presidente da Câmara daquela cidade,
vereador José Eduardo Bombonatti, para uma visita às comportas da Represa Leopoldina.
A visita foi realizada após reunião com moradores do bairro
Bosque da Água Branca, na última quarta-feira (2), que acreditavam que as enchentes eram provenientes do escoamento da comporta de Capivari. Segundo a assessoria do vereador, os especialistas que acompanharam a visita
garantiram que a vazão do rio Capivari não afeta Piracicaba.
"Fico feliz de os vereadores de
Piracicaba terem vindo a Capivari

B EM- EST
AR A NIMAL
ESTAR

para ver o nível do rio. Isso mostra que os parlamentares estão preocupados com os munícipes que
moram nas áreas de risco. Vale
ressaltar a proximidade de Piracicaba e Capivari, já que fazemos
parte da mesma região metropolitana", disse o Du Bombonatti.
"Saímos munidos de muita
informação para contribuir com a
solução do problema, que há mais
de 30 anos acompanha a população", lembrou Paulo Campos.
"Entra gestão e sai gestão e é
a mesma situação. O que queremos cobrar que essas coisas não
venham mais acontecer", completou o vereador Cássio Luiz Fala
Pira, ao afirmar que a questão se perpetuou como boato no imaginário dos
moradores daquela região. Ainda segundo ele, além da reunião, vários
munícipes lhe questionaram nas
redes sociais sobre o problema.
Guilherme Leite

Dois logos para departamento estão na final de concurso
Dois logotipos disputam a final do concurso que vai escolher a
identidade para o Departamento
de Bem-estar Animal, ligado à Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), da Prefeitura de Piracicaba. O concurso
começou no dia 15/01 e teve as inscrições encerradas em 30/01. Na
terça-feira, 01/02, a comissão organizadora, formada por profissionais da Sedema, do CCZ (Centro
de Controle de Zoonoses) e do Centro de Comunicação Social, escolheu os dois finalistas entre os 75
logotipos recebidos. Agora, os finalistas serão divulgados na plataforma digital Instagram da Sedema (@sedemapira) para serem
votados pelo público.
A Sedema vai publicar a ata
da reunião, no Diário Oficial do
município, e abrir prazo de três dias
úteis para recursos, a partir desta
publicação. Se não houver recurso, a Sedema dará sequência ao
concurso em suas redes sociais.
A escolha final caberá ao público e quem tiver mais votos vence. O logo vencedor levará R$
2.000, diretamente do doador.
O vencedor cederá automaticamente os direitos autorais de sua
obra para reprodução e publicação nos documentos do setor em

qualquer suporte, físico ou digital
de forma irrestrita, objetivando a
divulgação do departamento. Caberá ao participante a responsabilidade exclusiva e integral
sobre a originalidade e autoria
dos trabalhos inscritos, assim
como a proteção legal de seus
direitos autorais e/ou sobre a
propriedade intelectual.
Em caso de dúvida quanto à
autoria do logotipo, antes ou depois do resultado, caberá à organização do evento decidir sobre sua
possível exclusão do concurso. O
participante deverá fornecer, em
sua inscrição, informações corretas, verdadeiras e completas, bem
como possíveis informações solicitadas pela organização. Qualquer infração ao regulamento, por
parte do participante, poderá causar desclassificação e exclusão do
concurso, a critério da comissão
organizadora. A inscrição implica
na aceitação integral das regras do
concurso do logotipo.
O Departamento de Bem-Estar Animal está ligado à Sedema,
que trabalha em conjunto com o
Disk Animais, que atende cavalos,
ruminantes, bovinos, ovinos e caprinos, além dos canídeos e felinos, e a Divisão de Controle e Fiscalização do Setor de Zoonoses, da

Para Cássio Luiz Barbosa, o Cássio Fala Pira (PL), a questão se
perpetuou como boato no imaginário dos moradores daquela região

Sthefany Froner, Julli Callister e Luana Brito durante
os trabalhos na Sedema
Secretaria Municipal de Saúde. Seu
objetivo é garantir a defesa e a proteção dos animais. Além disso, oferece atendimento às necessidades
básicas e medidas de saúde dos
animais domésticos.
O departamento tem como
metas desenvolver e formular projetos e ações que atendam as necessidades e proteção da integridade e saúde dos animais, solucionando demandas de interesse da população por meio de
ações integradas às secretarias
municipais, fiscalizando maus-

tratos a animais de pequeno,
médio e grande porte. E, implementa medidas de estadia, liberação, leilão ou adoção, saúde e medidas preventivas para
imunizar e vacinar os animais,
bem como promover o controle
populacional. Planeja e executa campanhas educativas para
posse responsável, castração
e quaisquer outras melhorias à qualidade de vida dos
animais, realizando atendimentos veterinários e tratamentos de animais enfermos.

I NFEST
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Secretaria de Saúde alerta sobre
proliferação do caracol africano
Divulgação

O excesso de umidade causado pelas chuvas desta época do
ano, somado ao calor típico do verão, favorece a proliferação dos
caracóis africanos em diversas áreas da cidade. O alerta é feito pela
Secretaria de Saúde, por meio do
Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ). O ecólogo e coordenador do
PMCA (Plano Municipal de Combate ao Aedes), Sebastião Amaral
Campos, o Tom, lembra que este
tipo animal é uma espécie exótica,
vinda da África, no início dos anos
1980, com finalidade comercial,
para ser utilizado na culinária
em substituição ao escargot. A
iniciativa não deu certo e a criação foi abandonada e hoje é
considerada uma praga.
"Seu nome científico é Achatina fulica, é um molusco terrestre (caracol) comum na estação
chuvosa. Adaptou-se ao ambiente
urbano, sendo muito fácil encontrá-lo nas cidades, principalmente
em locais próximos a córregos, lagos e rios. Também ocorre em áreas verdes e quintais com presença
de sombreamento, árvores frutíferas e hortaliças. É normal encontrá-los em muros, árvores e paredes, após a chuva", destaca Tom.
Conforme explica Márcio
José Sérgio Ermida, biólogo e orientador pedagógico do CCZ, o caracol africano é hermafrodita, ou
seja, possui os dois sexos, portanto, produzem ovos o ano todo.
"Alguns indivíduos podem ser portadores de parasitas capazes de
trazer complicações para a saúde

humana. No Brasil, muito raramente há relatos de casos de doenças transmitidas pelos caracóis
africanos, mas em seu país de origem são muito frequentes", disse.
ORIENTAÇÕES - Os técnicos
do CCZ alertam para alguns cuidados importantes, entre eles, o
mais importante é o de jamais consumir carne de caracol africano.
"Além disso, evitar contato com
suas secreções é fundamental para
evitar possível contaminação. Caso
haja contato, lavar bem as mãos
com água e sabão", afirma Tom.
Márcio Ermida reforça: "Para
limpeza de quintais com a presença do caracol, é muito importante
a utilização de luvas. Para eliminá-los, basta quebrar suas conchas e colocar em sacos de lixo. Se
o caracol tiver contato com verduras e frutas, é fundamental lavar bem os mesmos e, se possível,
colocar uma colher de chá de água
sanitária em um litro de água e
deixar de 15 a 30 minutos antes
de consumir estes alimentos".
Tom lembra que a concha do
animal também pode, após sua
morte, acumular água e se transformar num foco de criação do mosquito da dengue. Ele alerta que, para
evitar esses problemas, o controle desse caracol deve ser feito com a catação
manual periódica dos animais e sua
posterior eliminação.
Para solicitar a orientação
sobre os caracóis, o CCZ disponibiliza serviço de teleatendimento
pelo número (19) 3427-3351 ou
também pelo SIP 156.

CESM

Câmara aprova
projeto de lei que
regulariza descrição
de terreno
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na noite desta
quinta-feira (3), em primeira discussão, o projeto de lei 259/2021,
de autoria do Executivo, que altera na lei municipal 3723/94 o memorial descritivo e a descrição do
perímetro de imóvel localizado na
Rua Santa Cruz, atualmente sede
do Centro Especializado em Saúde
da Mulher (CESM), da Secretaria
Municipal de Saúde, de forma a
permitir que o município registre
a sua titularidade em cartório.
Fruto de permuta entre o Sindicato dos Empregados Desenhistas Técnicos, Artísticos, Industriais, Copistas, Projetistas Técnicos
e Auxiliares de Piracicaba e a prefeitura, o órgão municipal "devido a inúmeras notas de devolução
ainda não conseguiu registrar
sua parte da permuta, o que
pretendemos fazer com a aprovação da presente propositura",
traz a justificativa do projeto.
O texto ainda diz que a permuta "se efetivou através da la-

vratura da escritura de permuta
em 23 de março de 1.994, conforme certidão emitida pelo 2º Tabelião de Notas desta Comarca" e que
o sindicato "já promoveu o registro das áreas públicas permutadas
em seu nome e, ainda, que o Município já ocupa desde então a
área pendente de registro, sendo esta apenas uma regularização do título de propriedade cuja
posse já é do Município".
Por fim, a propositura também destaca que o espaço atualmente ocupado pelo CESM, após
obras de reforma total do prédio,
"foi readequado para melhorar a
qualidade do atendimento ao público e aos portadores de necessidades especiais, com readequação
da recepção, troca total do telhado, reforma dos sanitários, reestruturação dos consultórios e sala
de exames, revisão total da parte
elétrica, hidráulica e pintura total
do prédio", e que lá são ofertados
à população exames e consultas de
diversas especialidades médicas.

