
IPPLAP
O prefeito Luciano Almei-

da (DEM) nomeou Sérgio Ma-
luf Chaim presidente do Insti-
tuto de Pesquisa e Planejamen-
to de Piracicaba (Ipplap), em
substituição a Daniel Rosen-
thal. O Capiau ainda não sabe
que vai para a presidência da
Emdhap, empresa pública pre-
sidida por Chaim, ou se vai acu-
mular as funções.

DETECTOR - I
Depois da polêmica do vidro

separando a galeria do público, no
plenário da Câmara de Piracica-
ba, agora os nobres edis estão
"blindados" por um detector de
metais, instalado na porta do pré-
dio principal. Fica mais elegante.

DETECTOR - II
O ex-vereador João Manoel

dos Santos, então presidente da
Casa na época da proteção de vi-
dro, 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 ceden-

do a pressões, o presidente Gilmar
Rotta (CID) mandou instalar o
detector de metais, sob o pretexto
de proteger vereadores e servido-
res. 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 ins-
talado a pedido de algum vere-
ador que anda com medo dos
opositores. Ou que tem a cabe-
ça fora do mundo da paz, da
tranquilidade. Vamos na fra-
ternidade.

DETECTOR - V
De qualquer forma, este

Capiau confia no bom senso dos
parlamentares e sabe que argu-
mentos não faltarão ao Tribu-
nal de Contas nem ao Ministé-
rio Público. Vamos seguir em
paz, irmãos de fé, camaradas.

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, no-
vas 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 (ado-
lescentes de 12 a 17 anos) até 17/
12 e da AstraZeneca/Oxford/Fio-
cruz até 17/12. Quem tomou a
vacina de dose única da Jans-
sen 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 com-
provante 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 Covid-
19 poderão se vacinar amanhã,
sábado, 05/02, no CRAB Vila Re-
zende (avenida Santo Estevão,

394), das 8h às 15h. Não é preciso
fazer agendamento. Estar em atra-
so 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 sema-
nas e da AstraZeneca/Oxford/Fi-
ocruz há mais de oito semanas.

NO DO-SP - I
Cris Vitti, experiente assessora

parlamentar que trabalhou anos na
Câmara Municipal e há um bom tem-
po reforçava a equipe do deputado
estadual Roberto Morais (CID), já não
faz mais parte da equipe.

NO DO-SP - II
Dizem que Cris,  tradicional

moradora da região de Santana/
Santa Olímpia, onde recentemen-
te foi implantado um pedágio pelo
Governo de São Paulo, ficou sa-
bendo de sua exoneração pelo Di-
ário Oficial do Estado de São Pau-
lo. Em política, isso é normal.

FALHA - I
O vereador Pedro Kawai

(PSDB) disse que este Capiau co-
meteu 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 Ka-
wai era pré-candidato a deputado
federal, e não a estadual.

FALHA - II
Aliás, Pedro Kawai sairá can-

didato 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 pró-
ximas eleições. Boa sorte e que
acompanhem o estrategista ex-pre-
feito e ex-ministro de Estado Bar-
jas Negri (governo FHC).

CONDENADO
Os adversários do vereador

Laércio Trevisan Junior (PL) co-
memoram que ele foi condenado na
Ação Penal, por motivo de ameaça, e
que corre ao longo do tempo através
do Inquérito Policial 802018 (Segun-
do Distrito Policial). Lembram-se?
Movida pela Justiça Pública, a deci-
são é da juíza de direito Ana Claudia
Madeira de Oliveira, em primeira
instância. Cabe recurso e a prisão
é convertida em prestação de ser-
viços à comunidade.

COWBOY
Divertidos, adversários do vere-

ador Trevisan Junior enviaram, na
boca da noite de ontem, uma declara-
ção cheia de ironia: "Lá pelas bandas
de San Dimas Ville, num dos cantos
do West, o ameaçador cowboy fora
da lei, camarista Billy Trevas Boqui-
nha, armado com seu Colt Cavalinho
32, começa a sentir o braço forte da
Lei por iniciativa de um destemi-
do 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 Madu-
reira:  "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.

TREVISAN, O CONDENADO
O ex-paladino da corrup-

ção Laércio Trevisan Junior
acaba de ser condenado; da
sentença cabe recurso, mas
é o início do fundo do poço da
maior fraude política de Pi-
racicaba. Conhecido por
ameaçar policiais, delegados
e agentes públicos que não fa-
zem o que ele quer, recebe em
momento oportuno a conde-
nação, 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 denún-
cia e CONDENO o réu LAÉR-
CIO TREVISAN JUNIOR a

cumprir dois anos de re-
clusão, inicialmente em re-
gime 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 assisten-
cial da comarca, a ser oportu-
namente indicada pelo Juízo
das Execuções, e a pagar
mais dez dias-multa, no mí-
nimo legal, por ter infringi-
do o artigo 14 da Lei nº
10.826/03."

PARABÉNS PRÍNCIPE
DAS TREVAS!

Do seu ex-amigo
e ex-admirador,

Francys Almeida

Divu lgação

FALECIMENTO
A ex-prefeita de São Pedro Anto-
nieta Eliza Ghirotti Antonelli foi
sepultada ontem (na foto, com
o filho Giuliano Giocondo Ghi-
rotti Antonelli, médico, ex-verea-
dor e vice-prefeito de São Pe-
dro). Aos 75 anos, encontrava-
se enferma. Foi uma das mais
destacadas líderes políticas nas
décadas de 1970, 1980 e 1990,
ocupando vários cargos, come-
çando como secretária de Tu-
rismo do Município, notabilizan-
do-se depois como uma das
primeiras mulheres a assu-
mir o Executivo. A Tribuna - re-
gistrando sentimentos e lem-
branças do seu esposo Pas-
choal 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 im-
prensa. "Seu ideal, o mais
sublime de todos na vida pú-
blica, foi o ensino, a escola,
apaixonada que era como pro-
fessora das primeiras letras",
comenta Evaldo Vicente, di-
retor de A Tribuna. Ao Giuli-
ano, o abraço fraternal dos
amigos e da família de A Tri-
buna de São Pedro e de A Tri-
buna 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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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 afastou-
se dele, com total li-
berdade, em muitos
pontos. Atribui-se a ele a
afirmação de que tinha amizade
por Platão, mas ainda mais pela
verdade (amicus Plato sed ma-
gis amica veritas).

Aristóteles desenvolveu, a
respeito da realidade, uma con-
cepção muito diferente de Platão,
que considerava as essências (ou
ideias) independentes dos obje-
tos a que se referiam. Para Aris-
tóteles, as essências não vivem
num mundo à parte, mas elas
existem no entendimento huma-
no 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 ilusó-
rias", como o concebia Platão.

Para Aristóteles, não apenas
os objetos materiais que apreen-
demos 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 es-
senciais, por meio das coisas ma-
teriais que criou. É o que escre-
veu 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, compreenden-
do-se pelas coisas feitas, torna-
ram-se visíveis, e assim o seu po-
der eterno e a sua divindade,
de modo que são inexcusá-
veis." (I Rm 1, 19-20). Por "in-
visíveis" (invisibilia) de Deus se
entendem os seus atributos espi-
rituais, conforme explica o exe-
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CHARGE

geta Cornélio a Lapide,
que, depois de citar, a
respeito dessa passa-
gem paulina, as opini-
ões de Orígenes, São
Tomás de Aquino, San-
to Ambrósio, São Cirilo
de Alexandria e fazer
referência à noção ain-
da obscura e pouco de-
finida que já tinham, de

Deus e de seu Verbo, os platôni-
cos, acrescenta: "Digo, pois, que os
invisíveis de Deus são seus atribu-
tos espirituais, como ser eterno,
não mensurável, onisciente, bonís-
simo, máximo: a virtude de Deus é
a potência pela qual Deus onipo-
tente é causa eficiente, regente e
providente de todas as coisas; a di-
vindade é a essência de Deus e sua
majestade, ou seja, Deus como pri-
meiro ser perfeitíssimo, do qual to-
das as coisas dependem, ao qual
agradam todas as coisas boas e
pelo qual todas as más são rejeita-
das; Deus como último fim de to-
das as coisas e obras, principal-
mente dos homens; e por isso de-
vem-lhe ser tributados culto de la-
tria (adoração), orações, votos, sa-
crifícios, ações de graças."  (Com-
mentaria in Scripturam Sacram,
Paris: Ludovicus Vivès Bibliopola
Editor, 1866. Tomo XVIII, p. 50).

Toda a filosofia aristotélica é
eminentemente prática, diferenci-
ando-se da platônica, que é sobre-
tudo idealista. Aristóteles era mui-
to positivo, muito realista. Sua for-
mação primeira era a da medicina,
profissão à qual se dedicava sua
família, que se entroncava nos As-
clepíades, que pretendiam descen-
der de Asclépio ou Esculápio, o
deus da medicina. Tudo, no pen-
samento aristotélico, é muito obje-
tivo, deduzido com rigor da obser-
vação da realidade da natureza.
Aristóteles não desconfia dos sen-
tidos, 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 fi-
lósofo de muito "bom senso".

Na síntese feliz do Prof.
Theobaldo Miranda Santos, "a

filosofia de Aristóteles se carac-
terizava, antes de tudo, pelo
seu realismo, pela sua observa-
ção fiel da natureza, pela sua
objetividade científica, pelo seu
rigor metodológico e pela uni-
dade harmônica do seu siste-
ma, que constitui uma síntese
orgânica e maravilhosa" (Manu-
al de Filosofia. São Paulo: Cia.
Editora Nacional, 1957, p. 392).

O pensamento de Aristóteles
é profundamente lógico e coeren-
te. Subjetivamente, procurava com
sinceridade a verdade, fosse ela
qual fosse. Nisso, diferenciava-
se dos sofistas pré-socráticos,
que manipulavam habilmente a
palavra e as ideias para aten-
derem ao que lhes interessava
demonstrar, sempre com um
fundo de ceticismo e de relati-
vismo. Não era a verdade o que
buscavam; seu objetivo era so-
mente aparentar veracidade.
Numa sociedade venal e cor-
rompida pelas riquezas, como
era a da Grécia do seu tempo,
encontraram terreno favorável
e tiveram numerosos discípulos.

O Pe. Leonel Franca é mui-
to severo em relação a eles:
"Chamam-se sofistas os mes-
tres populares de filosofia, ho-
mens 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 filo-
sóficas e condições sociais do
tempo. Mais retóricos que filó-
sofos, argutos, artificiosos e
eruditos, ensinavam à juventu-
de ateniense atraída pelos en-
cantos da sua eloquência, a arte

de defender o pró e o contra de
todas as questões e o segredo de
tirar partido de qualquer situa-
ção, galgando as mais eleva-
das posições numa democracia
volúvel e irrequieta. Serviam-se
das armas da razão para des-
truir a própria razão e, sobre as
ruínas da verdade erigir o inte-
resse em norma suprema de
ação. (Noções de Historia da Phi-
losophia. Rio de Janeiro: Livra-
ria Drummond, 1921, p. 24).

Na sua argumentação, os
sofistas exploravam habilmente
elementos acessórios e aciden-
tais, esquecendo o essencial. Pro-
cediam exatamente como proce-
dem, em modernos tribunais
de júri, os promotores e ad-
vogados da defesa que discor-
rem mais longamente sobre as
circunstâncias secundárias
da acusação do que sobre o
fato em si, com o objetivo de
impressionar o corpo de jura-
dos. É nesse sentido que se en-
tende um texto frequentemen-
te citado em publicações aca-
dêmicas, no qual Aristóteles
conceitua o verdadeiro co-
nhecimento científico ou filo-
sófico, contrapondo-o ao co-
nhecimento sofístico: "Jul-
gamos conhecer cientifica-
mente cada coisa, de modo
absoluto e não à maneira so-
fística, 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." (ARIS-
TÓTELES. Segundos analíti-
cos. Bauru: Edipro, 2010, 71b,
9-12). Pro s s e g u i r e m o s  a
comparação do pensamen-
to platônico com o aristo-
télico, na próxima semana.

Licenciado em História
e em Filosofia, doutor
na área de Filosofia e
Letras, membro da Aca-
demia Portuguesa da
História e dos Institu-
tos Históricos e Geográfi-
cos do Brasil, de São Pau-
lo e de Piracicaba

As fortes minorias e seu lugar na
nova democracia do Século XXI

Ivan Serra
Braga

Nesta manhã
acordei com
um pensa-

mento: nossa Consti-
tuição Federal de 1988
insculpe, entre seus
grandes eixos axiológi-
cos, o art. 3° e seus inci-
sos, que tomo a liberda-
de de citar aqui, literalmente:

Art. 3º Constituem objetivos
fundamentais da República Fede-
rativa do Brasil:

I - construir uma sociedade
livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimen-
to nacional;

III - erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desi-
gualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de to-
dos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.

Isto é importante: é sintoma
de uma sociedade que amadure-
ceu suficientemente, assim se es-
pera, 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 Ate-
nas, por volta do século V a.C.

Para os antigos gregos a pa-
lavra evocada para expressar a
espécie humana - Anthropos -
tem sentido de uma unidade na
diversidade, pois ela engloba tan-
to o homem (gênero masculino)
quanto a mulher (gênero femini-
no) quanto engloba o nobre e,
juntamente, o plebeu, o cidadão
e o estrangeiro, o rico e o po-
bre, o piedoso e o profano!

Numa época marcada pela
separação e pela segregação
dos mais diferentes matizes, re-
almente os gregos se acharam
em maus lençóis ao inventar a
democracia e com ela a percep-
ção de que o espaço público se-
ria 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 ju-
rídica, uma igualdade artifici-
al 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 sis-
tema de governo monarquista e
absolutista e substitui-lo por
uma forma de governo republi-
cana e de regime democrática.

Depois, com a chegada do
século XX, começaram os mo-
vimentos feministas, e sua bus-
ca pela igualdade política, de
opinar, votar e ser votado. Mais
algum tempo os jovens se liber-
tavam das amarras dos pais e
de seu modelo social vitoriano-
puritano e ditavam seus própri-
os motivos e jeitos de ser, bus-
cando um caminho próprio,
bem ao estilo de "Pé da Estra-
da", romance de Jack Kerouac,
que iria culminar em Woodsto-
ck numa parafernália de rock,
drogas e vida alternativa.

Não demoraria muito para
que a liberação dos costumes
começasse a adernar para a li-
bertação da expressão do pra-
zer sexual e, neste ambiente
social, exsurgissem os movi-
mentos pela liberação da sexu-
alidade e de sua livre expres-
são 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 semen-
te do que culminaria
recentemente  na
manifestação em
prol da dignidade de
George Floyd sob o
mantra "Black Lives
Matter".