D OAÇÃO

Caracol Africano é considerado uma praga por ser espécie invasora

CUIDADOS NO RECOLHIMENTO
E DESCARTE DOS ANIMAIS
- Para realizar a catação, as mãos devem estar
protegidas com luvas ou sacos plásticos para evitar o contato com o animal
- Os caramujos recolhidos devem ser esmagados, cobertos com cal virgem e enterrados
- Recolher também os ovos, que ficam semi-enterrados e proceder da mesma forma usada para os
animais coletados
- Os caramujos e ovos recolhidos também podem ser mortos com solução de cloro, três partes iguais de água para uma
de cloro, mas devem ser deixados totalmente cobertos por essa
solução durante 24hs, antes de serem descartados
- O material ensacado também pode ser descartado
em lixo comum, mas é preciso quebrar as conchas para
que elas não acumulem água, tornando-se possíveis focos para reprodução de mosquitos.

Caphiv mantém campanha
de solidariedade
Fundado há mais de uma década, o Caphiv (Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/Aids e Hepatites Virais) mantém campanhas permanentes de doação. Atualmente, 30 pacientes residem na
CapVida (Casa de Apoio à Vida) e,
dentre os materiais mais utiliza-

dos, são as 200 fraldas descartáveis por dia. A entidade é responsável por sete projetos que atuam
em diferentes focos, entre eles educação, redução de danos, prevenção a IST's e enfrentamento à
fome. Para doar entre em contato
com: (19) 3371-3585.
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PrefeituraapoiaSOSChuvas

Davi Negri

Vereador e deputado federal
fiscalizam verbas de emendas
"É sempre muito gratificante poder voltar a Piracicaba ao lado de Polezi
e poder visitar lugares tão importantes para a cidade", disse Derrite

Doações às famílias atingidas pelas chuvas chegaram ao
Centro Comunitário do Piracicamirim
Em apoio às famílias atingidas pelas enchentes em vários
pontos de Piracicaba, a Prefeitura, por meio do Fundo Social
de Solidariedade (Fussp) e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(Smads), é parceira da campanha SOS Chuvas, realizada por
lideranças comunitárias.
Muitas famílias perderam
móveis, eletrodomésticos, colchões
e precisam de materiais de higiene
pessoal e limpeza. A campanha tem
o objetivo de arrecadar donativos e
distribuí-los a quem mais necessita,
diante da situação emergencial.
Laura Queiroz, uma das articuladoras da campanha, explica
que a destinação das arrecadações
será feita às famílias mais vulneráveis. "Especialmente no Jd. Maracanã e Bosque da Água Branca
as famílias perderam muitos móveis, colchões, eletrodomésticos,
roupas, produtos de limpeza,
alimentos e neste momento precisam da solidariedade da população para voltarem a viver
com o mínimo de dignidade em
seus lares", ressalta.
As doações de materiais de
higiene pessoal e de limpeza podem

ser encaminhadas ao Banco de
Alimentos, localizado à rua Professor José Rosário Losso, 946/
954 - esquina com avenida Presidente Vargas, bairro Jaraguá; telefone (19) 3434-6332.
Para doar móveis, eletrodomésticos e colchões, as pessoas
devem entrar em contato com
a Central de Projetos pelo telefone (19) 3422-9677.
"Esperamos mobilizar o maior número de pessoas. Além das
doações, as parcerias com empresas e serviços, como exemplo, lavanderias, também seriam bemvindas, pois ajudariam essas famílias a resgatarem peças de roupas que foram molhadas e sujas
pelos alagamentos", explica Euclidia, Fioravante, secretária
municipal da Assistência e Desenvolvimento Social.
A campanha conta ainda,
com outros locais para a entrega
de doações: Centro Comunitário
do Piracicamirim, na rua Militão
José da Rocha, 84; a Horta Noiva
da Colina, rua Eulálio de Arruda
Mello, 300, Noiva da Colina, e travessa Dom Luiz de Bragança, 538,
Vila Rezende. Para mais informações: (19) 9 9994-3429.

I RACEMÁPOLIS

Na tarde desta quinta-feira
(3), o vereador Fabricio Polezi (Patriota) acompanhado do deputado federal Capitão Derrite (PP),
percorreu diversos setores da cidade, incluindo os principais
hospitais, como a Santa Casa de
Misericórdia e o dos Fornecedores de Cana de Piracicaba,
com o objetivo de fiscalizar e de
avaliar a destinação de novos
recursos destinados para a saúde
do nosso município.
Houve também uma breve
reunião ao término das visitas
onde foi discutido melhorias que
podem ser feitas, em valores repassados pelo SUS (Sistema
Único de Saúde) e outras demandas que envolvem tanto a
Santa Casa quanto o dos Fornecedores de Cana.
Representando a Santa
Casa fizeram-se presentes: João
Orlando Pavão (provedor da irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba), Marcos Andrade (Relações Institucionais) e Fábio Pavão (Diretor
da Secretaria da Fazenda de
Guarulhos). O Hospital dos
Fornecedores de Cana de Piracicaba foi representado por Lucimeire Peixoto (Superintendente), Juliana Mazzonetto
Machado (Assessora de Comunicação e Marketing) e Daniele
Rodrigues (Analista de Captação de Recursos).
"É sempre muito gratificante poder voltar a Piracicaba ao lado de Polezi e poder
visitar lugares tão importan-

Assessoria Parlamentar

"Aliança com deputado da base Governo Federal traz bons frutos a Piracicaba", reitera
o vereador Fabrício Polezi, com destaque na atuação do Capitão Derrite
t e s p a r a a c i d a d e . M e l hor
ainda é constatar que os recursos que estamos enviando
estão sendo empregados da
melhor forma possível pelos
gestores que comandam os
hospitais", enfatizou o deputado federal Capitão Derrite.
"Acompanhar o deputado e
poder proporcionar à Santa
Casa e ao Hospital dos Fornecedores, melhorias que com

certeza irão impactar na vida
de milhares de piracicabanos
me traz a certeza de que estamos fazendo a coisa certa
e ao lado de pessoas certas",
destacou Polezi.
A visita terminou com a
ida para o CPI-9 (Comando
de Policiamento do Interior
da Policia Militar) onde o
deputado Derrite, outrora
"Policial de Rota" aproveitou

para realizar uma pequena
palestra para os "irmãos" de
farda. Porém, o vereador
Polezi teve que sair às pressas para acompanhar a sessão camarária extraordinária, mas se comprometeu em
realizar as ações de parcerias para com o deputado onde
o vereador auxilia no direcionamento e na fiscalização
desses recursos.

NOVO

Equipe prioriza a sinalização Projeto Esporte à Comunidade está em discussão na Câmara
vereadores Ana Pavão amparando-os no caráter e na
de solo em frente às escolas (PL),OsThiago
Ribeiro (PSC), Acácio busca da capacitação, com múltiReprodução/Internet

A equipe do Setor de Trânsito
da Prefeitura de Iracemápolis inicia uma importante operação para
sinalização de solo, visando a proteção de pedestres e motoristas.
Em primeiro momento, a prioridade é a região das escolas e o cronograma completo será efetuado.
Nesta semana, foi realizada a
pintura em frente à escola Joaquina de Castro Azevedo, na Avenida
Dra. Claudia Maria Gandolpho
Rodrigues de Souza. O responsável pelo setor, Silvio de Godoy, in-

forma que foi realizado estudo
para identificar as necessidade e
também foram ouvidos os pedidos
da população.
"Iremos regularizar inicialmente a frente de todas as escolas
e prédios públicos. Porém, no total, serão 80 faixas de pedestres
que serão pintadas e 90 "PARES", e 12 faixas elevadas pelas ruas. O andamento depende também das chuvas, porém,
estamos pelas ruas e cumprindo
todo o cronograma", destaca.

Godoy (PP) e Anilton Rissato (Patriotas), em parceria com o deputado federal Guiga Peixoto (PSL)
estão iniciando discussões para a
implantação do "Projeto Esporte à
Comunidade", em Piracicaba, juntamente com o titular da Selam
(secretaria municipal de Esportes,
Lazer e Atividades Motora), Hermes Balbino. Em reunião na última segunda-feira (31), entre
parlamentares e secretário,
ocorreu a apresentação deste
projeto idealizado pela Selam.
O "Projeto Esporte à Comunidade" tem como objetivo incentivar jovens e adolescentes vulneráveis para a prática de esporte,

plas habilidades e competências,
assim, direcionando para o desenvolvimento de novas habilidades.
O projeto possui, em sua idealização, um layout amplo para várias
atividades esportivas, tais como: campo gramado de futebol society, pista
de skate street, academia ao ar livre,
quadra poliesportiva coberta, vôlei de
praia, pista de caminhada e horta
orgânica. Além disso, possuirá um
centro cultural com salas de músicas, estética, gastronomia e proposta pedagógica inovadora.
Nesta quinta-feira (3), os parlamentares e assessoria se reuniram, de
forma remota, para deliberar sobre
responsabilidades, pontos que pre-

Iniciativa é apresentada por Ana Pavão, Thiago Ribeiro,
Acácio Godoy e Anilton Rissato
cisam ser alinhados e questionamentos ao secretário municipal de
Esportes, Hermes Baldino. Os ve-

readores também reiteram que já
estão em ação, analisando as áreas para futuras implantações.