As minorias cria-
ram seu espaço no século XX e se
impuseram com poder de voz e
palavra jamais ouvidos antes, ao
ponto de hoje ocuparem não ape-
nas as ruas, mas também muitas
das cadeiras nos parlamentos da
maioria dos países ditos civiliza-
dos.

Pois bem. O problema não é
isso, pois democracia, como bem
define Luiz Felipe Pondé, consiste
em dar voz e fazer ouvir o oprimi-
do, o esquecido, e ignorado e mar-
ginalizado. Isto é um avanço, se o
que queremos é a democracia.

Entretanto, o que realmente

me deixa perplexo é saber quem,
hoje, vai ter o microfone, o mega-
fone e o um lugar no Parlamento
para dizer "quem" é preconceitu-
oso 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 Fou-
cault 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 possu-
em o autoridade para "dizer",
isto é, o poder de falar... e de-
finir... e punir! Ontem, a Igre-
ja definia quem era salvo e
quem era pagão. Nos séculos
XVIII e XIX, a burguesia indus-
trial definia quem era vagabundo e
digno de cadeia e quem era gente tra-
balhadora e de bem...e desde o sé-
culo XX, as várias minorias defi-
nem o que é ser "progressivo", o que é
"ser de mente aberta", bem como
quem é "reacionário" e quem é "con-
servador" e digno de inclusão no hall
dos "haters", dos "fundamentalis-
tas", 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 perse-
cução penal e punição legal.

Estamos diante de uma de-
mocracia mais madura ou diante
de uma nova forma de inquisi-
ção? Estamos diante de um pro-
cesso de amadurecimento demo-
crático ou diante de uma nova
forma de persecução às pessoas
destoantes do discurso dominan-
te exaltado e disseminado pelas
minorias, em outras palavras, es-
taríamos diante de uma nova for-
ma de poder, bem no sentido de
Foucault? Não sabemos, só o tem-
po há de nos mostrar.

Ivan Serra Braga, pro-
fessor da Fatep, advo-
gado do escritório Ma-
rianno & Benitez Advo-
gados Associados

Estamos dianteEstamos dianteEstamos dianteEstamos dianteEstamos diante
de umade umade umade umade uma
democracia maisdemocracia maisdemocracia maisdemocracia maisdemocracia mais
madura ou diantemadura ou diantemadura ou diantemadura ou diantemadura ou diante
de uma novade uma novade uma novade uma novade uma nova
forma deforma deforma deforma deforma de
inquisição?inquisição?inquisição?inquisição?inquisição?



Saúde da Família em
Piracicaba: 20 anos

Barjas Negri

A criação do Pro-
grama de Saúde da
Família pelo Ministério
da Saúde teve como
objetivo a reorganiza-
ção da prática assis-
tencial em novas bases
e critérios, incorporan-
do os princípios básicos
do Sistema Único de Saúde (SUS)
como universalização, descentra-
lização, integralidade e participa-
ção da sociedade.

Tal estratégia está estrutura-
da a partir da Unidade de Saúde
da Família (USF) com equipe mul-
tidisciplinar com responsabilidade
por uma população estabelecida,
que desenvolve ações de promo-
ção de saúde, tratamento e reabi-
litação de agravos. Cada equipe é
composta por um médico genera-
lista, um enfermeiro, dois técni-
cos de enfermagem e, pelo menos,
quatro agentes comunitários de
saúde, responsável por uma base
territorial de até 1.000 famílias.

O programa é totalmente des-
centralizado para os municípios,
com aporte de recursos do Minis-
tério da Saúde, que cobre apenas uma
parte das despesas. Porém, a maior
parte das despesas fica sob a respon-
sabilidades 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 atu-
almente perto de 44 mil equipes
espalhadas pelo País, que atendem
cerca de 65% da população.

Em 2000, a Prefeitura de Pi-
racicaba solicitou ao Ministério da
Saúde o credenciamento de 20
equipes, que foram implantadas
entre 2002 e 2004 na gestão do
prefeito José Machado. Nessa épo-
ca, o secretário municipal de Saú-
de era o médico João Pauli. Essas
20 equipes de Saúde da Família
foram um avanço na Atenção Bá-
sica em Saúde da cidade, pela am-
pliação da cobertura e porque fo-
ram implantadas em bairros mais
distantes, principalmente aqueles
novos e sem bom acesso à saúde
pública. Algumas unidades tive-
ram sedes próprias, outras ocupa-
ram imóveis públicos adaptados
e alguns alugados, esses inade-
quados. 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 ampli-
ando a cobertura. Essa tarefa cou-
be ao secretário de Saúde, Fernan-
do Cárdenas, e sua equipe de ser-
vidores. Quase chegamos lá com
37 USFs, que realizaram 102 mil
consultas médicas em 2012. A
maior parte dessas USFs foi insta-
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Tá lá o corpo estendido
no chão

Segunda-feira, 24 de ja-
neiro de 2022: o jovem con-
golês Moïse Kabamgabe che-
ga no quiosque Tropicália na
praia da Barra da Tijuca no Rio
de Janeiro para cobrar diárias
de trabalho atrasadas. Refugia-
do, chegou ao Brasil com a sua
família em 2014 fugindo da fome
e da guerra. Moïse é amarra-
do 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 escravatu-
ra aconteceu há 133 anos e o
Rio de Janeiro foi porto de
entrada de milhares de pesso-
as escravizadas, que foram tira-
das 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 per-
sistem, mesmo após a aboli-
ção, porque as gerações pos-
teriores herdaram do passa-
do a visão que a sociedade se-
nhorial criou.

O CÁLCULO DE UMA
TRAGÉDIA ANUNCIADA

A discussão que teve como
desfecho a morte de Moïse se
originou a partir de sua co-
brança ao empregador de re-
muneração de dois dias de
trabalho. Trabalho intermi-
tente ou informal? Sem dúvi-
da, precarizado.  Com bases
muito profundas, o cálculo
desta tragédia nos remete a
algumas medidas iniciadas no
(des)governo de Michel Temer

Nas fazendasNas fazendasNas fazendasNas fazendasNas fazendas
do Brasildo Brasildo Brasildo Brasildo Brasil
escravocrataescravocrataescravocrataescravocrataescravocrata
os senhoresos senhoresos senhoresos senhoresos senhores
representavamrepresentavamrepresentavamrepresentavamrepresentavam
a justiça, aa justiça, aa justiça, aa justiça, aa justiça, a
força militarforça militarforça militarforça militarforça militar
e policiale policiale policiale policiale policial

A prioridade daA prioridade daA prioridade daA prioridade daA prioridade da
USF continuou aoUSF continuou aoUSF continuou aoUSF continuou aoUSF continuou ao
longo dos anos elongo dos anos elongo dos anos elongo dos anos elongo dos anos e
contou com ocontou com ocontou com ocontou com ocontou com o
apoio doapoio doapoio doapoio doapoio do
programa Maisprograma Maisprograma Maisprograma Maisprograma Mais
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lada em sedes próprias
em bairros novos e dis-
tantes do Centro da ci-
dade. Ao mesmo tempo,
outras unidades anteri-
ores passaram a ocupar
sedes próprias. Isso me-
lhorou muito as condi-
ções de trabalho dos
servidores e trouxe con-
forto aos usuários. Es-

sas 17 USFs também foram insta-
ladas em bairros novos e mais dis-
tantes.

A prioridade da USF conti-
nuou 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 mé-
dicas 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

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 alu-
gados que, com planejamento, têm
que ser substituídos. Essas 50 uni-
dades envolvem um expressivo
número de profissionais: 50 mé-
dicos, 50 enfermeiros (as), 100 téc-
nicos de enfermagem e 200 agen-
tes comunitários de saúde. Mui-
tas unidades (37) contam também
com serviços odontológicos em di-
versas regiões. Para chegar a essa
quantidade de unidades teve mui-
to trabalho coordenado pelo secre-
tário Pedro Mello e sua equipe.

Visando a expansão dos ser-
viços, iniciamos em 2020 a cons-
trução de três novas Unidades de
Saúde da Família: Monte Feliz,
Vida Nova e Jd.Ipês/Jd. Piracica-
ba. Ao serem concluídas essas
obras e implantados os serviços, a
Prefeitura ampliará para 53 o nú-
mero de USFs, e também a cober-
tura de atendimento populacional.

Para manter a oferta desses
serviços é preciso contratar mais
profissionais, necessários quan-
do há pedidos de demissão e
aposentadoria dos médicos e de
outras profissionais que atuam
nessas unidades.

 Barjas Negri, ex-prefei-
to de Piracicaba

e outras aprovadas por este
(des)governo atual. Resumida-
mente são: - Dezembro de 2016:
A Emenda Constitucional n° 95
passa a integrar nosso ordena-
mento jurídico; -  Julho de
2017: A Reforma Trabalhista é
sancionada; - Novembro de
2019: A Reforma da Previdên-
cia - 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 Consti-
tuição Brasileira, definindo que
os gastos federais com Saúde e
Educação - excluídos os juros
da dívida pública - serão con-
gelados por 20 anos.Na prática
significa que o gasto primário
do governo federal está limita-
do por um teto definido pelo
montante gasto no ano anteri-
or, reajustado pela inflação
acumulada, medida pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA). Porém,
o crescimento do índice  é insu-
ficiente para contemplar o cres-
cimento da população e seus
efeitos já estão sendo doloro-
samente sentidos: falta de lei-
tos, falta de remédios, falta de
vagas educacionais etc etc. Se-
gundo, a Reforma Trabalhista:
o saqueamento dos direitos tra-
balhistas 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 im-
plantou a sua mais profunda
reforma trabalhista, que alte-
rou 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 insus-
tentável, a Reforma, em linhas

gerais, alterou as regras de
concessão e cálculo de aposen-
tadorias 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, desas-
sistidos em seus Direitos Tra-
balhistas e sujeitos a severida-
de previdenciária.

FALÁCIAS
Déficits (sem constata-

ção 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 me-
didas. O que ocorreu na reali-
dade desde então foi mais de-
semprego e relações covardes de
precarização do trabalho, per-
das de direitos, salários mais bai-
xos e uberização. E, sobre a Refor-
ma Trabalhista há o peso do ne-
gociado sobre o legislado. O ní-
vel 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 verda-
de concedida para os patrões
e x p l o r a r e m  a i n d a  m a i s  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 ne-
gócios, os patrões se sentem
livres para contratar infor-
malmente e pagar por diári-

as ou por entregas e vendas.
A regra é dramática: ou  fi-
camos 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 subem-
pregos por uma questão de
subsistência? Isso é óbvio aos
nossos olhares. As relações
trabalhistas foram substitu-
ídas sim por relações de ex-
ploração cruel.  Devemos fa-
zer protestos contra o assas-
sinato de Moïse e juntar as
nossas forças para lutarmos
pela revogação da Reforma
Trabalhista. E essa revoga-
ção, 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 coe-
rência! Nós do Partido Demo-
crático Trabalhista - PDT, so-
mos herdeiros do legado de
Getúlio Vargas que que conso-
lidou das Leis do Trabalho num
conjunto de regras para prote-
ger o trabalhador. A lei que es-
tabelece a CLT data de 1º de
maio 1943, mas as normas em
favor do trabalhador come-
çam ainda no início do go-
verno de Vargas, nos anos
30. Entre os direitos garan-
tidos, estão o salário míni-
mo, a carteira de trabalho, a
jornada de oito horas, as fé-
rias remuneradas, a previ-
dência social e o descanso se-
manal. A CLT regulamentou
ainda o trabalho da mulher
e do menor de idade e esta-
beleceu a obrigatoriedade do
Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (FGTS). Foi o
nosso PDT também que esta-
beleceu 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.

———
C a r o l i n a  A n g e l e -
l l i ,  p r e s i d e n t e  d o
PDT de Piracicaba
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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

Para a deputada estadual
Professora Bebel, presidenta da
Apeoesp (Sindicato dos Profes-
sores do Ensino Oficial de En-
sino do Estado de São Paulo),
as atitudes do presidenta da
República, Jair Bolsonaro, e do
governador do Estado de São
Paulo, João Doria, que forma-
ram o slongan "BolsoDoria"
nas últimas eleições gerais,
apenas confirmam mais uma
vez que essa população não fi-
gura entre suas prioridades.
Para piorar, Bebel, que é ainda
líder da bancada do PT na As-
sembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, partido que tem
compromisso com o desenvol-
vimento de políticas públicas
voltadas à população mais po-
bre, diz que "as vítimas das en-
chentes tem sido tratadas com
desrespeito e desprezo desses
governantes", tanto por Bolsa-
ro como por João Doria.

Bolsonaro, conforme Bebel,
além de criticar os moradores
de áreas de risco "por não te-
rem visão de futuro", ainda
aproveitou para fazer campanha
eleitoral antecipada na cidade de
Franco da Rocha, em meio à tra-
gédia, desfilando em carro aberto.
Já o governador Doria, por sua
vez, não toma nenhuma provi-

dência para auxiliar as famíli-
as atingidas ou para desenvol-
ver programas eficazes de pre-
venção, assim como não desen-
volve nenhum programa de mo-
radia popular.  Ao invés disso,
Bebel adverte que a Companhia
de Desenvolvimento Habitaci-

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

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 Dil-
ma, em 2013, o valor chegou a R$
3,4 bilhões", compara.

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

Divulgação
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Em nosso novo espaço Te-
rapêutico, em diálogo com os
nossos amigos espirituais da Co-
lônia Manto da Luz, telas se
abrem e transferem informações
do plano Superior. Inicia a cap-
tação e emissões energéticas que
trazem emanações articuladas
em forma de Orações. Tarefas
Socorristas eram sentidas pelo
potencial magnético das energi-
as emitidas. Havia infinidade de
Servidores espirituais em agra-
decimento ao estágio expiatório
de provação. A calorosa recep-
ção e organização, anunciam en-
caminhamentos observados pela
Divindade. Ali estava a implan-
tação da Ala de Cura Sistêmica e
Quântica. Imenso arco-íris pre-
encheu 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 huma-
nidade entender o verdadeiro
sentido da Existência e o quanto
o perdão vivenciado com since-
ridade, 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 pró-
pria trajetória. É em vão acredi-
tar que o ouro e a prata expres-
sam beleza, pois, elas não são te-
souros para se guardar na cons-
ciência. Observem os gritos de-
sesperados de nossos irmãos.
Palavras não ditas e vítimas das
lágrimas da volúpia do poder.
Em algum momento da trajetó-
ria humana, tudo isso vai pesar
na consciência. O Tempo é alia-
do indispensável. Quando ven-
cermos os nossos equívocos, o
nosso Ser essencial pela Lei de
Causa e Efeito, revelará nossa
real liberdade de agir, como he-
rança perante ao Tribunal da
Justiça Celeste. O cronometro do
Astral segue silenciosamente.