E NSINO

Vereador acolhe demandas do colégio XV de Novembro
Assessoria Parlamentar

Equipe de Trânsito intensifica sinalização com prioridade em frente às escolas

Na manhã desta sexta-feira
(4), o vereador André Bandeira
(PSDB) visitou o Colégio XV de Novembro, no bairro Areião, e conversou com mantenedores, diretor e secretária, para discutir algumas demandas para o local.
Participaram da reunião os mantenedores Marcos Antônio de
Lima e Marcos Frateschi de Lima,
o diretor acadêmico Luiz Cláudio
Rabelo e a secretária acadêmica
Thais Gibin, que apresentaram diversas reclamações do lugar, como
a sujeira das calçadas, o mato alto
e também o acumulo de lama na
região. Sobretudo, um ponto que
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precisa de atenção especial, segundo eles, é o trânsito próximo ao
colégio e a necessidade de uma faixa para embarque e desembarque
de alunos. Além disso, tem muito
caminhão estacionado no local
que está gerando transtorno para
o trânsito da escola. "Vamos buscar, junto com a prefeitura, um encaminhamento ideal para isso", informou o parlamentar.
O vereador André Bandeira já
está encaminhando as solicitações
ao Executivo e também está pedindo uma visita técnica ao local para estudar a possibilidade de implantação dessa faixa.

HUMOR

Câmara aprova concessão Ação Cultural realiza concurso para escolha do cartaz da 49° edição
Estão abertas as inscrições r a c i c a b a : vencedor será feita em abril, por caba (AHA,) e um grande incentipara o 4° Concurso de Cartaz Pre- contato@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br. uma comissão de seleção e premi- vador de projetos culturais e socide medalha a religioso
feito Adilson Maluf, promovido Informações, regulamento e a fi- ação. O prêmio do ganhador é de ais no município até hoje.

O bispo Alessandro Paschoall
receberá a "Medalha de Mérito Legislativo" da Câmara Municipal de
Piracicaba. O projeto de decreto
legislativo 58/2021 foi aprovado
na noite desta quinta-feira (3), na
1ª reunião extraordinária de 2022.
O vereador Paulo Henrique
(Republicanos), autor do PDL,
destaca a trajetória do homenageado: "Desde 2020, o Bispo Alessandro Paschoall tem desenvolvido um trabalho de excelência à

frente do Grupo Arimateia, o qual
realiza a conscientização do cidadão em todo o país. Em Piracicaba, o Grupo Arimateia tem desenvolvido as atividades de assistência social e ação cidadania junto
às comunidades carentes e nos
centros sociais dos bairros do
município".
A entrega da honraria darse-á em Reunião Solene da Câmara Municipal de Piracicaba, em
data a ser previamente agendada.

pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural
(Semac) e Centro Nacional de Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba (CEDHU). O
concurso faz parte da programação da 49ª edição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba,
neste ano, e vai escolher o cartaz
para o evento. Os interessados podem se inscrever até 31/03, com
entrega diretamente no endereço
digital do Salão de Humor de Pi-

cha de inscrição podem ser acessados pelo site https://
salaointernacionaldehumor.com.br/
Cada participante pode apresentar até três modelos, em uma
só face no formato digital - pdf ou
jpeg, na resolução de 300dpi. O
trabalho deverá ser inédito e elaborado pelo autor especialmente
para o concurso. Junto ao trabalho deve ser anexada a ficha de
inscrição.
A escolha dos finalistas e do

R$ 3.500 e o regulamento e a ficha de inscrição podem ser acessados no site do Salão.
O prêmio do Concurso de Cartaz do Salão Internacional de Humor de Piracicaba Prefeito Adilson Maluf foi instituído em 2019,
em homenagem ao ex-prefeito
Adilson Maluf que, em 1974,
apoiou a realização do 1º Salão de
Humor de Piracicaba. É sócio benemérito da Associação dos Amigos do Salão de Humor de Piraci-

SERVIÇO - Concurso de Cartaz Prefeito Adilson Maluf do 49º
Salão Internacional de Humor de
Piracicaba. Os Interessados em
participar podem se inscrever até
31/03 com entrega diretamente no
endereço digital do Salão de Humor
de
Piracicaba:
contato@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br.
Informações, regulamento e a ficha de inscrição podem ser acessados pelo site https://
salaointernacionaldehumor.com.br/
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As qualidades dos
nordestinos
Douglas S. Nogueira
Os nordestinos na
opinião de muitos são
pessoas sem cultura,
talento, carisma e repletos de egoísmo, chantagismo e arrogância.
Mas por quê tanta discriminação? Assim como os
negros e os gordos tais
pessoas vindas do nordeste brasileiro, em diversas ocasiões nenhum respeito
recebem como se não fizessem parte da massa humana do planeta.
Quando partem de suas terras rumo ao "sul" brasileiro, imaginam eles os nordestinos, que irão
encontrar um mar-de-rosas a verdadeira solução para mudarem
suas vidas e é exatamente aí que tomam um reverte da vida, com exceção de alguns, diversos deles aqui
nada conseguem, não progridem e
acabam por voltando a suas terras.
Mas por que voltam? O que acontece? Quem os despreza, não acreditando em seus potenciais e qualidades?
Nós aqui no centro-sul do
Brasil, temos os nordestinos como
pessoas sem qualidade alguma.
Isso na verdade é um verdadeiro
engano de nossa parte, já que os
mesmos possuem uma força braçal diferenciada, determinação e
garra incomparáveis, potencialidades grandiosas que faltam nos
"sulistas" em inúmeros casos. Eles
os nordestinos jamais recusam
trabalho ou se envergonham do
que fazem, os mesmos lutam brava e dignamente pela conquista de
dinheiro, para assim sustentarem
suas famílias e honrarem seus
nomes brilhando ainda mais as
cores verde-amarela.
É admirável ver a coragem
desses homens e mulheres, seus
rostos soam, porém resplandecem
de brio frente à batalha da sobrevivência, não temem o novo, desafios são prioridades em tais vidas,
partem pra cima dos obstáculos e
dificuldades prontos a resolvê-los.
Muitos aqui os detestam, odeiam
as maneiras que esses se portam
ou trajam-se. Quanta falta de
amor ao próximo! Tamanha ignorância! Os nordestinos se analisarmos são
os maiores impulsionadores do país,
pois a covardia e o medo passam longe de suas vidas, dando lugar à vontade avassaladoradedarem resultados,
serem úteis em algo, desejos os quais
não existem em certos "mauricinhos" ou "patricinhas" existentes
aqui pelas redondezas.
Essas pessoas transportam
realmente qualidades exemplares,
já que dificilmente enxergamos al-

gum deles choramingando pelos cantos, por
ter tomado uma pancada inevitável da vida,
as mesmas levantam
seus semblantes e partem para a nova pancada, dispostas a não
saírem derrotadas na
eventual tentativa.
Quantas qualidades
existentes nessas pessoas, não é mesmo?
Os valentes nordestinos honram nosso país, engrandecem
nossa pátria com garra e força, for-

O passado e a
história do
nordeste devem
ficar apenas
nos arquivos,
livros e vídeos
talecem cada canto brasileiro, pois
possuem dentro deseusinterioresum
lema"nascemosehonraremosessavida,
commuitotrabalho,semmedo e temor,
honrando nossas casas e nossos eus".
Essas são as verdadeiras faces desses cidadãos e jamais aquelas que deduzimos à longa distância, tirando
conclusões errôneas e os odiando sem
a menor explicação.
Certamente o restante do Brasil não considera hoje os nordestinos como um povo de qualidade,
pelo fato das atitudes monstruosas dos temidos e inesquecíveis
Virgulino Ferreira o lampião e sua
esposa Maria Bonita, que no passado mancharam de sangue a imagem do nordeste brasileiro com
seus inúmeros e aterrorizantes assassinatos, deixando hoje toda essa
gente na verdade inocente, isenta
de respeito e apreço por parte das
outras quatro regiões do país.
O passado e a história do nordeste devem ficar apenas nos arquivos, livros e vídeos. Devemos
entender que os nordestinos também
são seres humanos e principalmente
brasileiros, além do mais, os mesmos
possuem grandiosas qualidades
para nos oferecer e ajudar. Vamos
enxergá-los como os "pneus" do
Brasil, que nos transportarão ao
topo, transformando-nos perante
a economia mundial em um país
de primeira linha.
Douglas S. Nogueira,
Técnico de Planejamento da Manutenção; blog:
www.douglassnogueira
.blogspot.com; e-mail:
douglas_snogueira@yahoo.com.br
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Carreta da Mamografia realizou
600 exames em Piracicaba
Durante os 12 dias que a Carreta da Mamografia esteve na cidade, foram
disponibilizadas 50 senhas por dia e os exames beneficiaram moradoras
A Carreta da Mamografia,
que ficou estacionada na Estação
da Paulista, em Piracicaba, entre
os dia 25 de janeiro e 5 de fevereiro, realizou cerca de 600 exames,
que foi o número de senhas disponibilizadas na cidade. Solicitada
pelo deputado Alex de Madureira,
o serviço resultou de parceria entre a Prefeitura de Piracicaba e o
Governo do Estado de São Paulo,
através de suas respectivas secretarias de Saúde.
"Em 4 e 5 de fevereiro são celebrados o Dia Mundial do Câncer e o Dia da Mamografia, respectivamente. Duas datas importantes e que marcam a luta
e a conscientização sobre a doença e sua prevenção. Portanto, estou muito satisfeito com a

vinda da carreta para Piracicaba, pois precisamos investir
ainda mais na conscientização",
afirmou Alex de Madureira.
Durante os 12 dias em que a
Carreta da Mamografia esteve na
cidade, foram disponibilizadas
50 senhas por dia e os exames
beneficiaram moradoras de Piracicaba, que puderam realizar
o diagnóstico gratuitamente e
sem necessidade do pedido médico ou agendamento prévio, em
mulheres de 50 a 69 anos.
As pacientes fora da faixa etária preconizada pelo Ministério da
Saúde para rastreamento do câncer de mama, ou seja, entre 35 e
49 anos, também puderam utilizar o serviço. Neste caso, bastava
apresentar o pedido médico.

C ORPORAÇÃO

Vereadorreforçasolicitação
por Estatuto da Guarda
O vereador Laércio Trevisan
Jr (PL) reforçou a solicitação para
que seja encaminhado pelo Poder
Executivo o Estatuto da Guarda
Civil Municipal para votação na
Câmara de Piracicaba. Ele abordou várias demandas da corporação durante o discurso pelo tempo
de cinco minutos concedido aos
líderes de bancada, na 1ª reunião
extraordinária de 2022 da Câmara, nesta quinta-feira (3).
"Gostaria de deixar registrada a solicitação que encaminhei ao
prefeito (Luciano Almeida, DEM)
na questão do Estatuto da GCM.
É muito importante, o grupo de
trabalho já acabou toda a elaboração do plano de carreiras dos guardas municipais. Hoje são 424 guardas civis na cidade de Piracicaba
que fazem a segurança pública,
cuidam do patrimônio público,
combatem a criminalidade, tanto
na cidade como na zona rural de
Piracicaba", afirmou, no discurso. "Gostaria de solicitar ao
prefeito que analise o mais rapidamente possível e encaminhe para esta Casa de Leis, para
votação. Há décadas os guardas solicitam o estatuto".
O parlamentar sugeriu também a instalação do Whatsapp da
Patrulha Rural, para melhorar a
segurança e a comunicação dos
moradores dos sítios e chácaras
localizados na zona rural de Piracicaba, desde Tanquinho, Artemis,
Nova Suíça, Anhumas e Itaperu.
Outra necessidade da corporação,
segundo Trevisan, é a locação de
viaturas para agilizar o trabalho
da corporação. "A antiga administração deixou sucateada a questão das guarnições, dos veículos e
da estrutura para combater a criminalidade", colocou.
Chuvas - Outro assunto
abordado pelo parlamentar foi
a questão dos transtornos causados pela chuva nos últimos
dias na cidade. "Eu estive presente no ribeirão Piracicamirim,
solicitando o desassoreamento
do ribeirão e a construção de

um piscinão ecológico. Esse desassoreamento se faz necessário, com contenções na parte de
cima", afirmou. "Na avenida
Pedro Morganti, existe a necessidade de se fazer o acostamento, a colocação de cascalho e
compactação com rolo. Houve
uma árvore que caiu hoje (ontem) de manhã e outra que caiu
ontem (anteontem) que mexeu
com o asfalto e com o solo e se faz
necessário o reparo rápido".
O vereador lembrou que chove há mais de 12 dias e que vai
demorar um mês para colocar a
cidade em ordem, já que surgem
muitos buracos em várias localidades. "Assim que parar as chuvas, a equipe da Semob (Secretaria
Municipal de Obras) já começa os
reparos", disse. Para o parlamentar, é importante que se faça os
serviços de prevenção antes do período de chuvas. "Em um único
dia choveu 100 mm. A culpa não é
do Bolsonaro, não é do prefeito e
não é de Deus. A culpa é da situação meteorológica. Não tem que
culpar ninguém, mas tem que fazer uma prevenção. Por que o outro não fez? Este vai ter que fazer", argumentou. "Eu já compareci com o secretário no Piracicamirim, fomos na Esalq e lá dentro
não há obstrução no canal. As coisas vêm lá de cima, do Pisquinha,
da região de Rio das Pedras, do
Chicó e de Santa Helena. É todo
um planejamento que tem que
ocorrer após a parada das chuvas
na cidade de Piracicaba".
Em sua fala, Trevisan Jr.
ainda fez outros registros,
como a parceria da Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente) com a Construtora MRV para restauração do
Parque do Mirante e o Programa
Mulheres de Peito, que conta com
uma carreta para atendimentos
gratuitos de prevenção ao câncer
de mama, na Estação da Paulista
durante o mês de fevereiro,
para o qual ele incentivou a
participação das mulheres.

Aldo

Guimarães

Solicitada pelo deputado Alex de Madureira, profissionais atenderam mulheres na cidade durante 12 dias

"A mamografia é um exame
capaz de detectar a doença ainda
no estágio inicial, principalmente
quando não são percebidos pela
paciente no autoexame ou durante as consultas de rotina. O

diagnóstico precoce aumenta
em até 95% as chances de cura
do paciente", completou o deputado estadual piracicabano e
que é Coordenador de Projetos
Parlamentares da Alesp.
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Prefeitura realiza força-tarefa da
Tapa-buraco para recuperação
Divulgação

EEP completa 53 anos e abre processo
seletivo 2022 apostando na graduação
Para vice-diretora acadêmica, satisfação profissional e estabilidade financeira podem
ser mais facilmente conquistadas com a graduação; comemoração nesta segunda (7)
Divulgação

Operação Tapa-buraco na avenida Jaime Pereira
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), iniciou
sexta (4) uma força-tarefa da
operação Tapa-buraco para
atender as ruas e avenidas mais
afetadas pelas chuvas. A iniciativa integra as ações coordenadas pela Defesa Civil com
objetivo de amenizar os estragos causados pelo grande volume
de chuva dos últimos dias. Somente hoje cerca de 30 pontos com
buracos foram atendidos em oito
vias, priorizadas pelo grande fluxo de veículos e também por terem sido mais afetadas.
O titular da Semob, Paulo
Ferreira da Silva, lembra que,
devido às chuvas contínuas
nessa semana, as equipes de
tapa-buraco só conseguiram
iniciar a força-tarefa hoje, com
a trégua da chuva. As ações
continuam nos próximos dias.
"Tivemos uma semana bem

atípica, com chuva fora do normal. Em Piracicaba, somente da
noite de sexta, 28, até segundafeira, 31/01, choveu 162,95 mm. A
partir de agora, saindo o sol, na
medida do possível, estamos tentando amenizar os estragos,
com as equipes de Tapa-buraco
a todo vapor. Estamos com três
equipes tentando sanar os principais pontos afetados, com vários buracos imensos que foram
abertos", explica.
Hoje receberam a operação em
toda sua extensão a avenida Jaime Pereira, no Bongue, a avenida
dos Marins, no Glebas Califórnia,
a avenida Frei Francisco Antonio
Perin, no Novo Horizonte, a avenida Páduas Dias, na Vila Independência, a avenida Rio das Pedras, percorrendo os bairros Piracicamirim e Pompeia, as ruas Clara Nunes e Elizeth Cardoso, no
Jardim Alvorada, e a rua Bela
Vista, na Vila Independência.

A EEP (Escola de Engenharia
de Piracicaba) completa 53 anos
nesta segunda (7), com o compromisso de estender ao jovem a oportunidade de vivenciar uma formação acadêmica como diferencial no
mercado de trabalho, sobretudo
nesses tempos de grandes mudanças e profundos avanços.
"Precisamos empreender e
desenvolver com qualidade
para tornar a vida das pessoas
e a retomada da economia, um
processo cada vez mais viável e
efetivo", disse a vice-diretora
acadêmica, Profª Drª Maria
Helena Santini Campos Tavares ao
lembrar que o país e o mundo precisam de profissionais cada vez
mais versáteis e qualificados.
Segundo ela, é importante
orientar os jovens sobretudo
nesses momentos de incertezas,
e lembrar que a graduação pode
aumentar as perspectivas profissionais, trazendo um diferencial competitivo, melhorando o currículo e as chances de
conseguir boas oportunidades
de emprego. Permite também
que ele se mantenha em constante atualização ao atender a
aspectos formais de inúmeros
processos e oportunidades que
exijam essa formação, a exemplo
dos concursos públicos, especializações e MBAs- muitos oferecidos
inclusive pela própria EEP em seu
Centro de Pós-Graduação.
"É isso o que a gente espera
com um grupo de funcionários
capacitados e dedicados, corpo
docente com 98% de mestres e
doutores e alunos de Piracicaba e
região dispostos a vivenciarem
uma realização pessoal rica e profunda com vistas a transformações que melhorem a vida das pessoas", disse. Ela citou a atual
restrição de oferta e reforçou a

Escola completa 53 anos tendo como um de seus destaques o Projeto Baja EEP
importância da graduação, in- de Produção. "As aulas serão hoje muito bem conceituados
clusive, no aspecto salarial. "O retomadas em 03 de março e e bem posicionados nas granjovem graduado vai para o mer- um desses cursos certamente aten- des e melhores organizações
cado de trabalho com uma expec- derá as expectativas e necessida- do país e pelo mundo todo.
tativa salarial três vezes mai- des desse jovem", afirmou.
"A Fumep (Fundação MuniMaria Helena revela ainda cipal de Ensino de Piracicaba), insor", lembrou apontando ainda, as
parcerias com empresas e indús- que os veteranos estão prepa- tituída em 1967 por Luciano Guitrias da região para estágios.
rando a acolhida dos novos dotti, vem cumprindo sua missão
Empenhada com a reto- alunos e que a equipe já está de qualificar profissionais para o
mada do ano letivo, a vice- respondendo a todas as dúvi- desenvolvimento de Piracicaba e
diretora acadêmica lembrou das e perguntas, com relação região", disse o diretor.
Segundo ele, muitas novique a EEP prossegue com o inclusive à própria orientação
processo seletivo aberto por profissional com base no perfil dades estão sendo preparadas
para este ano, a exemplo de
análise do Histórico Escolar de cada aluno.
Ao cumprimentar a EEP novas parcerias para ampliar a
do Ensino Médio para oferecer Cursos de Graduação em pela data, o diretor executi- integração com a comunidade
A d m i n i s t r a ç ã o , C i ê n c i a s vo da mantenedora Fumep, empresarial e comunidade em
Contábeis, Ciências da Com- Renato Albuquerque Ferrei- geral, criando mais oportunidaputação, Engenharia Ambi- ra, exaltou o trabalho que des de realização profissional
ental, Engenharia Civil, En- t e m s i d o d e s e n v o l v i d o a o para os estudantes da EEP.
Foto- EEP completa 53 anos
genharia de Computação, En- longo desses 53 anos, com a
genharia Mecânica, Engenha- f o r m a ç ã o d e m i l h a r e s d e tendo como um de seus destaques
ria Mecatrônica e Engenharia profissionais, muitos deles o Projeto Baja EEP.