Amados e queridos leitores.
Não conhecemos o amanhã.
Todo hábito virtuoso demonstra

O perdão é fonte de
consolação e de bênçãos

Pânico (V) - Tratamento
"Ele precisa se colocar de forma
diferente em seu novo mundo,
contextualizar o terror em sua
vida", afirma o psicanalista Má-
rio Eduardo Costa Pereira. A psi-
coterapia pode livrar o paciente
dos medicamentos, superando a
dimensão neurótica do transtor-
no. "Os resultados são promis-
sores. A pessoa consegue se reci-
clar e o que era desesperador passa
a ser tolerável: 'a vida é assim mes-
mo, vou morrer um dia'. Estou re-
sumindo algo mais complexo e que
traz outros elementos importan-
tes como a sexualidade e a rela-
ção do sujeito com a morte e a
finitude da vida", ressalva.
Estima-se que 1,6% da popula-
ção sofram de Pânico. O profes-
sor recorda que, há poucas dé-
cadas havia uma relação entre
pessoas que oferecia certa segu-
rança: pais próximos, parentes

Minha melhor amiga
passou um ano com uma
pessoa que só a tratou mal,
o namoro só existiu na cabe-
ça dela. Agora ele termi-
nou pela segunda vez, a pri-
meira 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 fes-
ta ele a segurava pelo braço
enquanto ela gritava para sol-
tar. Foi triste. Sempre foi as-
sim. O ex-namorado a agre-
diu, ela sofreu um aborto,
quebrou o braço. Para mim ela
está doente, sem amor próprio.
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.

INTERATIVO

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
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Unimed Piracicaba recebe nota
máxima em qualificação da ANS
Com notas de zero (mínimo) a 1 (máximo), a avaliação mensura o desempenho
nas dimensões Qualidade e Atenção à Saúde, Garantia de Acesso (.. .)

"Brincadeiras não existem". (Sigmund Freud)

CITAÇÃO!

A Unimed Piracicaba con-
quistou a nota máxima no IDSS
(Índice de Desempenho da Saú-
de Suplementar),  ano-base
2020, que integra o Programa
de Qualificação da Saúde Suple-
mentar da ANS (Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar).

Com notas de zero (mínimo)
a 1 (máximo), a avaliação mensu-
ra o desempenho nas dimensões
Qualidade e Atenção à Saúde,
Garantia de Acesso, Sustenta-
bilidade de Mercado, Gestão de
Processo e Regulação.

"Quanto orgulho para a
nossa Instituição receber pela
terceira vez consecutiva a apro-
vação 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 Jous-
sef, 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 acredi-
tação. Para o cálculo do IDSS

nossas intenções pelas atitudes.
O princípio mais elevado é o pro-
cesso vertical em direção da Su-
perioridade. O pensar-sentir-
agir em níveis Superiores da
Existência traz renúncia e de-
votamento que são cicatrizes
gloriosas conquistadas. Não é
possível interromper os Ensina-
mentos de Jesus Cristo. O nos-
so 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 pró-
prias escolhas. Para nós, a ex-
pressão 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 vi-
ver o Amor incondicional. Tudo
já está acontecendo no plano
espiritual e aqui no plano terre-
no, 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 pala-
vras". E finalizando estas li-
nhas preciosas, reflita que o
Tempo nos ensina que o me-
lhor 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 ca-
minho. O mar calmo não faz o
bom marinheiro. Assim como
uma virgula muda uma frase,
uma simples atitude, pode mu-
dar uma história. E com a ama-
da, querida e estimada Alma
gêmea, nossa eterna gratidão.
Bom dia e boas energias. Eu
acredito em você.

que rezavam, vizinho que acu-
dia. "À medida que o capitalis-
mo vai evoluindo, vemos uma
sociedade cada vez mais indivi-
dualista, competitiva, onde o
sujeito depende exclusivamente de
sua performance e não tem tempo
para o outro. Nesse contexto mun-
dano, chama atenção a explosão do
fenômeno do pânico, um transtor-
no que se relaciona com a vivência
de desamparo e de falta de garan-
tias", ressalta o psicanalista.
Costa Pereira escreve em seu li-
vro que o indivíduo experimenta
um "estar morrendo". A ques-
tão 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.

O impacto das fortes chuvas
Rafa Zimbaldi

Nesta quinta-feira
(3), o Sidec (Sistema
Integrado da Defesa
Civil), órgão do Go-
verno do Estado,
emitiu alerta de aten-
ção para 17 cidades
da RMC (Região Me-
tropolitana de Cam-
pinas). O alerta vem em meio à
previsão de mais chuvas fortes
para o final de semana, confor-
me o comunicado do Cepagri
(Centro de Pesquisas Meteoro-
lógicas e Climáticas Aplicadas
à Agricultura), da Unicamp.

A situação das nossas ci-
dades, como em Capivari e
Monte Mor, afetadas pela cheia
do Rio Capivari, ou em Campi-
nas, onde a população da re-
gião do Gargantilha também é
duramente castigada, é delica-
da e requer atenção máxima de
todos nós agentes públicos.

Monte Mor foi a cidade
com mais transtornos causa-
dos pelas enchentes, que deixa-
ram casas alagadas e 150 pes-
soas desalojadas.

A  c h u v a  t a m b é m  f e z
transbordar o rio Camandu-
caia,  em Jaguariúna.  Vali-
nhos, Sumaré e outras cidades
também registraram alagamen-
tos e transtornos causados pela
chuva. O Sistema Integrado da
Defesa Civil do Estado alerta a
região para riscos de desliza-
mentos e transtornos nas ci-
dades  por  conta  do acumu-
l a d o  d e  c h u v a s .  S i t u a ç õ e s
como essas causam mortes,
c o m o  o c o r r e u  e m  d i f e r e n -
t e s  c i d a d e s  p a u l i s t a s .

Até a última quarta-feira,
foram contabilizadas 27 mor-
tes. Só em Franco da Rocha, na
Grande São Paulo, eram 11 o
número de vítimas fatais. Es-
ses números causam dor nas
famílias e em todos nós.

Em todo o Estado, a Defe-
sa 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 ques-
tões mais básicas da sociedade.

Essa semana já entrei em
contato com o DAEE (Departa-
mento de Águas e Energia Elé-
trica) e a Defesa Civil do Estado
para que as obras de limpeza do
Rio Capivari sejam aceleradas.
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Essa é uma ação
emergencial que preci-
sa de atenção imediata,
como o envio de recur-
sos estaduais para as
cidades mais afetadas
pelas chuvas no final de
semana, sendo um to-
tal de R$ 15 milhões
para auxiliar as prefeitu-
ras na recuperação ur-

bana e social.
Destaco aqui meu empenho

para levar aos municípios recur-
sos para obras de infraestrutu-
ra, a exemplo de construção de

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 resga-
te de vítimas em enchentes fo-
ram Morungaba, Caconde, Na-
zaré Paulista e Paulínia. Nesta
semana, o meu assessor parla-
mentar Luis Henrique Schnei-
der, me representou em uma
reunião com a comunidade da
região do Gargatilha, em Cam-
pinas, uma região da cidade que
sofre pelo abandono da pre-
feitura da cidade e se vê obri-
gada a enfrentar dias ainda
piores em época de chuva.
Até mesmo caminhões e ôni-
bus 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 vi-
das de campineiros.

Aqui, registro mais uma
vez meu pesar pelas mortes das
pessoas e me solidarizo com as
famílias. Aproveito para para-
benizar 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 depu-
tado estadual pelo PL.
Foi vereador por quatro
mandatos em Campinas
e foi reeleito presidente
da Câmara Municipal.

Sua amiga está pagando
caro, mas é o preço que ela es-
colheu. 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 es-
tar ao seu alcance é lhe dar o
ombro amigo. Se ela der espa-
ço 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 mui-
to sofrido assistir isso tudo? Pro-
teja-se. Mas se suportar ficar per-
to para ajudá-la deixe-a saber
que está ali por ela.

são utilizados dados extraídos
dos sistemas gerenciais da
Agência ou coletados nos siste-
mas nacionais de informação
em saúde, gerando uma nota
para cada operadora.

"Há dez anos, quando as-
sumimos a direção da Unimed
Piracicaba, ajustamos práticas e
processos. Dentre nossas priorida-
des, direcionamos esforços para
melhorar, constantemente, o
IDSS, pois indica, principalmente,
a qualidade da assistência à saúde
que uma operadora de planos mé-
dicos deve ter. Essa é uma ba-
talha diária, que continuará
nos mobilizando, pois quere-
mos estar sempre no topo".

Além da Unimed Piracica-
ba, outras 263 coirmãs partici-
param da avaliação que permi-
te a comparação entre empre-
sas e estimula a concorrência
no setor de saúde no País. "Con-
tar com a presença das Unime-
ds consolida a marca e fortale-
ce o Sistema que, há mais de 50
anos, tem o compromisso com
a segurança e a qualidade da
assistência para os seus benefi-
ciários", finalizou Joussef.

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

RRRRREQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTO

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

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

AVENIDA JAIME PEREIRA

Assessoria parlamentar

ria Municipal de Mobilidade Ur-
bana, Trânsito e Transportes) e
Defesa Civil trabalharam no lo-
cal. De acordo com a engenhei-
ra Ana Beatriz de Oliveira Caba-
na, da Semob, foi realizado um
aterramento de cerca de três me-
tros de profundidade, além de
concretagem e pavimentação
asfáltica, que foram utilizadas
para que a via pudesse ser rea-
berta antes do fim de semana.

As vereadoras que organi-
zam as atividades da "Semana
da Mulher" de 2022 falarão
sobre a programação em espa-
ço que será aberto na reunião
extraordinária da Câmara a ser
realizada em 7 de março. O ex-
pediente da sessão terá 30 mi-
nutos reservados para Rai de
Almeida (PT), Silvia Morales
(PV) e Ana Pavão (PL) aborda-
rem o tema. As três parlamen-
tares são autoras do requeri-
mento 75/2022, aprovado com
urgência na 1ª reunião ordiná-
ria do ano, nesta quinta-feira
(3). As celebrações do "Dia In-
ternacional da Mulher" e da

"Semana da Mulher", ambos
assuntos a serem tratados pe-
las vereadoras no dia 7, estão
previstas nos decretos legisla-
tivos 2/1998 e 1/2009, respec-
tivamente. "O 'Dia Internacional
da Mulher' e a 'Semana da Mu-
lher' são programações importan-
tes para fortalecer a luta pelos di-
reitos das mulheres. As atividades
da 'Semana da Mulher' promove-
rão a discussão de temas como
saúde, segurança, profissão e bem-
estar em uma sociedade que ain-
da mantém uma estrutura patri-
arcal e machista, que a cada dia
mata mais mulheres", afirmam as
autoras do requerimento.

Fil ipe Paes/Studio47
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Em audiência, Câmara discutirá
Programa Escola Cívico-Militar
De acordo com Polezi, o (MEC) divulgou nesta segunda-feira (10) a lista com
as cidades contempladas pelo Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares

O requerimento 42/2022, de
autoria do vereador Fabrício Po-
lezi (Patriota), que convoca audi-
ência pública com o objetivo de co-
nhecer e discutir sobre o Progra-
ma Escola Cívico-Militar em Pira-
cicaba, foi aprovado em caráter de
urgência durante a 1ª reunião ex-
traordinária, realizada nesta quin-
ta-feira (3), por meio do SDR (Sis-
tema de Deliberação Remota), com
o presidente da Câmara, vereador
Gilmar Rotta (Cidadania) no ple-
nário e os demais vereadores em
seus gabinetes ou residências.

De acordo com Polezi, o Mi-
nistério da Educação (MEC) divul-
gou nesta segunda-feira (10) a lis-
ta com as cidades contempladas
pelo Programa Nacional das Es-
colas Cívico-Militares (Pecim) para
o ano de 2022 e Piracicaba foi uma
das escolhidas entre as 89 vagas
do programa. "Considerando to-
dos os excelentes resultados que
esse programa proporciona por
onde passa e todos os benefícios
que a própria comunidade usu-
frui mediante a sua execução,
há a necessidade de esclarecer
e promover o programa de for-
ma honesta para que todo cida-
dão tenha ao alcance as informa-
ções pertinentes a essa temática",
afirma o documento. Por meio
do requerimento, estão convoca-

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-
cípio, Fabio Dionísio, o secretário
municipal de Educação, Gabriel
Ferrato e o secretário municipal de
Governo, Carlos Beltrame. Serão
convidados o prefeito Luciano Al-
meida (DEM), os deputado esta-
duais Gil Diniz (sem partido), Te-

nente Coimbra (PSL) e Valeria Bol-
sonaro (PRTB), o deputado fede-
ral Guilherme Derrite (Progressis-
tas), o dirigente regional de ensi-
no de Piracicaba, Fabio Negreiros,
o diretor da Escola Carolina Men-
des Thame, Donald Gevartosky
Arruda, e demais representantes

da sociedade civil. A audiência
será agendada para março, devi-
do ao ato da mesa-diretora 2/
2022, que suspende reuniões
presenciais durante o mês de
fevereiro por causa do aumen-
to do número de casos de co-
vid-19 no município.

Guilherme Leite
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Iracemápolis é
contemplada com
viatura por meio
do programa

Na manhã desta sexta-feira,
a prefeita Nelita Michel participou
de uma cerimônia em São José do
Rio Preto que confirmou que Ira-
cemápolis foi contemplada com
uma viatura 4x4 por meio do Pro-
grama Segurança no Campo.

A entrega foi feita pelo vice-
governador, Rodrigo Garcia. Esti-
veram presentes ainda o diretor
de Administração, Silvio José Sar-
tori, o chefe de gabinete Felipe
Marcelo Granço e a comandante
da Guarda Civil Municipal, Simo-
ne Rizzo e o GCM Fernandez. O
vereador Fábio Simão também

acompanhou a entrega. O recebi-
mento ocorre por meio de indica-
ção do deputado estadual Rafa
Zimbaldi ao secretário Estadual de
Agricultura Itamar Borges. A indica-
ção ao deputado, para ampliação de
ações em prol da segurança pública,
foi feita pelo vereador Fábio Simão.

"Estamos muito felizes e gos-
taria de agradecer imensamente a
todos por essa conquista", desta-
cou a prefeita. O veículo é adapta-
do 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
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Eixo SP libera ponte em
Santa Maria da Serra

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 cór-
rego Ribeirão Bonito, no km 225
da SP 304 - Rodovia Geraldo
de Barros, em Santa Maria da Ser-
ra. Com isso, foi liberado o tráfego
de veículos no local.

A ponte permaneceu interdi-
tada por cinco dias após a consta-
tação 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 recu-
peração do asfalto. Os trabalhos
foram encerrados nesta sexta e o
trânsito sobre a ponte voltou ao
normal. Durante o período de in-
terdição, os usuários daquele tre-
cho da rodovia tiveram de fazer o
desvio por dentro da cidade.

Divulgação

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

FESTA
neiro foi diferenciada das an-
teriores porque também co-
memorou-se o aniversário de
Denise Franco, gerente finan-
ceira do Caphiv. "A Denise
merece todo nosso carinho e
reconhecimento. Confio toda
gestão da entidade a ela, por-
que ela iniciou comigo este
projeto", conta o presidente.

Concessionária concluiu nesta sexta os trabalhos de
estabilização do terreno e de recuperação do pavi-
mento e trânsito voltou ao normal
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Sacerdotes de Religiões de Terreiro solicitam audiência

Em visita ao gabinete da vereadora Rai de Almeida, sa-
cerdotes solicitam a realização de audiência pública
sobre políticas públicas para as Religiões de Terreiro

Assessoria parlamentar

Na última quarta-feira (2),
dia de Iemanjá, data religiosa fes-
tiva do Candomblé e celebrada ofi-
cialmente no calendário oficial do
município de Piracicaba, a verea-
dora Rai de Almeida (PT) recebeu
em seu gabinete a visita do baba-
lorixá Eduardo de Oxumarê e de
pai André Toledo, sacerdotes do
Candomblé e da Umbanda, res-
pectivamente. Ambos trouxeram
ao gabinete um pedido para que
seja realizada audiência sobre po-
líticas públicas para as Religiões de
Terreiro, em realização da Câma-
ra, ainda neste semestre. Junto
com os sacerdotes esteve também
o professor Adelino Francisco de
Oliveira, do Instituto Federal de
Educação - Campus Piracicaba, fi-
lósofo e estudioso das religiões.

A proposta da realização de
uma audiência pública sobre Reli-
giões de Terreiro, apresentada à
vereadora, nasceu como encami-
nhamento já de uma primeira reu-
nião, ocorrida no dia 8 de dezem-
bro 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 re-
ligiosa contra as Religiões de Ter-
reiro, entendeu-se que o poder
público precisa participar e contri-
buir para que estes segmentos pos-
sam ser respeitados, tenham am-
paro legal municipal contra ata-
ques de qualquer ordem (especial-
mente os de natureza preconcei-

tuosa) e possam seguir trabalhan-
do pelo bem-comum e desenvol-
vendo suas atividades em benefí-
cio da sociedade como um todo.

A vereadora Rai de Almeida,
pai Eduardo e pai André destaca-
ram a importância de se valorizar
as raízes das Religiões de Terreiro
em Piracicaba, e apontaram tam-
bém para as possibilidades de inú-
meras parcerias e atividades em
conjunto que as variadas casas
religiosas espalhadas pela cida-
de podem realizar junto ao po-
der público, e que vão também
muito para além do próprio
universo religioso.

"Os terreiros podem, à medi-
da 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 lo-
cal para auxiliar em projetos so-
ciais de interesse público.

Outro ponto debatido na visi-
ta à vereadora Rai foi a necessida-
de de o município se atualizar quan-
to às leis de proteção contra a in-
tolerância religiosa. Nesse sentido,
pai André destacou a recente apro-
vação de lei estadual que resguar-
da e protege as religiões em geral
contra a prática da intolerância,
que "triste e invariavelmente ain-
da se manifesta em diversas oca-
siões", relata. "É preciso discutir a
criação de uma lei municipal que

atenta à lei estadual recém-cria-
da, e que reforce na cidade o com-
bate e a prevenção contra a intole-
rância religiosa, e também estabe-
leça formas de atendimento às ví-
timas desse tipo de perseguição e
proponha penalidades para aque-
les que as comete", destacou ain-
da pai André, enfatizando também
que uma audiência pública é, cer-
tamente, 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, in-
formou que tem participado das
atividades desse grupo em torno
da necessidade de se discutir
políticas públicas para as Reli-
giões de Terreiro. "Vamos tra-
balhar 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 pode-
mos tolerar nenhum tipo de pre-
conceito. Precisamos sim auxili-
ar na construção de uma socie-
dade mais humana, mais acolhe-
dora, mais plural e democrática, e
que saiba respeitar e mesmo apre-
ciar a beleza de todas e as religi-
ões", afirmou a vereadora.

N o  p r ó x i m o  d i a  5  d e
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 coletiva-
mente e seja, posteriormen-
te, apresentada à Câmara.
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Diretoria acompanha votação camarária
A diretoria do Sindicato dos Tra-

balhadores Municipais de Piracica-
ba e Região acompanhou a 1ª reu-
nião extraordinária da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba que colocou em
pauta a votação do projeto de lei 276/
2021 e o projeto de emenda à Lei Or-
gânica 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 Orgâ-
nica que reduz o números de direto-
res afastados para exercício do man-
dato sindical de cinco para três dire-
tores. 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 sindica-
to representa cerca de 10 mil as-
sociados e dependentes que utili-
zam inúmeros benefícios e convê-
nios, dentre eles, os atendimen-
tos médicos, onde muitos, com co-
morbidades, realizam tratamen-
tos de doenças crônicas e terminais.

Com relação aos diretores
afastados, o Sindicato segue a Lei
Orgânica do Município de Piraci-
caba promulgada em 1990, na épo-
ca pelo presidente da Câmara, Ro-
gério Vidal.  A quantidade de di-
retores afastados de suas funções
para exercer o trabalho sindical
durante o mandato para qual foi elei-
to, 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 autarqui-
as, incluindo o Legislativo.

A diretoria agradece o empenho
dos vereadores que compreenderam
o apelo da entidade. "Pedimos aos de-
mais que analisem com carinho as
argumentações postas pelo Sindicato
e Conespi contrapondo quaisquer pro-
postas arbitrárias ou de vingança pes-
soal que maculam a história bicente-
nária da Câmara Municipal. Conti-
nuamos firmes nossa luta por dias
melhores aos trabalhadores e traba-
lhadoras, servidores e servidoras
públicas", disse o diretor e advo-
gado, José Osmir Bertazzoni.

O Sindicato dos Municipais é
uma entidade forte e respeitado em

nível nacional e internacional, inclu-
sive na OIT (Organização Internaci-
onal do Trabalho) que trouxe a Mesa
Permanente de Negociação a Pira-
cicaba. E nesse momento de campa-
nha salarial, a retomada do diálogo
com os vereadores é muito impor-
tante, para não prejudicar os servi-
dores que são o objetivo maior.  "Con-
sagramos a garantia de que o ódio e
uso abusivo do poder de um verea-
dor não serão suficientes para en-
curralar a diretoria do Sindicato
caso os servidores, na assembleia
geral da categoria, optem por deci-
sões mais drásticas como a greve;
não nos curvaremos porque a as-
sembleia é soberana e somos repre-
sentantes dos servidores munici-
pais", disse o presidente do Sindica-
to, José Valdir Sgrigneiro.
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Vereador visita prédio do Poupatempo
e pede melhorias à Prefeitura
Pedro Kawai identificou infiltrações que precisam de providências

EEEEENCHENTESNCHENTESNCHENTESNCHENTESNCHENTES

Vazão de represa
em Capivari não
afeta Piracicaba,
constata vereador

As fortes chuvas que atingi-
ram Piracicaba nos últimos dias,
também causaram danos no pré-
dio do Poupatempo que, recente-
mente, foi denominado pelo vere-
ador Pedro Kawai (PSDB), como
"Jairo Ribeiro de Mattos", em ho-
menagem ao ex-deputado estadu-
al, falecido em julho de 2020.

Nesta sexta-feira (4), em visi-
ta ao local, e, acompanhado pela
gerente do posto, Kelly Cristiane
Teles Augusto, o vereador percor-
reu as instalações do Poupatempo
e constatou várias infiltrações no
teto dos dois pavimentos, o que,
provavelmente, tenham sido cau-
sadas por vazamentos de água e
por sujeira no sistema de drena-
gem 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 Au-
gusto, o vereador percorreu as ins-
talações do Poupatempo para ve-
rificar seu estado de conservação.

"Por se tratar de um imóvel
municipal, a prefeitura tem a res-
ponsabilidade de manter o local
em boas condições de uso e de se-
gurança para os funcionários e
usuários", comentou Kawai. Ele já
encaminhou um pedido de visto-
ria e de manutenção no local para
a prefeitura.

O vereador conta que foi ao
Poupatempo para acertar deta-
lhes e conhecer os critérios da
instituição, para identificar o
imóvel com o nome de Jairo

Mattos, que também era escri-
tor, escultor e engenheiro agrô-
nomo. "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.

Nesta quinta-feira (3), os ve-
readores Cássio Luiz Barbosa, o
Cássio Fala Pira (PL), Paulo
Campos (Podemos), Zezinho
Pereira (DEM) e Thiago Ribei-
ro (PSDB) estiveram em Capi-
vari, acompanhados do presi-
dente da Câmara daquela cidade,
vereador José Eduardo Bombo-
natti, para uma visita às compor-
tas da Represa Leopoldina.

A visita foi realizada após reu-
nião com moradores do bairro
Bosque da Água Branca, na últi-
ma quarta-feira (2), que acredita-
vam que as enchentes eram pro-
venientes do escoamento da com-
porta de Capivari. Segundo a as-
sessoria do vereador, os especia-
listas que acompanharam a visita
garantiram que a vazão do rio Ca-
pivari não afeta Piracicaba.

"Fico feliz de os vereadores de
Piracicaba terem vindo a Capivari

para ver o nível do rio. Isso mos-
tra que os parlamentares estão pre-
ocupados com os munícipes que
moram nas áreas de risco. Vale
ressaltar a proximidade de Piraci-
caba e Capivari, já que fazemos
parte da mesma região metropoli-
tana", disse o Du Bombonatti.

"Saímos munidos de muita
informação para contribuir com a
solução do problema, que há mais
de 30 anos acompanha a popula-
ção", lembrou Paulo Campos.

"Entra gestão e sai gestão e é
a mesma situação. O que quere-
mos cobrar que essas coisas não
venham mais acontecer", comple-
tou o vereador Cássio Luiz Fala
Pira, ao afirmar que a questão se per-
petuou como boato no imaginário dos
moradores daquela região. Ainda se-
gundo ele, além da reunião, vários
munícipes lhe questionaram nas
redes sociais sobre o problema.

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

Guilherme Leite
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Câmara aprova
projeto de lei que
regulariza descrição
de terreno

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou, na noite desta
quinta-feira (3), em primeira dis-
cussão, o projeto de lei 259/2021,
de autoria do Executivo, que alte-
ra na lei municipal 3723/94 o me-
morial 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 Sin-
dicato dos Empregados Desenhis-
tas Técnicos, Artísticos, Industri-
ais, Copistas, Projetistas Técnicos
e Auxiliares de Piracicaba e a pre-
feitura, o órgão municipal "devi-
do a inúmeras notas de devolução
ainda não conseguiu registrar
sua parte da permuta, o que
pretendemos fazer com a apro-
vação da presente propositura",
traz a justificativa do projeto.

O texto ainda diz que a per-
muta "se efetivou através da la-

vratura da escritura de permuta
em 23 de março de 1.994, confor-
me certidão emitida pelo 2º Tabe-
lião de Notas desta Comarca" e que
o sindicato "já promoveu o regis-
tro das áreas públicas permutadas
em seu nome e, ainda, que o Mu-
nicípio já ocupa desde então a
área pendente de registro, sen-
do esta apenas uma regulariza-
ção do título de propriedade cuja
posse já é do Município".

Por fim, a propositura tam-
bém destaca que o espaço atual-
mente ocupado pelo CESM, após
obras de reforma total do prédio,
"foi readequado para melhorar a
qualidade do atendimento ao pú-
blico e aos portadores de necessi-
dades especiais, com readequação
da recepção, troca total do telha-
do, reforma dos sanitários, rees-
truturação 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.
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Caphiv mantém campanha
de solidariedade

Fundado há mais de uma dé-
cada, o Caphiv (Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/Aids e He-
patites Virais) mantém campa-
nhas permanentes de doação. Atu-
almente, 30 pacientes residem na
CapVida (Casa de Apoio à Vida) e,
dentre os materiais mais utiliza-

dos, são as 200 fraldas descartá-
veis por dia. A entidade é respon-
sável por sete projetos que atuam
em diferentes focos, entre eles edu-
cação, redução de danos, preven-
ção a IST's e enfrentamento à
fome. Para doar entre em contato
com: (19) 3371-3585.
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Dois logos para departamento estão na final de concurso

Sthefany Froner, Julli Callister e Luana Brito durante
os trabalhos na Sedema

Dois logotipos disputam a fi-
nal do concurso que vai escolher a
identidade para o Departamento
de Bem-estar Animal, ligado à Se-
cretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), da Pre-
feitura de Piracicaba. O concurso
começou no dia 15/01 e teve as ins-
crições encerradas em 30/01. Na
terça-feira, 01/02, a comissão or-
ganizadora, formada por profissi-
onais da Sedema, do CCZ (Centro
de Controle de Zoonoses) e do Cen-
tro de Comunicação Social, esco-
lheu os dois finalistas entre os 75
logotipos recebidos. Agora, os fi-
nalistas serão divulgados na pla-
taforma digital Instagram da Se-
dema (@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 recur-
so, a Sedema dará sequência ao
concurso em suas redes sociais.
A escolha final caberá ao públi-
co e quem tiver mais votos ven-
ce. O logo vencedor levará R$
2.000, diretamente do doador.