C ÂMARA

A DMINISTRAÇÃO

"Desejo um ano profícuo", ressalta Luciano no retorno das reuniões Requerimento questiona
O prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida (Democratas), participou da 1ª reunião extraordinária da Câmara, que abriu os trabalhos legislativos depois do período de recesso parlamentar (entre
16 de dezembro a 31 de janeiro).
"Eu vim aqui dar um breve 'olá' e
desejar que tenhamos um ano profícuo", disse o chefe do Executivo.
Por conta do aumento dos
casos de Covid, a Mesa Diretora
da Câmara decidiu realizar o formato da reunião on-line, utilizando do SDR (Sistema de Deliberação Remota), em que apenas o presidente permanece no plenário da
Casa e os parlamentares participam dos trabalhos a partir de seus
gabinetes ou de suas casas.
"Nós já tivemos reunião com
a maioria dos senhores para esta-

belecer qual vai ser o planejamento deste ano e para vocês terem
acesso a todos os nossos projetos",
acrescentou o prefeito. Ele destacou que irá precisar "e muito",
pontuou, da ajuda da Câmara.
"Começamos um ano complicado,
com aumento de Covid e com as
chuvas, mas acho que em mais alguns dias isso vai se equacionar",
destacou.
Presidente do Legislativo, o
vereador Gilmar Rotta (Cidadania) destacou a disposição em contribuir para "ajudar Piracicaba",
observou. "O nosso objetivo é levar qualidade de vida cada vez
melhor para a população", disse.
"Eu, enquanto presidente da Câmara, desejo que esse ano de 2022
as ações venham a acontecer e que
faça a cidade acontecer", concluiu.

desconto de convênio
De autoria do vereador Laércio Trevisan Júnior (PL) foi aprovado, nesta quinta-feira (3), na 1ª
reunião extraordinária de 2022, o
requerimento 1102/2021, que solicita ao Executivo informações sobre desconto de convênio em folha de pagamento. No texto, o parlamentar ressalta que "conforme
previsto na Lei nº 9.265/2019, fica

Prefeito compareceu ao retorno dos trabalhos legislativos, na quinta-feira (3)

A perigosa rota de colisão entre os Três Poderes
Dirceu C. Gonçalves
Quando os políticos - deputados, senadores, partidos e lideranças - partiram para recorrer ao Judiciário para contestar e modificar decisões do Congresso Nacional, o país enveredou na insustentabilidade das instituições e enfraquecimento do regime democrático. O poder institucional é composto pelo Executivo, eleito pelo
povo para governar; Legislativo,
eleito para fazer as leis e fiscalizar
o governo; e Judiciário, cujos
membros são indicados pelo Executivo e aprovados no Legislativo
para guardar a Constituição e garantir a sua aplicação. As atribuições de cada poder figuram claras
no texto constitucional, que os estatui "independentes e harmônicos" (art. 2° CF). Os Três Poderes
são soberanos e lineares e não se
subordinam entre si. Ou, pelo menos, não deveriam se subordinar
e nem tentar se sobrepor.
Os governantes que distribuíram cargos e benesses para os parlamentares com o objetivo de ter
facilitada a aprovação de seus interesses no Legislativo, com isso
torpedearam a Constituição e seus
princípios. Como titulares do go-

verno, deveriam simplesmente ter
encaminhado os projetos e aguardar serenamente a votação; poderiam discutir alterações de interesse regional e até político, mas não
dar vantagens (cargos, emendas
parlamentares e outras benesses),
pois assim fica a forte sensação de
corrupção, tanto de quem paga
quanto de quem recebe. Ao aceitar
esses agrados, deputados e senadores enfraqueceram a soberania
de suas casas e postos e, numa
análise mais profunda, descumpriram a delegação que receberam
através do voto popular. O quadro,
no entanto, tornou-se mais adverso
quando congressistas minoritários
passaram a peticionar ao Supremo
Tribunal Federal pela modificação ou
invalidação de leis aprovadas. A função do Judiciário é esclarecer sobre
a constitucionalidade das leis (art.
102- CF) sem, contudo, imiscuirse no mérito, que é atribuição dos
outros dois poderes.
Três décadas atrás, ao elaborar a atual Carta Magna, o constituinte certamente não imaginou
que futuros governantes fossem
barganhar com congressistas e
estes abrirem mão de seus poderes institucionais e acionar ministros dos tribunais superiores para

Os poderes
institucionais
têm de ser
respeitados,
altivos e
cumpridores das
atribuições que a
Constituição lhes
determina
mudar leis que as minorias não
conseguiram fazer passar conforme seu interesse. Convenhamos
que só detentores de mandatos eletivos (que os fazem representantes do povo) deveriam tratar dessas questões de Estado, não membros do Judiciário, nomeados com
obrigações específicas ligadas ao
ordenamento jurídico.
O desencontro entre os ocupantes dos Três Poderes é nocivo
ao país e à sociedade. Carecemos
de legiões de bombeiros institucionais - como foi Michel Temer
após o 7 de setembro - para evitar
choques e incompreensões. Quando os titulares do Executivo, Legislativo e Judiciário entram em
rota de colisão, todos perdemos.

Há o risco deles deixarem em segundo plano suas obrigações fundamentais e dedicar o foco às contendas. Precisamos baixar a fervura e ter cada um atuando estritamente na sua área de atribuições, sem qualquer novação, repente, vaidade ou exagero. Somos
212 milhões de cidadãos que dependemos do bom desempenho
dos senhores e senhoras integrantes dos poderes institucionais. Sem
um mínimo de entendimento, jamais conseguirão dar à Nação
o norte que possa nos colocar e
manter na rota do desenvolvimento e da paz e justiça social. Pensem
nisso e, por favor, contenham-se.
Os poderes institucionais têm
de ser respeitados, altivos e cumpridores das atribuições que a
Constituição lhes determina. Jamais poderão ser usados para alavancar interesses individuais, de
grupos ou segmentos, por mais
privilegiados que sejam...
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.

autorizado o desconto em folha de
pagamento dos servidores, da
mensalidade e outros descontos
decorrentes de sua participação
associativa". Dessa forma, pela
propositura, Trevisan busca saber
de maneira detalhada, quais são
esses descontos, quais os contratos firmados vigentes e oque justificam tais descontos.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

EMAGRECIMENTO
SAUDÁVEL e com equilíbrio na sua rotina. Faça
uma avaliação de bioimpedancia GRATUITA e
receba uma mentoria
para alinhar sua necessidade e objetivo. Avaliação gratuita pelo whats
App 19.996229016.

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

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

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

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

Aos75anos, morre Antonieta, prefeita em trêsmandatos
Morreu nesta sexta (4) a exprefeita Antonieta Eliza Ghirotti
Antonelli, que administrou a cidade de São Pedro em três mandatos, entre 1982 a 1988, 1993 a 1994 e
2001 a 2004. Também foi vereadora
entre os anos de 1977 a 1982 e presidente da Câmara, na gestão de 1979 a
1980. A informação do falecimento
foi publicada nas mídias sociais
pelo filho e atual vice-prefeito, o
médico Giuliano Antonelli.
"Neste momento de tristeza,
peço que elevem seus pensamentos em orações. Ela foi exemplo
como mãe, esposa e avó. Amou
essa cidade e dedicou-se de corpo
e alma. Esteja em paz, minha mãe.
Descanse nos braços de nosso Pai
maior", escreveu Giuliano.
Nascida em São Pedro em
14 de junho de 1946, Antonieta
Antonelli morreu aos 75 anos,
tendo marcado época na política local. Carismática, tinha
como marca a forma aguerrida
como tratava os desafios da administração pública, tendo sido
protagonista de um período em
que a cidade ficou conhecida
como a "Capital do Bordado".
O prefeito Thiago Silva decretou luto oficial por três dias. "Mulher
de fibra, ela deixou um legado enorme para São Pedro. Tive o privilégio
de ser aluno dela e lembrarei de todos
os ensinamentos passados", comentou o chefe do Executivo.
O velório aconteceu na sextafeira (4), na sala da Funerária Bom
Jesus e o sepultamento ocorreu no
Cemitério da Saudade.
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Giuliano Antonelli, vice-prefeito, e a ex-prefeita Antonieta Antonelli

H OMENAGEM

Prefeito Thiago Silva decreta Luto Oficial

O prefeito Thiago Silva decretou
nesta sexta-feira (4/02) Luto Oficial
por três dias no município, devido ao
falecimento de Antonieta Antonelli,
que foi prefeita por três mandatos
(1982-1988 / 1993-1996 - 2001-2004)
em São Pedro, além de vereadora por
um mandato (1977-1982) e uma vez

presidente da Câmara Municipal
(1979-1980). Antonieta é mãe do viceprefeito de São Pedro, Dr. Giuliano
Antonelli, e morreu nesta sexta-feira.
O corpo dela foi velado na sala da funerária Bom Jesus, situadanaAvenida da Saudade, n°114, das 10 horas às 14
horas,deondesaiuparasersepultadano

CemitériodaSaudade.NascidaemSão
Pedronodia14dejunhode1946,AntonietaElizaGhirottiAntonellimorreuaos
75anos."Mulher de fibra, ela deixou
um legado enorme para São Pedro.
Tive o privilégio de ser aluno dela e
lembrarei de todos os ensinamentos
passados", comentou o prefeito.