O vencedor cederá automati-
camente os direitos autorais de sua
obra para reprodução e publica-
ção nos documentos do setor em

qualquer suporte, físico ou digital
de forma irrestrita, objetivando a
divulgação do departamento. Ca-
berá ao participante a respon-
sabilidade 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 de-
pois do resultado, caberá à orga-
nização do evento decidir sobre sua
possível exclusão do concurso. O
participante deverá fornecer, em
sua inscrição, informações corre-
tas, verdadeiras e completas, bem
como possíveis informações soli-
citadas pela organização. Qual-
quer infração ao regulamento, por
parte do participante, poderá cau-
sar 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-Es-
tar Animal está ligado à Sedema,
que trabalha em conjunto com o
Disk Animais, que atende cavalos,
ruminantes, bovinos, ovinos e ca-
prinos, além dos canídeos e feli-
nos, e a Divisão de Controle e Fis-
calização do Setor de Zoonoses, da

Secretaria Municipal de Saúde. Seu
objetivo é garantir a defesa e a pro-
teção dos animais. Além disso, ofe-
rece atendimento às necessidades
básicas e medidas de saúde dos
animais domésticos.

O departamento tem como
metas desenvolver e formular pro-
jetos e ações que atendam as ne-
cessidades e proteção da integri-
dade e saúde dos animais, so-
lucionando demandas de inte-
resse da população por meio de
ações integradas às secretarias
municipais, fiscalizando maus-

tratos a animais de pequeno,
médio e grande porte. E, imple-
menta medidas de estadia, li-
beração, leilão ou adoção, saú-
de e medidas preventivas para
imunizar e vacinar os animais,
bem como promover o controle
populacional. Planeja e execu-
ta campanhas educativas para
posse responsável, castração
e quaisquer outras melhori-
as à qualidade de vida dos
animais,  realizando atendi-
mentos veterinários e trata-
mentos de animais enfermos.
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Secretaria de Saúde alerta sobre
proliferação do caracol africano

Caracol Africano é considerado uma praga por ser espécie invasora

Divu lgação

O excesso de umidade causa-
do pelas chuvas desta época do
ano, somado ao calor típico do ve-
rão, favorece a proliferação dos
caracóis africanos em diversas áre-
as 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 Com-
bate 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 cri-
ação foi abandonada e hoje é
considerada uma praga.

"Seu nome científico é Acha-
tina fulica, é um molusco terres-
tre (caracol) comum na estação
chuvosa. Adaptou-se ao ambiente
urbano, sendo muito fácil encon-
trá-lo nas cidades, principalmente
em locais próximos a córregos, la-
gos e rios. Também ocorre em áre-
as verdes e quintais com presença
de sombreamento, árvores frutí-
feras e hortaliças. É normal encon-
trá-los em muros, árvores e pare-
des, após a chuva", destaca Tom.

Conforme explica Márcio
José Sérgio Ermida, biólogo e ori-
entador pedagógico do CCZ, o ca-
racol africano é hermafrodita, ou
seja, possui os dois sexos, portan-
to, produzem ovos o ano todo.
"Alguns indivíduos podem ser por-
tadores de parasitas capazes de
trazer complicações para a saúde

humana. No Brasil, muito rara-
mente há relatos de casos de do-
enças transmitidas pelos caracóis
africanos, mas em seu país de ori-
gem são muito frequentes", disse.

ORIENTAÇÕES - Os técnicos
do CCZ alertam para alguns cui-
dados importantes, entre eles, o
mais importante é o de jamais con-
sumir 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 presen-
ça do caracol, é muito importante
a utilização de luvas. Para elimi-
ná-los, basta quebrar suas con-
chas e colocar em sacos de lixo. Se
o caracol tiver contato com ver-
duras e frutas, é fundamental la-
var 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 trans-
formar num foco de criação do mos-
quito da dengue. Ele alerta que, para
evitar esses problemas, o controle des-
se caracol deve ser feito com a catação
manual periódica dos animais e sua
posterior eliminação.

Para solicitar a orientação
sobre os caracóis, o CCZ disponi-
biliza serviço de teleatendimento
pelo número (19) 3427-3351 ou
também pelo SIP 156.

CUIDADOS NO RECOLHIMENTO
E DESCARTE DOS ANIMAIS

- Para realizar a catação, as mãos devem estar
protegidas com luvas ou sacos plásticos para evi-
tar o contato com o animal

- Os caramujos recolhidos devem ser esmagados, co-
bertos com cal virgem e enterrados

- Recolher também os ovos, que ficam semi-en-
terrados e proceder da mesma forma usada para os
animais coletados

- Os caramujos e ovos recolhidos também podem ser mor-
tos 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 fo-
cos para reprodução de mosquitos.
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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

Assessoria Parlamentar
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Prefeitura apoia SOS Chuvas
Davi Negri

Em apoio às famílias atingi-
das pelas enchentes em vários
pontos de Piracicaba, a Prefeitu-
ra, por meio do Fundo Social
de Solidariedade (Fussp) e Se-
cretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social
(Smads), é parceira da campa-
nha 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 arti-
culadoras da campanha, explica
que a destinação das arrecadações
será feita às famílias mais vulne-
ráveis. "Especialmente no Jd. Ma-
racanã e Bosque da Água Branca
as famílias perderam muitos mó-
veis, colchões, eletrodomésticos,
roupas, produtos de limpeza,
alimentos e neste momento pre-
cisam da solidariedade da po-
pulação para voltarem a viver
com o mínimo de dignidade em
seus lares", ressalta.

As doações de materiais de
higiene pessoal e de limpeza podem

Doações às famílias atingidas pelas chuvas chegaram ao
Centro Comunitário do Piracicamirim

ser encaminhadas ao Banco de
Alimentos, localizado à rua Pro-
fessor José Rosário Losso, 946/
954 - esquina com avenida Pre-
sidente Vargas, bairro Jara-
guá; telefone (19) 3434-6332.

Para doar móveis, eletrodo-
mésticos e colchões, as pessoas
devem entrar em contato com
a Central de Projetos pelo tele-
fone (19) 3422-9677.

"Esperamos mobilizar o mai-
or número de pessoas. Além das
doações, as parcerias com empre-
sas e serviços, como exemplo, la-
vanderias, também seriam bem-
vindas, pois ajudariam essas fa-
mílias a resgatarem peças de rou-
pas que foram molhadas e sujas
pelos alagamentos", explica Eu-
clidia, Fioravante, secretária
municipal da Assistência e De-
senvolvimento 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 tra-
vessa Dom Luiz de Bragança, 538,
Vila Rezende. Para mais informa-
ções: (19) 9 9994-3429.
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Equipe prioriza a sinalização
de solo em frente às escolas

A equipe do Setor de Trânsito
da Prefeitura de Iracemápolis ini-
cia uma importante operação para
sinalização de solo, visando a pro-
teção de pedestres e motoristas.
Em primeiro momento, a priori-
dade é a região das escolas e o cro-
nograma completo será efetuado.

Nesta semana, foi realizada a
pintura em frente à escola Joaqui-
na de Castro Azevedo, na Avenida
Dra. Claudia Maria Gandolpho
Rodrigues de Souza. O responsá-
vel 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 inicial-
mente a frente de todas as escolas
e prédios públicos. Porém, no to-
tal, serão 80 faixas de pedestres
que serão pintadas e 90 "PA-
RES", e 12 faixas elevadas pe-
las ruas. O andamento depen-
de também das chuvas, porém,
estamos pelas ruas e cumprindo
todo o cronograma", destaca.

Equipe de Trânsito intensifica sinalização com priori-
dade em frente às escolas
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Câmara aprova concessão
de medalha a religioso

O bispo Alessandro Paschoall
receberá a "Medalha de Mérito Le-
gislativo" 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 homenage-
ado: "Desde 2020, o Bispo Ales-
sandro Paschoall tem desenvolvi-
do um trabalho de excelência à

frente do Grupo Arimateia, o qual
realiza a conscientização do cida-
dão em todo o país. Em Piracica-
ba, o Grupo Arimateia tem desen-
volvido as atividades de assistên-
cia social e ação cidadania junto
às comunidades carentes e nos
centros sociais dos bairros do
município".

A entrega da honraria dar-
se-á em Reunião Solene da Câma-
ra Municipal de Piracicaba, em
data a ser previamente agendada.

Na tarde desta quinta-feira
(3), o vereador Fabricio Polezi (Pa-
triota) acompanhado do deputa-
do federal Capitão Derrite (PP),
percorreu diversos setores da ci-
dade, incluindo os principais
hospitais, como a Santa Casa de
Misericórdia e o dos Fornece-
dores 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 re-
passados pelo SUS (Sistema
Único de Saúde) e outras de-
mandas que envolvem tanto a
Santa Casa quanto o dos For-
necedores de Cana.

Representando a Santa
Casa fizeram-se presentes: João
Orlando Pavão (provedor da ir-
mandade da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Piracicaba), Mar-
cos Andrade (Relações Institu-
cionais) e Fábio Pavão (Diretor
da Secretaria da Fazenda de
Guarulhos). O Hospital dos
Fornecedores de Cana de Pira-
cicaba foi representado por Lu-
cimeire Peixoto (Superinten-
dente), Juliana Mazzonetto
Machado (Assessora de Comu-
nicação e Marketing) e Daniele
Rodrigues (Analista de Capta-
ção de Recursos).

"É sempre muito gratifi-
cante poder voltar a Piracica-
ba ao lado de Polezi  e poder
visitar lugares tão importan-

"Aliança com deputado da base Governo Federal traz bons frutos a Piracicaba", reitera
o vereador Fabrício Polezi, com destaque na atuação do Capitão Derrite

tes  para  a  c idade.  Melhor
ainda é constatar que os recur-
sos  que estamos enviando
estão sendo empregados da
melhor forma possível pelos
gestores que comandam os
hospitais", enfatizou o depu-
tado federal Capitão Derrite.

"Acompanhar o deputado e
poder proporcionar à Santa
Casa e ao Hospital dos Forne-
cedores, melhorias que com

certeza irão impactar na vida
de milhares de piracicabanos
me traz a certeza de que es-
tamos 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 Pol ic ia  Mil i tar)  onde o
deputado Derri te ,  outrora
"Policial de Rota" aproveitou

para realizar uma pequena
palestra para os "irmãos" de
f a r d a .  P o r é m ,  o  v e r e a d o r
Polezi teve que sair às pres-
sas para acompanhar a ses-
são camarária extraordiná-
ria, mas se comprometeu em
realizar as ações de parceri-
as para com o deputado onde
o vereador auxilia no direci-
onamento e na fiscalização
desses recursos.
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Estão abertas as inscrições
para o 4° Concurso de Cartaz Pre-
feito Adilson Maluf, promovido
pela Prefeitura, por meio da Secre-
taria Municipal da Ação Cultural
(Semac) e Centro Nacional de Pes-
quisa e Divulgação do Humor Grá-
fico de Piracicaba (CEDHU). O
concurso faz parte da programa-
ção da 49ª edição do Salão Inter-
nacional de Humor de Piracicaba,
neste ano, e vai escolher o cartaz
para o evento. Os interessados po-
dem se inscrever até 31/03, com
entrega diretamente no endereço
digital do Salão de Humor de Pi-

Ação Cultural realiza concurso para escolha do cartaz da 49° edição
r a c i c a b a :
contato@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br.
Informações, regulamento e a fi-
cha de inscrição podem ser aces-
sados pelo site https://
salaointernacionaldehumor.com.br/

Cada participante pode apre-
sentar até três modelos, em uma
só face no formato digital - pdf ou
jpeg, na resolução de 300dpi. O
trabalho deverá ser inédito e ela-
borado pelo autor especialmente
para o concurso. Junto ao traba-
lho deve ser anexada a ficha de
inscrição.

A escolha dos finalistas e do

vencedor será feita em abril, por
uma comissão de seleção e premi-
ação. O prêmio do ganhador é de
R$ 3.500 e o regulamento e a fi-
cha de inscrição podem ser aces-
sados no site do Salão.

O prêmio do Concurso de Car-
taz do Salão Internacional de Hu-
mor de Piracicaba Prefeito Adil-
son 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 be-
nemérito da Associação dos Ami-
gos do Salão de Humor de Piraci-

caba (AHA,) e um grande incenti-
vador de projetos culturais e soci-
ais no município até hoje.

SERVIÇO - Concurso de Car-
taz 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 Hu-
mor de Piracicaba:
contato@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br.
Informações, regulamento e a fi-
cha de inscrição podem ser aces-
sados pelo site https://
salaointernacionaldehumor.com.br/

NNNNNOVOOVOOVOOVOOVO

Projeto Esporte à Comunidade está em discussão na Câmara

Iniciativa é apresentada por Ana Pavão, Thiago Ribeiro,
Acácio Godoy e Anilton Rissato

Reprodução/ In ternet

Os vereadores Ana Pavão
(PL), Thiago Ribeiro (PSC), Acácio
Godoy (PP) e Anilton Rissato (Pa-
triotas), em parceria com o depu-
tado federal Guiga Peixoto (PSL)
estão iniciando discussões para a
implantação do "Projeto Esporte à
Comunidade", em Piracicaba, jun-
tamente com o titular da Selam
(secretaria municipal de Esportes,
Lazer e Atividades Motora), Her-
mes Balbino. Em reunião na úl-
tima segunda-feira (31), entre
parlamentares e secretário,
ocorreu a apresentação deste
projeto idealizado pela Selam.

O "Projeto Esporte à Comuni-
dade" tem como objetivo incenti-
var jovens e adolescentes vulne-
ráveis para a prática de esporte,

amparando-os no caráter e na
busca da capacitação, com múlti-
plas habilidades e competências,
assim, direcionando para o desen-
volvimento de novas habilidades.

O projeto possui, em sua ideali-
zação, um layout amplo para várias
atividades esportivas, tais como: cam-
po 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 mú-
sicas, estética, gastronomia e pro-
posta pedagógica inovadora.

Nesta quinta-feira (3), os parla-
mentares e assessoria se reuniram, de
forma remota, para deliberar sobre
responsabilidades, pontos que pre-

cisam ser alinhados e questiona-
mentos ao secretário municipal de
Esportes, Hermes Baldino. Os ve-

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

EEEEENSINONSINONSINONSINONSINO

Vereador acolhe demandas do colégio XV de Novembro
Na manhã desta sexta-feira

(4), o vereador André Bandeira
(PSDB) visitou o Colégio XV de No-
vembro, no bairro Areião, e con-
versou com mantenedores, dire-
tor e secretária, para discutir al-
gumas demandas para o local.
Participaram da reunião os man-
tenedores Marcos Antônio de
Lima e Marcos Frateschi de Lima,
o diretor acadêmico Luiz Cláudio
Rabelo e a secretária acadêmica
Thais Gibin, que apresentaram di-
versas reclamações do lugar, como
a sujeira das calçadas, o mato alto
e  também o acumulo de lama na
região. Sobretudo, um ponto que

precisa de atenção especial, segun-
do eles, é o trânsito próximo ao
colégio e a necessidade de uma fai-
xa para embarque e desembarque
de alunos. Além disso, tem muito
caminhão estacionado no local
que está gerando transtorno para
o trânsito da escola. "Vamos bus-
car, junto com a prefeitura, um en-
caminhamento ideal para isso", in-
formou o parlamentar.

O vereador André Bandeira já
está encaminhando as solicitações
ao Executivo e também está pe-
dindo uma visita técnica ao lo-
cal para estudar a possibilida-
de de implantação dessa faixa.

Assessoria Parlamentar
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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

O passado e aO passado e aO passado e aO passado e aO passado e a
história dohistória dohistória dohistória dohistória do
nordeste devemnordeste devemnordeste devemnordeste devemnordeste devem
ficar apenasficar apenasficar apenasficar apenasficar apenas
nos arquivos,nos arquivos,nos arquivos,nos arquivos,nos arquivos,
livros e vídeoslivros e vídeoslivros e vídeoslivros e vídeoslivros e vídeos

As qualidades dos
nordestinos

Douglas S. Nogueira

Os nordestinos na
opinião de muitos são
pessoas sem cultura,
talento, carisma e re-
pletos de egoísmo, chan-
tagismo e arrogância.
Mas por quê tanta discri-
minação? Assim como os
negros e os gordos tais
pessoas vindas do nor-
deste brasileiro, em di-
versas ocasiões nenhum respeito
recebem como se não fizessem par-
te da massa humana do planeta.

Quando partem de suas ter-
ras rumo ao "sul" brasileiro, ima-
ginam eles os nordestinos, que irão
encontrar um mar-de-rosas a ver-
dadeira solução para mudarem
suas vidas e é exatamente aí que to-
mam um reverte da vida, com exce-
ção de alguns, diversos deles aqui
nada conseguem, não progridem e
acabam por voltando a suas terras.
Mas por que voltam? O que aconte-
ce? Quem os despreza, não acreditan-
do 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 bra-
çal diferenciada, determinação e
garra incomparáveis, potencialida-
des grandiosas que faltam nos
"sulistas" em inúmeros casos. Eles
os nordestinos jamais recusam
trabalho ou se envergonham do
que fazem, os mesmos lutam bra-
va 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 sobre-
vivência, não temem o novo, desa-
fios 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 ignorân-
cia! Os nordestinos se analisarmos são
os maiores impulsionadores do país,
pois a covardia e o medo passam lon-
ge de suas vidas, dando lugar à von-
tade avassaladora de darem resultados,
serem úteis em algo, desejos os quais
não existem em certos "maurici-
nhos" ou "patricinhas" existentes
aqui pelas redondezas.

Essas pessoas transportam
realmente qualidades exemplares,
já que dificilmente enxergamos al-

A Carreta da Mamografia,
que ficou estacionada na Estação
da Paulista, em Piracicaba, entre
os dia 25 de janeiro e 5 de feverei-
ro, realizou cerca de 600 exames,
que foi o número de senhas dispo-
nibilizadas na cidade. Solicitada
pelo deputado Alex de Madureira,
o serviço resultou de parceria en-
tre a Prefeitura de Piracicaba e o
Governo do Estado de São Paulo,
através de suas respectivas secre-
tarias de Saúde.

"Em 4 e 5 de fevereiro são ce-
lebrados o Dia Mundial do Cân-
cer e o Dia da Mamografia, res-
pectivamente. Duas datas im-
portantes e que marcam a luta
e a conscientização sobre a do-
ença e sua prevenção. Portan-
to, estou muito satisfeito com a

gum deles choramin-
gando pelos cantos, por
ter tomado uma panca-
da inevitável da vida,
as mesmas levantam
seus semblantes e par-
tem para a nova pan-
cada, dispostas a não
saírem derrotadas na
eventual tentativa.
Quantas qualidades
existentes nessas pesso-
as, não é mesmo?

Os valentes nordestinos hon-
ram nosso país, engrandecem
nossa pátria com garra e força, for-

talecem cada canto brasileiro, pois
possuem dentro de seus interiores um
lema "nascemos e honraremos essa vida,
com muito trabalho, sem medo e temor,
honrando nossas casas e nossos eus".
Essas são as verdadeiras faces des-
ses cidadãos e jamais aquelas que de-
duzimos à longa distância, tirando
conclusões errôneas e os odiando sem
a menor explicação.

Certamente o restante do Bra-
sil não considera hoje os nordesti-
nos como um povo de qualidade,
pelo fato das atitudes monstruo-
sas dos temidos e inesquecíveis
Virgulino Ferreira o lampião e sua
esposa Maria Bonita, que no pas-
sado mancharam de sangue a ima-
gem do nordeste brasileiro com
seus inúmeros e aterrorizantes as-
sassinatos, 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 nor-
deste devem ficar apenas nos ar-
quivos, 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 Planejamen-
to da Manutenção; blog:
www.douglassnogueira
.blogspot.com; e-mail:
douglas_snogueira@yahoo.com.br

vinda da carreta para Piraci-
caba, 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 Pi-
racicaba, que puderam realizar
o diagnóstico gratuitamente e
sem necessidade do pedido mé-
dico ou agendamento prévio, em
mulheres de 50 a 69 anos.

As pacientes fora da faixa etá-
ria preconizada pelo Ministério da
Saúde para rastreamento do cân-
cer de mama, ou seja, entre 35 e
49 anos, também puderam utili-
zar o serviço. Neste caso, bastava
apresentar o pedido médico.

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

diagnóstico precoce aumenta
em até 95% as chances de cura
do paciente", completou o de-
putado estadual piracicabano e
que é Coordenador de Projetos
Parlamentares da Alesp.

Solicitada pelo deputado Alex de Madureira, profissionais aten-
deram mulheres na cidade durante 12 dias

Aldo Guimarães

CCCCCORPORAÇÃOORPORAÇÃOORPORAÇÃOORPORAÇÃOORPORAÇÃO

Vereador reforça solicitação
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 abor-
dou várias demandas da corpora-
ção durante o discurso pelo tempo
de cinco minutos concedido aos
líderes de bancada, na 1ª reunião
extraordinária de 2022 da Câma-
ra, nesta quinta-feira (3).

"Gostaria de deixar registra-
da 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 elabora-
ção do plano de carreiras dos guar-
das municipais. Hoje são 424 guar-
das 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 discur-
so. "Gostaria de solicitar ao
prefeito que analise o mais ra-
pidamente possível e encami-
nhe para esta Casa de Leis, para
votação. Há décadas os guar-
das solicitam o estatuto".

O parlamentar sugeriu tam-
bém 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 Pira-
cicaba, 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 adminis-
tração deixou sucateada a ques-
tão das guarnições, dos veículos e
da estrutura para combater a cri-
minalidade", colocou.

Chuvas - Outro assunto
abordado pelo parlamentar foi
a questão dos transtornos cau-
sados pela chuva nos últimos
dias na cidade. "Eu estive pre-
sente no ribeirão Piracicamirim,
solicitando o desassoreamento
do ribeirão e a construção de

um piscinão ecológico. Esse de-
sassoreamento se faz necessá-
rio, com contenções na parte de
cima", afirmou. "Na avenida
Pedro Morganti, existe a neces-
sidade de se fazer o acostamen-
to, a colocação de cascalho e
compactação com rolo. Houve
uma árvore que caiu hoje (on-
tem) 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 cho-
ve há mais de 12 dias e que vai
demorar um mês para colocar a
cidade em ordem, já que surgem
muitos buracos em várias locali-
dades. "Assim que parar as chu-
vas, a equipe da Semob (Secretaria
Municipal de Obras) já começa os
reparos", disse. Para o parlamen-
tar, é importante que se faça os
serviços de prevenção antes do pe-
ríodo 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 situa-
ção meteorológica. Não tem que
culpar ninguém, mas tem que fa-
zer uma prevenção. Por que o ou-
tro não fez? Este vai ter que fa-
zer", argumentou. "Eu já compa-
reci com o secretário no Piracica-
mirim, fomos na Esalq e lá dentro
não há obstrução no canal. As coi-
sas 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 (Se-
cretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente) com a Constru-
tora 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.
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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)

PPPPPÓSÓSÓSÓSÓS-----CHUVCHUVCHUVCHUVCHUVASASASASAS

Prefeitura realiza força-tarefa da
Tapa-buraco para recuperação

 Divulgação

Divulgação

A EEP (Escola de Engenharia
de Piracicaba) completa 53 anos
nesta segunda (7), com o compro-
misso de estender ao jovem a opor-
tunidade de vivenciar uma forma-
ção acadêmica como diferencial no
mercado de trabalho, sobretudo
nesses tempos de grandes mudan-
ças 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 pre-
cisam 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 pro-
fissionais, trazendo um dife-
rencial competitivo, melhoran-
do o currículo e as chances de
conseguir boas oportunidades
de emprego. Permite também
que ele se mantenha em cons-
tante atualização ao atender a
aspectos formais de inúmeros
processos e oportunidades que
exijam essa formação, a exemplo
dos concursos públicos, especiali-
zações 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 pro-
funda com vistas a transforma-
ções que melhorem a vida das pes-
soas", 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-
clusive, no aspecto salarial.  "O
jovem graduado vai para o mer-
cado de trabalho com uma expec-
tativa salarial três vezes mai-
or", lembrou apontando ainda, as
parcerias com empresas e indús-
trias da região para estágios.

Empenhada com a reto-
mada do ano letivo,  a vice-
diretora acadêmica lembrou
que a EEP prossegue com o
processo seletivo aberto por
análise do Histórico Escolar
do Ensino Médio para ofere-
cer Cursos de Graduação em
A d m i n i s t r a ç ã o ,  C i ê n c i a s
Contábeis, Ciências da Com-
putação, Engenharia Ambi-
ental, Engenharia Civil,  En-
genharia de Computação, En-
genharia Mecânica, Engenha-
ria Mecatrônica e Engenharia

de Produção. "As aulas serão
retomadas em 03 de março e
um desses cursos certamente aten-
derá as expectativas e necessida-
des desse jovem", afirmou.

Maria Helena revela ainda
que os veteranos estão prepa-
rando a acolhida dos novos
alunos e que a equipe já está
respondendo a todas as dúvi-
das e perguntas, com relação
inclusive à própria orientação
profissional com base no perfil
de cada aluno.

Ao cumprimentar a EEP
pela data, o diretor executi-
vo da mantenedora Fumep,
Renato Albuquerque Ferrei-
ra,  exaltou o trabalho que
t e m  s i d o  d e s e n v o l v i d o  a o
longo desses 53 anos, com a
f o r m a ç ã o  d e  m i l h a r e s  d e
profissionais,  muitos deles

hoje muito bem conceituados
e bem posicionados nas gran-
des e melhores organizações
do país e pelo mundo todo.

"A Fumep (Fundação Muni-
cipal de Ensino de Piracicaba), ins-
tituída em 1967 por Luciano Gui-
dotti, vem cumprindo sua missão
de qualificar profissionais para o
desenvolvimento de Piracicaba e
região", disse o diretor.

Segundo ele, muitas novi-
dades estão sendo preparadas
para este ano, a exemplo de
novas parcerias para ampliar a
integração com a comunidade
empresarial e comunidade em
geral, criando mais oportunida-
des de realização profissional
para os estudantes da EEP.

Foto- EEP completa 53 anos
tendo como um de seus destaques
o Projeto Baja EEP.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Obras (Semob), iniciou
sexta (4) uma força-tarefa da
operação Tapa-buraco para
atender as ruas e avenidas mais
afetadas pelas chuvas. A inici-
ativa integra as ações coorde-
nadas pela Defesa Civil com
objetivo de amenizar os estra-
gos causados pelo grande volume
de chuva dos últimos dias. Somen-
te hoje cerca de 30 pontos com
buracos foram atendidos em oito
vias, priorizadas pelo grande flu-
xo de veículos e também por te-
rem 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

Operação Tapa-buraco na avenida Jaime Pereira

atípica, com chuva fora do nor-
mal. Em Piracicaba, somente da
noite de sexta, 28, até segunda-
feira, 31/01, choveu 162,95 mm. A
partir de agora, saindo o sol, na
medida do possível, estamos ten-
tando amenizar os estragos,
com as equipes de Tapa-buraco
a todo vapor. Estamos com três
equipes tentando sanar os prin-
cipais pontos afetados, com vá-
rios buracos imensos que foram
abertos", explica.

Hoje receberam a operação em
toda sua extensão a avenida Jai-
me Pereira, no Bongue, a avenida
dos Marins, no Glebas Califórnia,
a avenida Frei Francisco Antonio
Perin, no Novo Horizonte, a ave-
nida Páduas Dias, na Vila Inde-
pendência, a avenida Rio das Pe-
dras, percorrendo os bairros Pira-
cicamirim e Pompeia, as ruas Cla-
ra Nunes e Elizeth Cardoso, no
Jardim Alvorada, e a rua Bela
Vista, na Vila Independência.

A perigosa rota de colisão entre os Três Poderes
Os poderesOs poderesOs poderesOs poderesOs poderes
institucionaisinstitucionaisinstitucionaisinstitucionaisinstitucionais
têm de sertêm de sertêm de sertêm de sertêm de ser
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Dirceu C. Gonçalves

Quando os políticos - deputa-
dos, senadores, partidos e lideran-
ças - partiram para recorrer ao Ju-
diciário para contestar e modifi-
car decisões  do Congresso Nacio-
nal, o país enveredou na insusten-
tabilidade das instituições e enfra-
quecimento do regime democráti-
co. O poder institucional é com-
posto pelo Executivo, eleito pelo
povo para governar; Legislativo,
eleito para fazer as leis e fiscalizar
o governo; e  Judiciário, cujos
membros são indicados pelo Exe-
cutivo e aprovados no Legislativo
para guardar a Constituição e ga-
rantir a sua aplicação. As atribui-
ções de cada poder figuram claras
no texto constitucional, que os es-
tatui "independentes e harmôni-
cos" (art. 2° CF). Os Três Poderes
são soberanos e lineares e não se
subordinam entre si. Ou, pelo me-
nos, não deveriam se subordinar
e nem tentar se sobrepor.