FALECIMENTOS
SR. JOSE DURVAL HALEMBECK LEITE faleceu anteontem,
na cidade de São Pedro/SP, contava 66 anos, filho dos finados
Sr. Jose Durval Malheiros Leite e
da Sra. Lesy Halembeck Leite,
era casado com a Sra. Eliana Tenaglia Leite; deixa os filhos: Durval Tenaglia Barwick Leite, casado com a Sra. Ana Luiza Tenaglia Barwick e Luma Tenaglia
Barwick Leite, casada com o Sr.
Guilherme Gabriel Antonio de
Deus. Deixa o neto: Leonardo
Tenaglia Barwick, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada ontem, às
16h00 no Crematório Unidas –
Bom Jesus na cidade de Piracicaba/SP. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS
SR. FERNANDO JOSE SILVELLO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho
dos finados Sr. Rubens Silvello e da
Sra. Umbelina Helena Giusti Silvello.
Deixa os irmãos: Luis Angelino Silvello; Rubens Silvello Junior e
Fabio Donizete Silvello; demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às
10h30 no Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ROSANE DE OLIVEIRA
SOUZA faleceu anteontem, na cidade de Rio Claro/SP, contava 49
anos, filha dos finados Sr. Benedito
de Oliveira e da Sra. Maria Inocencio de Oliveira, era casada com o
Sr. Paulo Ramos de Souza; deixa
os filhos: Maicon Augusto, casado
com a Sra. Carina Nascimento Souza; Paulo Henrique de Souza, casado com a Sra. Cristina de Souza
e Vitoria Suelen. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 10h30 do Velório do
Cemitério Municipal de Ipeúna/SP,
para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS
SRA. MARIA ROSA APARECIDA DA SILVA DUARTE faleceu
ontem, nesta cidade, contava 66
anos, filha dos finados Sr. Deolindo
Anacleto da Silva e da Sra. Rosalima Nascimento da Silva, era casada com o Sr. Jose Duarte Novaes;
deixa os filhos: Josias Duarte Novaes, casado com a Sra. Rosana
Fatima Duarte; Josiane Duarte da
Silva, casada com o Sr. Sergevando da Silva; Joseli Duarte Gasparin
de Freitas, casada com o Sr. Walter
Gasparin de Freitas; Josilene Duarte Gonçalves, casada com o Sr. Gil-

son Batista Gonçalves; Joselis Duarte Vidal, casada com o Sr. Nelson
Vidal e Jamile Duarte Novaes Ferreira, casada com o Sr. Esdras Hamilton Ferreira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30 do
Velório Memorial “2” de São Pedro/
SP, para o Cemitério da Saudade de
São Pedro/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. AIRTON LOMBARDI faleceu ontem, nesta cidade, contava
74 anos, filho dos finados Sr. João
Batista Lombardi e da Sra. Benedita
Gomes de Oliveira Lombardi, era
viúvo da Sra. Geni Lombardi, deixa
os filhos: Fabiana Lombardi; Airton
Lombardi Filho; Patricia Lombardi,
casada com o Sr. Washington e
Katia Paschoalini. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às
17h00 no Cemitério Municipal da Vila
Rezende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA MACHADO DA
SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Paulo Machado de Oliveira e
da Sra. Juventina Maria, era viúva

do Sr. Luiz Antonio da Silva; deixa os filhos: Lazaro Aparecido
da Silva, casado com a Sra. Vera
Maria da Silva; Noel Aparecido da
Silva; Milton Antonio da Silva,
casado com a Sra. Tereza de
Jesus Lima e Tereza Aparecida
da Silva, já falecida, deixando
viúvo o Sr. Antonio Aparecido da
Silva. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h30 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. VALDILENE DE FATIMA OLIVEIRA GRANJAS faleceu
ontem, nesta cidade, contava 44
anos, filha do Sr. Divaldo Granjas, já falecido e da Sra. Marta
Marizete de Oliveira Granjas; deixa os filhos: Pedro Henrique
Granjas dos Santos; Graziela Roberta Granjas dos Santos e Rafaela Cristina dos Santos. Deixa
irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, tendo saído o féretro
às 10h00 da sala “A” do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. MALVINA GOMES SBRAVATTI faleceu anteontem na cidade de Piracicaba
aos 95 anos de idade e era viúva do Sr.
Olavo Sbravatti. Era filha da Sra. Esterlina Gomes, falecida. Deixa os filhos:
Maria Estela Sbravatti, Olavo Jose Sbravatti, Maria Benedita Sbravatti Maganhato e Maria Rosangela Sbravatti Ferreira.
Deixou netos, bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem
as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade - Sala 03, para o Cemiterio da Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. DIRCE JUDITH BORSATTO HANSEN faleceu anteontem na cidade de Rio
das Pedras, aos 90 anos de idade e era
viúva do Sr. João Hansen Netto. Era
filha do Sr. Antônio Borsatto e da Sra.
Catharina Galesi, ambos falecidos. Deixa os filhos: Antonio Carlos Borsatto
Hansen casado com Creuza Aparecida
Bianchim Hansen e Ernesto Benedito
Hansen casado com Maria Ines Trevisan
Hansen. Deixa também 5 netos e 4 bisnetos. O seu sepultamento deu-se ontem as 11:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de Rio das Pedras,
seguindo para o Cemiterio Municipal naquela localidade, onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SRA. IRACY MENEGHEL ALLEONI faleceu anteontem na cidade de Piracicaba
aos 89 anos de idade e era viúva do Sr.
Italo Alleoni. Era filha do Sr. Angelo Meneghel e da Sra. Rosa Zanotti, ambos
falecida. Deixa as filhas: Sandra Alleoni
e Selma Alleoni. Deixou demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem
as 13:30 hs, no Cemiterio da Saudade,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. OLIVIA RUFINO MATIELLO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 91 anos de idade e era viúva do Sr.
Ivo Matiello. Era filha do Sr. Jose Rufino
e da Sra. Herminia Pereira Lima, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Ivo Rufino
Matiello casado com Cristina Conceição
Lopes Matiello e Isis Matiello. Deixa também 02 netos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem
as 13:00 hs saindo a urna mortuária do
Velório "B" do Cemiterio Parque da Ressurreição para a referida necrópole, onde
foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. GIOVANI APARECIDA ROTTA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 51 anos de idade e era filha do Sr.
Roque Luiz Rotta e da Sra. Marilene Svazatti Baldi Rotta, ambos falecidos. Deixa

a filha: Marcela Fernanda Rotta Pinto.
Deixa demais parentes e amigos. O seu
corpo foi transladado em auto fúnebre
para a cidade de São Pedro e o seu sepultamento deu-se ontem as 10:00 hs,
no Cemitério Municipal de São Pedro,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. GERALDO SEGUEZZE faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 88 anos
de idade e era casado com a Sra. Benedita Delgado Seguezze. Era filho do Sr.
Luiz Seguezze e da Sra. Antonia Svazatte, falecidos. Deixa os filhos: Gislaine
Ap. Seguezze Gimenes, Eliete Cristina
Seguezze e Carlos Rudinei Seguezze, falecido. Deixa netos e bisnetos. O seu
sepultamento deu-se ontem as 15:00 hs
no Cemiterio da Saudade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SRA. CARMEN GASQUE SANROMAN
faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 93 anos de idade e era viúva
do Sr. João Sanroman Munhos. Era filha
do Sr. Valentin Gasque Soutos e da Sra.
Carmen Gimenez Garcia, ambos falecidos. Deixa os filhos: Vicente, Luiza, Luzia, Maria de Lurdes, Aparecida, João
Batista, Laide, Laercio e Jose Carlos.
Deixou netos, bisnetos, tataranetos e
demais parentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 10:00 hs no Cemiterio
Municipal da Vila Rezende, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SRA. LUZIA LEITE FERRAZ faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 83
anos de idade e era viúva do Sr. Waldo-

miro Ferraz. Era filha do Sr. Juvenal Leite e da SRa. Luiza Scarazzatti, falecidos.
Deixa a filha: Marilda Aparecida Ferraz
Coral. Foi seus filhos: Valdemir e Vander. O seu sepultamento deu-se ontem
as 10:00 hs no Cemiterio da Saudade,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. GUIOMAR GONÇALVES NADAI faleceu ontem na cidade de Rio Claro/SP
aos 86 anos, era viúva do Sr. Luiz Nadai
, filha da Sra. Maria Zucolotti e do Sr.
João Gonçalves. Deixa as filhas: Maria
Amélia e Rosemeire, deixa também netos, bisnetas, familiares e amigos. O seu
sepultamento dar - se - a hoje às 10:30
hs, saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de Rio Claro/SP seguindo para
o Cemitério São João Batista – Rio Claro/SP para referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família.(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS).
SRA.ANTONIETA ELIZA GHIROTTI ANTONELLI faleceu anteontem na cidade
de São Pedro 75 anos de idade.Era viúva
do Sr.Paschoal Antonelli Filho.Era filha
dos finados Sr.Florindo Ghirotti e da
Sra.Dorothea Bena Ghirotti. Deixa os
filhos:Giuliano Giocondo Ghirotti Antonelli casado com Leticia Cavalheiro Rizziolli e Fulvio Giocondo Ghirotti Antonelli (falecido).Deixa netos, demais parentes e amigos.O seu sepultamento
deu se ontem ás 14:00 hs saindo a
urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus seguindo para o Cemitério Municipal daquela localidade onde foi
inumada em jazigo da família .(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )
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R IBEIRÃO