Os governantes que distribu-
íram cargos e benesses para os par-
lamentares com o objetivo de ter
facilitada a aprovação de seus in-
teresses no Legislativo, com isso
torpedearam a Constituição e seus
princípios. Como titulares do go-

verno, deveriam simplesmente ter
encaminhado os projetos e aguar-
dar serenamente a votação; pode-
riam discutir alterações de interes-
se 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 sena-
dores enfraqueceram a soberania
de suas casas e postos e, numa
análise mais profunda, descum-
priram 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 fun-
ção do Judiciário é esclarecer sobre
a constitucionalidade das leis (art.
102- CF) sem, contudo, imiscuir-
se no mérito, que é atribuição dos
outros dois poderes.

Três décadas atrás, ao elabo-
rar a atual Carta Magna, o consti-
tuinte certamente não imaginou
que futuros governantes fossem
barganhar com congressistas e
estes abrirem mão de seus pode-
res institucionais e acionar minis-
tros dos tribunais superiores para

mudar leis que as minorias não
conseguiram fazer passar confor-
me seu interesse. Convenhamos
que só detentores de mandatos ele-
tivos (que os fazem representan-
tes do povo) deveriam tratar des-
sas questões de Estado, não mem-
bros do Judiciário,  nomeados com
obrigações específicas ligadas ao
ordenamento jurídico.

O desencontro entre os ocu-
pantes dos Três Poderes é nocivo
ao país e à sociedade. Carecemos
de legiões de bombeiros instituci-
onais - como foi Michel Temer
após o 7 de setembro - para evitar
choques e incompreensões. Quan-
do os titulares do Executivo, Le-
gislativo e Judiciário entram em
rota de colisão, todos perdemos.

Há o risco deles deixarem em se-
gundo plano suas obrigações fun-
damentais e dedicar o foco às con-
tendas. Precisamos baixar a fer-
vura e ter cada um atuando estri-
tamente na sua área de atribui-
ções, sem qualquer novação, re-
pente, vaidade ou exagero. Somos
212 milhões de cidadãos que de-
pendemos do bom desempenho
dos senhores e senhoras integran-
tes dos poderes institucionais. Sem
um mínimo de entendimento, ja-
mais conseguirão dar à Nação
o norte que possa nos colocar e
manter na rota do desenvolvimen-
to e da paz e justiça social. Pensem
nisso e, por favor, contenham-se.

Os poderes institucionais têm
de ser respeitados, altivos e cum-
pridores das atribuições que a
Constituição lhes determina. Ja-
mais poderão ser usados para ala-
vancar interesses individuais, de
grupos ou segmentos, por mais
privilegiados que sejam...

Tenente Dirceu Cardo-
so Gonçalves é dirigen-
te da ASPOMIL (Asso-
ciação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.
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Requerimento questiona
desconto de convênio

De autoria do vereador Laér-
cio Trevisan Júnior (PL) foi apro-
vado, nesta quinta-feira (3), na 1ª
reunião extraordinária de 2022, o
requerimento 1102/2021, que soli-
cita ao Executivo informações so-
bre desconto de convênio em fo-
lha de pagamento. No texto, o par-
lamentar ressalta que "conforme
previsto na Lei nº 9.265/2019, fica

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 contra-
tos firmados vigentes e oque justi-
ficam tais descontos.

"Desejo um ano profícuo", ressalta Luciano no retorno das reuniões
O prefeito de Piracicaba, Lu-

ciano Almeida (Democratas), par-
ticipou da 1ª reunião extraordiná-
ria da Câmara, que abriu os tra-
balhos legislativos depois do perí-
odo de recesso parlamentar (entre
16 de dezembro a 31 de janeiro).
"Eu vim aqui dar um breve 'olá' e
desejar que tenhamos um ano pro-
fícuo", disse o chefe do Executivo.

Por conta do aumento dos
casos de Covid, a Mesa Diretora
da Câmara decidiu realizar o for-
mato da reunião on-line, utilizan-
do do SDR (Sistema de Delibera-
ção Remota), em que apenas o pre-
sidente permanece no plenário da
Casa e os parlamentares partici-
pam 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 planejamen-
to deste ano e para vocês terem
acesso a todos os nossos projetos",
acrescentou o prefeito. Ele desta-
cou 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 al-
guns dias isso vai se equacionar",
destacou.

Presidente do Legislativo, o
vereador Gilmar Rotta (Cidada-
nia) destacou a disposição em con-
tribuir para "ajudar Piracicaba",
observou. "O nosso objetivo é le-
var qualidade de vida cada vez
melhor para a população", disse.
"Eu, enquanto presidente da Câ-
mara, desejo que esse ano de 2022
as ações venham a acontecer e que
faça a cidade acontecer", concluiu.

Prefeito compareceu ao retorno dos trabalhos legis-
lativos, na quinta-feira (3)
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

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

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

SR. JOSE DURVAL HALEM-
BECK LEITE faleceu anteontem,
na cidade de São Pedro/SP, con-
tava 66 anos, filho dos finados
Sr. Jose Durval Malheiros Leite e
da Sra. Lesy Halembeck Leite,
era casado com a Sra. Eliana Te-
naglia Leite; deixa os filhos: Dur-
val Tenaglia Barwick Leite, ca-
sado com a Sra. Ana Luiza Tena-
gl ia Barwick e Luma Tenagl ia
Barwick Leite, casada com o Sr.
Gui lherme Gabriel  Antonio de
Deus. Deixa o neto: Leonardo
Tenaglia Barwick, demais famili-
ares e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada ontem, às
16h00 no Crematório Unidas –
Bom Jesus na cidade de Piraci-
caba/SP. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS

 SR. FERNANDO JOSE SIL-
VELLO faleceu anteontem, nes-
ta cidade, contava 54 anos, filho
dos finados Sr. Rubens Silvello e da
Sra. Umbelina Helena Giusti Silvello.
Deixa os irmãos: Luis Angelino Sil-
vello; Rubens Silvello Junior e
Fabio Donizete Silvello; demais
familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem, às
10h30 no Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

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

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

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

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

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

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

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

SRA. MALVINA GOMES SBRAVATTI  fale-
ceu anteontem na cidade de Piracicaba
aos 95 anos de idade e era viúva do Sr.
Olavo Sbravatti. Era filha da Sra. Ester-
lina Gomes, falecida. Deixa os filhos:
Maria Estela Sbravatti, Olavo Jose Sbra-
vatti, Maria Benedita Sbravatti Maganha-
to e Maria Rosangela Sbravatti Ferreira.
Deixou netos, bisnetos e demais paren-
tes.   O seu sepultamento deu-se ontem
as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade - Sala 03, para o Ce-
miterio da Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO BOM JE-
SUS FUNERAIS)

SRA. DIRCE JUDITH BORSATTO HAN-
SEN 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. Dei-
xa 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 bis-
netos. O seu sepultamento deu-se on-
tem as 11:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de Rio das Pedras,
seguindo para o Cemiterio Municipal na-
quela localidade, onde foi inumada em
jazigo da família.  (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SRA. ROSANE DE OLIVEIRA
SOUZA faleceu anteontem, na ci-
dade de Rio Claro/SP, contava 49
anos, filha dos finados Sr. Benedito
de Oliveira e da Sra. Maria Inocen-
cio de Oliveira, era casada com o
Sr. Paulo Ramos de Souza; deixa
os filhos: Maicon Augusto, casado
com a Sra. Carina Nascimento Sou-
za; Paulo Henrique de Souza, ca-
sado com a Sra. Cristina de Souza
e Vitoria Suelen. Deixa demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamen-
to 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 APARE-
CIDA DA SILVA DUARTE faleceu
ontem, nesta cidade, contava 66
anos, filha dos finados Sr. Deolindo
Anacleto da Silva e da Sra. Rosali-
ma Nascimento da Silva, era casa-
da com o Sr. Jose Duarte Novaes;
deixa os filhos: Josias Duarte No-
vaes, casado com a Sra. Rosana
Fatima Duarte; Josiane Duarte da
Silva, casada com o Sr. Sergevan-
do da Silva; Joseli Duarte Gasparin
de Freitas, casada com o Sr. Walter
Gasparin de Freitas; Josilene Duar-
te Gonçalves, casada com o Sr. Gil-

son Batista Gonçalves; Joselis Du-
arte Vidal, casada com o Sr. Nelson
Vidal e Jamile Duarte Novaes Fer-
reira, casada com o Sr. Esdras Ha-
milton Ferreira. Deixa netos, bisne-
tos, 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 fale-
ceu 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, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento 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 cida-
de, contava 94 anos, filha dos fina-
dos Sr. Paulo Machado de Oliveira e
da Sra. Juventina Maria, era viúva

do Sr. Luiz Antonio da Silva; dei-
xa os fi lhos: 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, ta-
taraneta,  demais fami l iares e
amigos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, às 16h30 no Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNI-
DAS – FUNERAIS

SRA. VALDILENE DE FATI-
MA OLIVEIRA GRANJAS faleceu
ontem, nesta cidade, contava 44
anos, filha do Sr. Divaldo Gran-
jas, já falecido e da Sra. Marta
Marizete de Oliveira Granjas; dei-
xa os f i lhos:  Pedro Henr ique
Granjas dos Santos; Graziela Ro-
berta Granjas dos Santos e Ra-
faela Cristina dos Santos. Deixa
irmãos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento será rea-
lizado hoje, tendo saído o féretro
às 10h00 da  sala “A” do Velório
do Cemitério Parque da Ressur-
reição, para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. IRACY MENEGHEL ALLEONI fale-
ceu anteontem na cidade de Piracicaba
aos 89 anos de idade e era viúva do Sr.
Italo Alleoni. Era filha do Sr. Angelo Me-
neghel e da Sra. Rosa Zanotti, ambos
falecida. Deixa as filhas: Sandra Alleoni
e Selma Alleoni. Deixou demais paren-
tes. 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 fale-
ceu 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 tam-
bém 02 netos, demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-se ontem
as 13:00 hs saindo a urna mortuária do
Velório "B" do Cemiterio Parque da Res-
surreição para a referida necrópole, onde
foi inumada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. GIOVANI APARECIDA ROTTA fale-
ceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 51 anos de idade e era filha do Sr.
Roque Luiz Rotta e da Sra. Marilene Sva-
zatti 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 se-
pultamento 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 on-
tem na cidade de Piracicaba aos 88 anos
de idade e era casado com a Sra. Bene-
dita Delgado Seguezze. Era filho do Sr.
Luiz Seguezze e da Sra. Antonia Svazat-
te, falecidos. Deixa os filhos: Gislaine
Ap. Seguezze Gimenes, Eliete Cristina
Seguezze e Carlos Rudinei Seguezze, fa-
lecido. Deixa netos e bisnetos. O seu
sepultamento deu-se ontem as 15:00 hs
no Cemiterio da Saudade, onde foi inu-
mado em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SRA. CARMEN GASQUE SANROMAN
faleceu anteontem na cidade de Piraci-
caba 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 faleci-
dos. Deixa os filhos: Vicente, Luiza, Lu-
zia, 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 inu-
mada em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SRA. LUZIA LEITE FERRAZ faleceu an-
teontem na cidade de Piracicaba, aos 83
anos de idade e era viúva do Sr. Waldo-

miro Ferraz. Era filha do Sr. Juvenal Lei-
te e da SRa. Luiza Scarazzatti, falecidos.
Deixa a filha: Marilda Aparecida Ferraz
Coral. Foi seus filhos: Valdemir e Van-
der. 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 fa-
leceu 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 ne-
tos, 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 Cla-
ro/SP para referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família.(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS).

SRA.ANTONIETA ELIZA GHIROTTI AN-
TONELLI  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 Antone-
lli casado com Leticia Cavalheiro Rizzi-
olli e Fulvio Giocondo Ghirotti Antone-
lli (falecido).Deixa netos, demais pa-
rentes 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 Mu-
nicipal daquela localidade  onde foi
inumada em jazigo da família .(GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS )
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Aos 75 anos, morre Antonieta, prefeita em três mandatos
Morreu nesta sexta (4) a ex-

prefeita Antonieta Eliza Ghirotti
Antonelli, que administrou a cida-
de de São Pedro em três manda-
tos, entre 1982 a 1988, 1993 a 1994 e
2001 a 2004. Também foi vereadora
entre os anos de 1977 a 1982 e presi-
dente 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 pensamen-
tos 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 políti-
ca local. Carismática, tinha
como marca a forma aguerrida
como tratava os desafios da ad-
ministração pública, tendo sido
protagonista de um período em
que a cidade ficou conhecida
como a "Capital do Bordado".

O prefeito Thiago Silva decre-
tou luto oficial por três dias. "Mulher
de fibra, ela deixou um legado enor-
me para São Pedro. Tive o privilégio
de ser aluno dela e lembrarei de todos
os ensinamentos passados", comen-
tou o chefe do Executivo.

O velório aconteceu na sexta-
feira (4), na sala da Funerária Bom
Jesus e o sepultamento ocorreu no
Cemitério da Saudade.

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

HHHHHOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEM

Prefeito Thiago Silva  decreta Luto Oficial
presidente da Câmara Municipal
(1979-1980). Antonieta é mãe do vice-
prefeito de São Pedro, Dr. Giuliano
Antonelli, e morreu nesta sexta-feira.
O corpo dela foi velado na sala da fu-
nerária Bom Jesus, situada na Aveni-
da da Saudade, n°114, das 10 horas às 14
horas, de onde saiu para ser sepultada no

Cemitério da Saudade. Nascida em São
Pedro no dia 14 de junho de 1946, Anto-
nieta Eliza Ghirotti Antonelli morreu aos
75 anos. "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.

 Giuliano Antonelli, vice-prefeito, e a ex-prefeita Antonieta Antonelli

Reprodução/ In ternet
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Vereador pede à prefeitura
limpeza no Piracicamirim

O vereador Pedro Kawai
(PSDB), na noite desta quinta-fei-
ra (3), ao discursar pelo tempo de
cinco minutos na condição de lí-
der de bancada durante a 1ª reu-
nião extraordinária de 2022 da
Câmara Municipal de Piracicaba,
destacou o impacto das fortes chu-
vas que atingiram a cidade nos
últimos dias, e pediu à prefeitura
a realização de obras, no ribeirão
Piracicamirim, destinadas à lim-
peza e desassoreamento do local,
a exemplo das que foram executa-
das no final de 2020.