Vereador pede à prefeitura
limpeza no Piracicamirim

O vereador Pedro Kawai
(PSDB), na noite desta quinta-feira (3), ao discursar pelo tempo de
cinco minutos na condição de líder de bancada durante a 1ª reunião extraordinária de 2022 da
Câmara Municipal de Piracicaba,
destacou o impacto das fortes chuvas que atingiram a cidade nos
últimos dias, e pediu à prefeitura
a realização de obras, no ribeirão
Piracicamirim, destinadas à limpeza e desassoreamento do local,
a exemplo das que foram executadas no final de 2020.
"Nós tivemos, no final do ano
retrasado, uma ação muito bacana em parceria da Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto), Semob (Secretaria Municipal de
Obras) e Defesa Civil. É claro que
o volume de chuvas, neste ano, foi
muito maior que em 2020, mas
aquele trabalho teve um custo baixíssimo (...). Então, foi mão-deobra da prefeitura, maquinário da
prefeitura. E nós solicitamos que
esse serviço continuasse ao longo

de 2021 e, infelizmente, esse serviço não continuou. Então, queria
aqui pedir para o prefeito, para o
secretário de obras, para o presidente Maurício, [do Semae], para
o Odair, da Defesa Civil, que retomem aqueles trabalhos, para que
a gente tente pelo menos amenizar
a questão desses problemas que as
chuvas trazem", disse o vereador.
Em seu discurso, Kawai também pediu à prefeitura um posicionamento oficial sobre imagens recentemente divulgadas em redes
sociais que, supostamente, mostram o corpo de uma pessoa em
cima de uma maca, enrolada em
uma coberta, bem como caixões
espalhados pelo chão na Unidade
de Pronto Atendimento (UPA) do
Piracicamirim.
"Quero deixar registrado que
eu não vou culpar ninguém, que
eu não quero falar que a culpa é
do secretário, do prefeito, mas sim
que a prefeitura precisa apurar o
que aconteceu de verdade. A prefeitura precisa apresentar à popu-

As reuniões camarárias de fevereiro, seguindo o Ato da
Presidência nº 2/2022, serão realizadas por meio do Sistema de Deliberação Remota, de forma on-line.
lação, para as famílias dessas pesPedro Kawai também falou
soas, o que de fato aconteceu", sobre a retomada dos trabalhos cadefendeu o parlamentar, que ain- marários em 2022, "que é um ano
da acrescentou: "pelo menos aqui eleitoral aqui na Casa", e desejou
no nosso gabinete, não sei se al- que, "acima de tudo, a democraguém recebeu uma declaração ofi- cia prevaleça nesse momento tão
cial da prefeitura, [não recebemos] importante da nossa sociedade".
um posicionamento".

G UARDA

GCM oferece aulas gratuitas de defesa pessoal e jiu jitsu
A Guarda Civil de Piracicaba
oferecerá, a partir de segunda-feira, 7/2, aulas gratuitas de defesa
pessoal e jiu jitsu, de segunda a
sábado, na Academia da GCMP,
com turmas de 15 pessoas. As vagas são limitadas e as inscrições
podem ser feitas no local. Os encontros seguirão todos os protocolos sanitários vigentes. É obrigatório o uso de máscara.
"É um projeto social que
busca a proximidade e a confiança do cidadão e tem tudo
para dar certo. Além do interesse da sociedade civil já temos procura por parte de guardas-civis da região e estendemos o convite também aos or-

ganismos policiais", disse o comandante Sidney Nunes.
O jiu jitsu é uma arte marcial
japonesa e também um esporte de
combate, que utiliza técnicas de
golpes de alavancas, torções e pressões para derrubar e dominar um
oponente. A expressão jiu jitsu
pode ser traduzida literalmente
como "arte da suavidade" ou "técnica da brandura", uma referência ao seu caráter e filosofia: o equilíbrio e o controle total do corpo.
As aulas serão ministradas
por Adriano Mazzi, que é Guarda
Civil há 13 anos, faixa preta de jiu
jitsu pela equipe Squared BJJ (Gabriel Gonzaga Napão), competidor
pela Confederação Brasileira de Jiu

Jitsu Esportivo (CBJJE), licenciado em história pela Unimep. Foi
professor da rede pública estadual de ensino e atualmente trabalha na Romo (Ronda Motorizada)
e é professor de jiu jitsu e defesa
pessoal dos guardas-civis.
"Treinar jiu jitsu é muito
mais que aprender uma luta
para defesa ou simplesmente
praticar um esporte para sua
saúde. É adquirir confiança nas
suas ações, superar suas limitações e desenvolver uma nova
capacidade e forma de se inserir socialmente, cultivando
para seu ser segurança, respeito e paciência", salienta Mazzi.
Os horários dos treinos serão

Guarda Civil abre inscrições para aulas de defesa pessoal e Jiu Jitsu
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Centros de Estudo de Línguas têm
vagas abertas para estudantes

O projeto Centro de Estudo de Línguas (CEL) está com
matrículas abertas para estudantes da rede estadual do ensino fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e
Adultos (EJA) interessados em
aprender novos idiomas em
2022. São oferecidos cursos de
inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim e japonês, conforme a demanda regional. Cada aluno pode cursar
até dois idiomas simultaneamente. Atualmente, existem 167
unidades do CEL espalhados
por todas as regiões do estado.
A manifestação de interesse ocorre via Secretaria Escolar
Digital (SED), mas a efetivação da
matrícula acontece presencialmente na escola na qual CEL é vinculado. É necessário apresentar uma
cópia do documento de identidade (RG) e declaração de matrícula com número do Registro
de Aluno (RA). Menores de 18
anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.
Os cursos têm duração de
três anos (carga total de 400
horas), são organizados por
semestre, e acontecem no período de contraturno ou aos sá-

bados. Exceto o de inglês, que é
anual (133 horas). Para cursar
inglês e mandarim, é necessário que os estudantes estejam
matriculados no ensino médio, para os demais idiomas,
basta estar matriculado em
uma das turmas a partir do 7º

ano do ensino fundamental e
EJA. Cada estudante pode
aprender até dois idiomas simultaneamente. Além do estudo da língua estrangeira, os
alunos ampliam aprendizagens
de aspectos sociais e culturais
de outros países e regiões.

de segunda a sexta-feira das 7h
às 9h, sábados das 7h às 10h,
terças e quintas, das 19h às 21h.
Turmas: infantil de 4 a 12 anos,
juvenil de 12 a 17 anos e adulto
com 18 anos ou mais.
SERVIÇO - Aulas de defesa
pessoal e jiu jitsu. Na Academia da GCMP, rua Cacilda Becker, 219, no Bairro Verde. De segunda a sexta, das 7h às 9h, terças
e quintas das, 19h às 21h, e sábados
das 7h às 10h. Máximo 15 alunos
por turma. Vagas limitadas. Gratuito. As inscrições podem ser
feitas no local. Informações (19)
9 8898-0096 com GC Mazzi. Os
encontros seguirão todos os protocolos sanitários vigentes. É
obrigatório o uso de máscara.

A CIPI

Últimos dias para
inscrição na FAC
A oportunidade de cursar
uma graduação é, às vezes, ainda
muito distante. Com o objetivo de
oferecer facilidade aliada a um ensino de qualidade, a Acipi (Associação
Comercial e Industrial de Piracicaba)
traz para a cidade a Faculdade do
Comércio (FAC), que tem os últimos dias de inscrições abertas.
A Faculdade do Comércio
Acipi, vinculada à Facesp (Federação das Associações Comerciais
do Estado de São Paulo, inicia aulas neste mês.
Com uma proposta inovadora, serão oferecidos quatro cursos
EAD (Ensino à Distância) com
notas máximas pelo MEC (Ministério da Educação): Gestão Comercial, Gestão em Recursos Humanos, Gestão em Logística e Sistemas Para Internet.
A mensalidade para associados da Acipi (e seus depen-

dentes) será de R$ 129,50 e
para não-associados, com desconto inicial, R$ 148,00.
A Faculdade foi planejada
com o propósito de ser um meio de
qualificação inovador e inteligente do comércio, varejo e serviços,
conectando e preparando o profissional para as novas demandas
do mundo digital.
Por estarem vinculados à Acipi, que representa as empresas associadas do comércio, indústria e
serviços, os alunos são inseridos
em um ambiente empresarial, desenvolvendo-se como gestores e
empreendedores, que dominam as
necessidades do mercado.
SERVIÇO - Inscrições abertas
para a FAC/Acipi. Informações pelo
WhatsApp: (19) 99850-9906 ou email: fernanda@acipi.com.br e
bitly.com/FaculdadeAcipi.

A PLAUSOS

Moção enaltece atuação
da 2ª Dise na apreensão
de 754 kg de droga
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou na quinta-feira (3),
durante a 1ª reunião extraordinária, a moção de aplausos 281/2021,
de iniciativa da vereadora Ana
Pavão (PL), e que homenageia a
2ª Dise (Delegacia de Investigação
Sobre Entorpecentes), pela apreensão realizada na rodovia Régis Bittencourt (na região da Barra do
Turno), quando foram apreendidos 1.128 tijolos de maconha, somando 754 quilos da droga.
No texto da propositura, a
parlamentar recorda que, após o
desempenho de trabalho investigativo, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, a equipe
tomou ciência deste caso e encaminhou duas equipes até a fronteira dos estados de São Paulo e
do Paraná, proporcionando então
a realização de um monitoramento da rodovia, enquanto uma terceira equipe descaracterizada,
aguardava para realizar a interceptação.