"Nós tivemos, no final do ano
retrasado, uma ação muito baca-
na em parceria da Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto), Se-
mob (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 bai-
xíssimo (...). Então, foi mão-de-
obra da prefeitura, maquinário da
prefeitura. E nós solicitamos que
esse serviço continuasse ao longo

de 2021 e, infelizmente, esse servi-
ço não continuou. Então, queria
aqui pedir para o prefeito, para o
secretário de obras, para o presi-
dente Maurício, [do Semae], para
o Odair, da Defesa Civil, que reto-
mem 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 tam-
bém pediu à prefeitura um posici-
onamento oficial sobre imagens re-
centemente divulgadas em redes
sociais que, supostamente, mos-
tram 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 pre-
feitura precisa apresentar à popu-

As reuniões camarárias de fevereiro, seguindo o Ato da
Presidência nº 2/2022, serão realizadas por meio do Sis-
tema de Deliberação Remota, de forma on-line.
lação, para as famílias dessas pes-
soas, o que de fato aconteceu",
defendeu o parlamentar, que ain-
da acrescentou: "pelo menos aqui
no nosso gabinete, não sei se al-
guém recebeu uma declaração ofi-
cial da prefeitura, [não recebemos]
um posicionamento".

Pedro Kawai também falou
sobre a retomada dos trabalhos ca-
marários em 2022, "que é um ano
eleitoral aqui na Casa", e desejou
que, "acima de tudo, a democra-
cia prevaleça nesse momento tão
importante da nossa sociedade".
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GCM oferece aulas gratuitas de defesa pessoal e jiu jitsu
A Guarda Civil de Piracicaba

oferecerá, a partir de segunda-fei-
ra, 7/2, aulas gratuitas de defesa
pessoal e jiu jitsu, de segunda a
sábado, na Academia da GCMP,
com turmas de 15 pessoas. As va-
gas são limitadas e as inscrições
podem ser feitas no local. Os en-
contros seguirão todos os proto-
colos sanitários vigentes. É obri-
gatório o uso de máscara.

"É um projeto social que
busca a proximidade e a confi-
ança do cidadão e tem tudo
para dar certo. Além do inte-
resse da sociedade civil já te-
mos procura por parte de guar-
das-civis da região e estende-
mos o convite também aos or-

ganismos policiais", disse o co-
mandante 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 pres-
sões para derrubar e dominar um
oponente. A expressão jiu jitsu
pode ser traduzida literalmente
como "arte da suavidade" ou "téc-
nica da brandura", uma referên-
cia ao seu caráter e filosofia: o equi-
líbrio 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 (Ga-
briel Gonzaga Napão), competidor
pela Confederação Brasileira de Jiu

Jitsu Esportivo (CBJJE), licencia-
do em história pela Unimep. Foi
professor da rede pública estadu-
al de ensino e atualmente traba-
lha 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 limi-
tações e desenvolver uma nova
capacidade e forma de se inse-
rir socialmente, cultivando
para seu ser segurança, respei-
to e paciência", salienta Mazzi.

Os horários dos treinos serão

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 Acade-
mia da GCMP, rua Cacilda Be-
cker, 219, no Bairro Verde. De se-
gunda 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. Gra-
tuito. As inscrições podem ser
feitas no local. Informações (19)
9 8898-0096 com GC Mazzi. Os
encontros seguirão todos os pro-
tocolos sanitários vigentes. É
obrigatório o uso de máscara.

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 Estu-
do de Línguas (CEL) está com
matrículas abertas para estu-
dantes da rede estadual do en-
sino fundamental, ensino mé-
dio e Educação de Jovens e
Adultos (EJA) interessados em
aprender novos idiomas em
2022. São oferecidos cursos de
inglês, espanhol, francês, ale-
mão, italiano, mandarim e ja-
ponês, conforme a demanda re-
gional. Cada aluno pode cursar
até dois idiomas simultanea-
mente. Atualmente, existem 167
unidades do CEL espalhados
por todas as regiões do estado.

A manifestação de interes-
se ocorre via Secretaria Escolar
Digital (SED), mas a efetivação da
matrícula acontece presencialmen-
te na escola na qual CEL é vincu-
lado. É necessário apresentar uma
cópia do documento de identida-
de (RG) e declaração de matrí-
cula com número do Registro
de Aluno (RA). Menores de 18
anos devem estar acompanha-
dos dos pais ou responsáveis.

Os cursos têm duração de
três anos (carga total de 400
horas), são organizados por
semestre, e acontecem no perí-
odo de contraturno ou aos sá-

bados. Exceto o de inglês, que é
anual (133 horas). Para cursar
inglês e mandarim, é necessá-
rio que os estudantes estejam
matriculados no ensino mé-
dio, 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 si-
multaneamente. Além do estu-
do da língua estrangeira, os
alunos ampliam aprendizagens
de aspectos sociais e culturais
de outros países e regiões.

AAAAACIPICIPICIPICIPICIPI

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 ensi-
no de qualidade, a Acipi (Associação
Comercial e Industrial de Piracicaba)
traz para a cidade a Faculdade do
Comércio (FAC), que tem os últi-
mos dias de inscrições abertas.

A Faculdade do Comércio
Acipi, vinculada à Facesp (Fede-
ração das Associações Comerciais
do Estado de São Paulo, inicia au-
las neste mês.

Com uma proposta inovado-
ra, serão oferecidos quatro cursos
EAD (Ensino à Distância) com
notas máximas pelo MEC (Minis-
tério da Educação): Gestão Comer-
cial, Gestão em Recursos Huma-
nos, Gestão em Logística e Siste-
mas Para Internet.

A mensalidade para asso-
ciados da Acipi (e seus depen-

dentes) será de R$ 129,50 e
para não-associados, com des-
conto inicial, R$ 148,00.

A Faculdade foi planejada
com o propósito de ser um meio de
qualificação inovador e inteligen-
te do comércio, varejo e serviços,
conectando e preparando o pro-
fissional para as novas demandas
do mundo digital.

Por estarem vinculados à Aci-
pi, que representa as empresas as-
sociadas do comércio, indústria e
serviços, os alunos são inseridos
em um ambiente empresarial, de-
senvolvendo-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 e-
mail: fernanda@acipi.com.br e
bitly.com/FaculdadeAcipi.
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Moção enaltece atuação
da 2ª Dise na apreensão
de 754 kg de droga

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou na quinta-feira (3),
durante a 1ª reunião extraordiná-
ria, 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 apreen-
são realizada na rodovia Régis Bit-
tencourt (na região da Barra do
Turno), quando foram apreendi-
dos 1.128 tijolos de maconha, so-
mando 754 quilos da droga.

No texto da propositura, a
parlamentar recorda que, após o
desempenho de trabalho investi-
gativo, com o objetivo de comba-
ter o tráfico de drogas, a equipe
tomou ciência deste caso e enca-
minhou duas equipes até a fron-
teira dos estados de São Paulo e
do Paraná, proporcionando então
a realização de um monitoramen-
to da rodovia, enquanto uma ter-
ceira equipe descaracterizada,
aguardava para realizar a inter-
ceptação.

Por volta das 7h30, o cami-
nhão 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 car-
ga 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 alinhamen-
to irregular, onde descobriram um
compartimento secreto na parte de
cima, com dezenas de rebites pren-
dendo a tampa falsa.

O caminhão foi trazido até
Piracicaba e desmontado no pá-
tio, momento que possibilitou a
descoberta e mensuração dos en-
torpecentes. Diante das circuns-
tâncias, o motorista recebeu voz
de prisão em flagrante delito e aca-
bou conduzido à sede da 2ª Dise.
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Laranjal Paulista recebe viatura
S10 para patrulha na zona rural

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 apre-
sentação do comprovan-
te de vacinação das cri-
anças. Ou seja, vacinadas ou
não, todas as crianças frequen-
tarão normalmente as aulas.
Também não foram tomadas
medidas adicionais de seguran-
ça sanitária, mesmo diante da
comprovada ampliação do con-
tágio do novo coronavírus, na
sua variante ômicron.

O secretário da Educação, Rossieli
Soares, decidiu que o estudante só será
afastado se apresentar dois sintomas tí-
picos da Covid 19 e que as aulas de sua
turma prosseguirão normalmente. Ou
seja, o governador João Doria e
Rossilei continuam colocando deli-
beradamente 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 fi-
lhos não vacinados ou que apresen-
tem, comorbidades às escolas. Do
governo, estamos cobrando testa-
gem em massa, periódica dos pro-
fissionais da educação e que não
apenas seja exigido desde já o com-
provante de vacinação, mas que
as crianças não vacinadas per-
maneçam em atividades remo-
tas. A pandemia, é necessário re-
afirmar, não acabou.

As alas pediátricas dos hos-
pitais estão lotadas. UTIs volta-
ram a receber muitos pacientes,
muitos deles não vacinadas. En-
tre 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 trou-
xe a notícia de mais descaso com
os direitos educacionais das nos-
sas crianças. Por incompetência
e descaso do governador Doria e
do prefeito da capital, Ricardo
Nunes, 14 mil crianças se inscre-
veram, mas ficaram sem vagas
no primeiro ano do ensino fun-
damental na cidade de São Pau-
lo. O próprio governo municipal
alega que a ampliação de escolas
de tempo integral causou, em
parte, as dificuldades para pro-
ver vagas, o que demonstra que
esse tipo de programa, da for-
ma como vem sendo imple-
mentado, é excludente e pre-
judica  os  estudantes ,  mas

também os profissionais
da educação, pela sua for-
ma de seleção e regime de
trabalho.

A Apeoesp e o nosso
mandato popular estão so-
lidários e lutando junto com
essas famílias para que se-

jam garantidas as vagas a que
seus filhos têm direito. Da mes-
ma forma, estamos solidários e
realizando campanhas de arre-
cadação de cestas básicas, ali-
mentos, roupas, remédios para
as famílias vítimas das enchen-

tes em diversas regiões do esta-
do. Finalmente, após o presiden-
te Bolsonaro ser obrigado a re-
cuar da sua intenção de não apli-
car o devido reajuste de 33.03%
no piso salarial profissional na-
cional, ameaçando enviar proje-
to para alterar a forma de cálculo
que vem desde o governo do presi-
dente Lula, o secretário Rossieli diz
que o governo estadual vai aplicar o
reajuste para os professores paulis-
tas. 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 car-
reira do magistério.

Isso já nos obrigou a ir à jus-
tiça em 2017 e ganhamos 10,15%
de reajuste em todas as instân-
cias. Lamentavelmente o Supre-
mo Tribunal Federal suspendeu
o pagamento e até o momento o
assunto não foi pautado no ple-
no daquela corte. Continuamos
na luta e estamos exigindo o ime-
diato 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, deputa-
da estadual, presidenta
da Apeoesp, líder da ban-
cada do PT na Alesp
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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 Se-
cretaria Municipal de Saúde pre-
parou um esquema especial que

envolve quatro postos de saúde. O
CSII e a UBS São Roque, funciona-
rão das 8h às 16h, enquanto as
unidades básicas de Laras e Mariste-
la 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 Administrati-
vo Municipal, das 8h às 16h.

Laranjal Paulista iniciou
esta semana com uma excelen-
te notícia. O município acaba de
ser contemplado com um paco-
te de investimentos de R$10 mi-
lhões. As bases do projeto fo-
ram acertadas em uma reu-
nião, no Palácio dos Bandei-
rantes, entre o prefeito Dr. Al-
cides de Moura Campos Juni-
or, e o secretário de Desenvol-
vimento Regional, Marco Vi-
nholi.  Entre as conquistas es-
tão: construção de nova creche
escola, construção de museu e
biblioteca, ampliação da creche
escola do Bairro da Ponte, pa-
vimentação de vias através do
Programa Nossa Rua e Ponte
da Ajinomoto, além da implan-
tação do PoupaTempo. "Em
breve, vamos detalhar todas
as conquistas.  Nosso muito
obrigado ao Governo do Es-
tado de São Paulo parceiro
de Laranjal Paulista", come-
morou Dr. Alcides.

Segurança no Campo. La-
ranjal 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 Ju-
nior esteve em São José do Rio
Preto, para receber as chaves
juntamente com o vereador
Márcio Garpeli.  O veículo to-
talmente equipado, com tração

nas quatro rodas, será utiliza-
do 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  q u e m  g a n h a  é  L a r a n j a l
Paulista. Seguimos trabalhan-
do", destacou o prefeito.

OOOOOBRASBRASBRASBRASBRAS

Laranjal Paulista
terá pacote de  R$
10 milhões em
investimentos

AAAAALAGAMENTOSLAGAMENTOSLAGAMENTOSLAGAMENTOSLAGAMENTOS

Chuvas causa estragos e Prefeitura faz força-tarefa
Assim como boa parte das ci-

dades do estado de São Paulo, La-
ranjal Paulista também foi casti-
gada pelas chuvas dos últimos
dias. Felizmente, não houve maio-
res incidentes e sequer vítimas fa-
tais. Mesmo assim, houve queda
de postes e árvores, além de danos
e prejuízos à malha asfáltica do
município. Esta semana, o prefei-
to Dr. Alcides de Moura Campos
Junior, acompanhado do vice-pre-
feito Carlos Alberto Rugulo, que
agora ocupa também a Secretaria
de Serviços Públicos, esteve visto-
riando os locais com maiores es-
tragos. O prefeito anunciou uma
força-tarefa a ser realizada assim
que a incidência de chuvas dimi-
nuir e o tempo estiver mais firme. Prefeito Dr. Alcides foi conferir os estragos

Divulgação

EEEEESCOLASCOLASCOLASCOLASCOLA

Alunos retornam às aulas 100%
presenciais nesta segunda-feira

Na próxima segunda-feira (7),
os alunos da rede pública munici-
pal de Educação retornam à sala
de aula. Ensino 100% presencial,
com todas as medidas de seguran-
ça necessárias para combater o co-
ronavírus. As secretarias munici-

pais de Saúde e Educação refor-
çam 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

A principal rua do comércio
de Pi rac icaba res is te  há
muitas décadas, tendo sido
palco de carnavais, de apre-
sentações da Banda do
Bule,  de desf i les c ív icos
como o de 7 de setembro,
entre outra atividades. En-
tre a pr imeira e segunda
denominação foi chamada
de Rua João Pessoa, na
década de 30. Porém, os
reg is t ros  h is tór icos  são
poucos os quais não nos

RUA DO COMMÉRCIO E RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO.

dão certeza de quando hou-
ve o início e fim desta deno-
minação. É comum em ver
nos jornais da época, anún-
cios de lojas como a antiga
Por ta larga usando a  Rua
João Pessoa como referên-
cia. A mudança para Gover-
nador Pedro de Toledo ocor-
re na segunda metade dos
anos 1930, após a Revolução
Constitucionalista de  1932,
em homenagem ao interven-
tor do estado de São Paulo. Já

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