Por volta das 7h30, o caminhão Volvo 270, de cor chumbo,
passou pela viatura caracterizada
e de imediato foi abordado. Ao ser
questionado por policiais civis, o
condutor de 27 anos alegou que
não tinha ciência de qualquer carga ilícita no caminhão.
Na sequência da operação, foi
realizada a abertura do baú, onde
encontraram uma carga lícita com
notas fiscais. Porém, após buscas
minuciosas, foi possível constatar
que o teto do baú encontrava-se
desproporcional e com alinhamento irregular, onde descobriram um
compartimento secreto na parte de
cima, com dezenas de rebites prendendo a tampa falsa.
O caminhão foi trazido até
Piracicaba e desmontado no pátio, momento que possibilitou a
descoberta e mensuração dos entorpecentes. Diante das circunstâncias, o motorista recebeu voz
de prisão em flagrante delito e acabou conduzido à sede da 2ª Dise.
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Começou mais um
ano de luta pela vida
Professora Bebel
No retorno às aulas
presenciais, o Governo
do Estado decidiu não
exigir de imediato a apresentação do comprovante de vacinação das crianças. Ou seja, vacinadas ou
não, todas as crianças frequentarão normalmente as aulas.
Também não foram tomadas
medidas adicionais de segurança sanitária, mesmo diante da
comprovada ampliação do contágio do novo coronavírus, na
sua variante ômicron.
OsecretáriodaEducação,Rossieli
Soares, decidiu que o estudante só será
afastado se apresentar dois sintomas típicos da Covid 19 e que as aulas de sua
turma prosseguirão normalmente. Ou
seja, o governador João Doria e
Rossilei continuam colocando deliberadamente em risco a saúde e a
vida de estudantes, profissionais da
educação e toda a comunidade das
escolas estaduais.
Nós, da Apeoesp, apelamos aos
pais para que não enviem seus filhos não vacinados ou que apresentem, comorbidades às escolas. Do
governo, estamos cobrando testagem em massa, periódica dos profissionais da educação e que não
apenas seja exigido desde já o comprovante de vacinação, mas que
as crianças não vacinadas permaneçam em atividades remotas. A pandemia, é necessário reafirmar, não acabou.
As alas pediátricas dos hospitais estão lotadas. UTIs voltaram a receber muitos pacientes,
muitos deles não vacinadas. Entre os vacinados, há sintomas
leves, mas há casos que, mesmo
sem risco de morte, requerem
cuidados hospitalares. Não é
hora de baixar a guarda.
Esta semana também trouxe a notícia de mais descaso com
os direitos educacionais das nossas crianças. Por incompetência
e descaso do governador Doria e
do prefeito da capital, Ricardo
Nunes, 14 mil crianças se inscreveram, mas ficaram sem vagas
no primeiro ano do ensino fundamental na cidade de São Paulo. O próprio governo municipal
alega que a ampliação de escolas
de tempo integral causou, em
parte, as dificuldades para prover vagas, o que demonstra que
esse tipo de programa, da forma como vem sendo implementado, é excludente e prejudica os estudantes, mas

também os profissionais
da educação, pela sua forma de seleção e regime de
trabalho.
A Apeoesp e o nosso
mandato popular estão solidários e lutando junto com
essas famílias para que sejam garantidas as vagas a que
seus filhos têm direito. Da mesma forma, estamos solidários e
realizando campanhas de arrecadação de cestas básicas, alimentos, roupas, remédios para
as famílias vítimas das enchen-

Laranjal Paulista recebe viatura
S10 para patrulha na zona rural

O governador
João Doria e
Rossilei
continuam
colocando
deliberadamente
em risco a saúde
e a vida de
estudantes
tes em diversas regiões do estado. Finalmente, após o presidente Bolsonaro ser obrigado a recuar da sua intenção de não aplicar o devido reajuste de 33.03%
no piso salarial profissional nacional, ameaçando enviar projeto para alterar a forma de cálculo
que vem desde o governo do presidente Lula, o secretário Rossieli diz
que o governo estadual vai aplicar o
reajuste para os professores paulistas. Vai mesmo, senhor secretário?
Queremos ver. E vamos cobrar,
porque sucessivos governos do
PSDB, e também o governo Doria,
se recusam a aplicar a lei do piso e
readequar os salários de toda a carreira do magistério.
Isso já nos obrigou a ir à justiça em 2017 e ganhamos 10,15%
de reajuste em todas as instâncias. Lamentavelmente o Supremo Tribunal Federal suspendeu
o pagamento e até o momento o
assunto não foi pautado no pleno daquela corte. Continuamos
na luta e estamos exigindo o imediato pagamento do reajuste de
33,02%, assim como uma mesa
permanente de negociação com
todas as entidades da educação.
São essas algumas lutas que
já estamos enfrentando. E o ano
mal começou.
Professora Bebel, deputada estadual, presidenta
da Apeoesp, líder da bancada do PT na Alesp

DIA C

Meta é vacinar crianças
contra a Covid-19, hoje
O sábado será mais um dia
de mobilização para imunização da
população de Laranjal Paulista
contra o coronavírus. E desta vez,
o foco será as crianças. O Dia C de
Vacinação tem como meta vacinas
as crianças de 5 a 11 anos, com a
primeira dose. Para tanto, a Secretaria Municipal de Saúde preparou um esquema especial que

SEGURANÇA

envolve quatro postos de saúde. O
CSII e a UBS São Roque, funcionarão das 8h às 16h, enquanto as
unidades básicas de Laras e Maristela das 8h às 13h. Mas, os adultos que
também precisam se vacinar também
podem participar. A imunização
para as pessoas a partir dos 12 anos
acontece no Centro Administrativo Municipal, das 8h às 16h.

Segurança no Campo. Laranjal Paulista acaba de ser
contemplada com uma viatura
S10, liberada pelo Governo do
Estado de São Paulo, através
do secretário de Estado da
Agricultura e Abastecimento,

Itamar Borges. O prefeito Dr.
Alcides de Moura Campos Junior esteve em São José do Rio
Preto, para receber as chaves
juntamente com o vereador
Márcio Garpeli. O veículo totalmente equipado, com tração

nas quatro rodas, será utilizado pela Guarda Civil Municipal
para patrulha na zona rural e
nas propriedades agrícolas.
"Agradecimento especial ao
nosso presidente da Câmara,
Valdecir Berto Filho, ao verea-

dor Márcio Garpelli e todos que
trabalharam junto conosco
para tornar essa conquista
possível. A união faz a força
e quem ganha é Laranjal
Paulista. Seguimos trabalhando", destacou o prefeito.

A LAGAMENTOS

Chuvas causa estragos e Prefeitura faz força-tarefa
Assim como boa parte das cidades do estado de São Paulo, Laranjal Paulista também foi castigada pelas chuvas dos últimos
dias. Felizmente, não houve maiores incidentes e sequer vítimas fatais. Mesmo assim, houve queda
de postes e árvores, além de danos
e prejuízos à malha asfáltica do
município. Esta semana, o prefeito Dr. Alcides de Moura Campos
Junior, acompanhado do vice-prefeito Carlos Alberto Rugulo, que
agora ocupa também a Secretaria
de Serviços Públicos, esteve vistoriando os locais com maiores estragos. O prefeito anunciou uma
força-tarefa a ser realizada assim
que a incidência de chuvas diminuir e o tempo estiver mais firme.

Divulgação

Prefeito Dr. Alcides foi conferir os estragos

E SCOLA

Alunos retornam às aulas 100%
presenciais nesta segunda-feira
Na próxima segunda-feira (7),
os alunos da rede pública municipal de Educação retornam à sala
de aula. Ensino 100% presencial,
com todas as medidas de segurança necessárias para combater o coronavírus. As secretarias munici-

O BRAS

Laranjal Paulista
terá pacote de R$
10 milhões em
investimentos
Laranjal Paulista iniciou
esta semana com uma excelente notícia. O município acaba de
ser contemplado com um pacote de investimentos de R$10 milhões. As bases do projeto foram acertadas em uma reunião, no Palácio dos Bandeirantes, entre o prefeito Dr. Alcides de Moura Campos Junior, e o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Entre as conquistas estão: construção de nova creche
escola, construção de museu e
biblioteca, ampliação da creche
escola do Bairro da Ponte, pavimentação de vias através do
Programa Nossa Rua e Ponte
da Ajinomoto, além da implantação do PoupaTempo. "Em
breve, vamos detalhar todas
as conquistas. Nosso muito
obrigado ao Governo do Estado de São Paulo parceiro
de Laranjal Paulista", comemorou Dr. Alcides.

pais de Saúde e Educação reforçam a recomendação para que os
alunos usem máscara, lave as
mãos frequentemente, utilizem
álcool 70% para higienização,
mantenham o distanciamento
social e vacine-se.
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Arquivo

RUA DO COMMÉRCIO E RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO.
A principal rua do comércio
de Piracicaba resiste há
muitas décadas, tendo sido
palco de carnavais, de apresentações da Banda do
Bule, de desfiles cívicos
como o de 7 de setembro,
entre outra atividades. Entre a primeira e segunda
denominação foi chamada
de Rua João Pessoa, na
década de 30. Porém, os
registros históricos são
poucos os quais não nos

dão certeza de quando houve o início e fim desta denominação. É comum em ver
nos jornais da época, anúncios de lojas como a antiga
Portalarga usando a Rua
João Pessoa como referência. A mudança para Governador Pedro de Toledo ocorre na segunda metade dos
anos 1930, após a Revolução
Constitucionalista de 1932,
em homenagem ao interventor do estado de São Paulo. Já

João Pessoa (foto) foi alvo de
uma comoção nacional ao
ser assassinado em 1930
quando ainda ocupava o cargo de governador (presidente, termo usado na época) da
Paraíba. Foi candidato a
vice-presidente na chapa de
Getúlio Vargas, perdendo para
Júlio Prestes, que não foi empossado devido à eclosão da
Revolução de 1930. (Edson
Rontani Júnior) No Instagram @antigapiracicaba
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