
PINTAINHO?
Circulam, pelas redes sociais,

“memes” que envolvem o vereador
Laércio Trevisan Jr (PL), e uma
frase emblemática dita pelo nobre
edil: “aqui eu canto de galo!”. Ago-
ra, segundo os mais críticos opo-
sitores do vereador, ou o galo per-
deu a voz ou virou um pintinho.
Isso porque Trevisan estaria so-
frendo uma espécie de “depressão
pós-sentença”, com a sua conde-
nação em primeira instância.

CALADO
Outro parlamentar que per-

manece calado é o presidente da
Câmara, Gilmar Rotta (Cidada-
nia). Até agora ele não explicou
a razão de instalar detectores de
metal na entrada da Casa de
Leis. Dizem que, além do prédio
principal, será instalado mais
um, no anexo, da rua São José,
mas que a entrada pela rua do
Rosário não terá o equipamento.

PORTA DOS FUNDOS
Ao que parece, Rotta não deve

ser especialista em segurança, ou
não fez “consulta aos universitá-
rios”, pois bandidos e criminosos
também invadem pela porta dos
fundos. Fica a dica, presidente.

DESCONTENTE
E por falar em Gilmar Rotta,

dizem os mais próximos, que o pre-
sidente da Câmara está meio des-
contente no seu partido, e que já
pensa em trocar a legenda. Caso o
PSDB e o Cidadania se unam em
federação, as chances de sucesso
em sua campanha a deputado fe-
deral poderão ser reduzidas. Polí-
tica é pura matemática. A conferir.

TURISTANDO – I
Secretário de Desenvolvimen-

to Econômico e Turismo, José Luiz
Guidotti Jr está levando a sério o
seu trabalho na prefeitura, como
todos os que compõem o gover-
no. Esta semana circulou pelas
redes sociais uma foto do fiel es-
cudeiro do prefeito Luciano Al-
meida na garupa do que parece
ser um camelo. Estaria ele fazen-
do turismo em Dubai?  Merecido.

TURISTANDO – II
Amigos próximos dizem que

não. Alguns até brincaram, di-
zendo que ele estaria vistorian-
do uma das obras da constru-
tora da família, a julgar ela
quantidade de areia. E completa-
ram: “Já pensou quando chegar o
cimento”? Que maldade, pura
maldade. Boa viagem, Junior.

TURISTANDO – III
Brincadeiras à parte, corre

forte o boato de que o empresário
da construção civil é o nome favo-
rito do prefeito Luciano Almeida
— e de muitas lideranças políticas
— , à sua sucessão no comando da
cidade, já que o Chefe do Executi-
vo já declarou publicamente que
será prefeito de um só mandato.
Parabéns ao prefeito Luciano, pen-
sando assim. Isso é modernidade.

GUIDOTTI
E José Luiz Guidotti Junior

tem uma vantagem: o nome de
família, já que o seu tio-avô foi
prefeito. Luciano Guidotti, por
dois mandatos, deixou uma his-
tória política e administrativa em
Piracicaba que todos elogiam e,
até hoje, são lembrados, os dois
mandatos, como excelentes.

LULA
O ex-presidente Lula (PT),

neste dez de fevereiro em que o
seu partido completa 42 anos de
fundação, firma-se como pré-
candidato ao Palácio do Planal-
to, com apoio de vários lados.
Até o MDB, pelo jeito, deve se
curvar para um acordo com o
petista, que, além das pesquisas
a seu favor, tem a experiência e a
paciência sobrando para conver-
sar cada vez mais. O problema,
anotem aí, são as redes sociais
dominadas pelo filho 02, o vere-
ador Carlos Bolsonaro, em favor
do presidente Jair Bolsonaro
(PL?) que pensa na reeleição.

FHC
Quando se fala em reelei-

ção, este Capiau, idoso, cansa-
do e meio enfermo, lamenta o
que fez o ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso em 1997,
alterando, ou aceitando que al-
terassem a Constituição que es-
crevemos em 1988, sem reelei-
ção. Mas fazer o que? Feliz será
que mudar para um mandato só
aos Executivos. Queira Deus!
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Projeto vai atender jovens de
baixa renda no Jardim Oriente
Para sair do papel, segundo vereadores, iniciativa depende de contrapartida da
Secretaria Municipal de Esportes. Emenda federal garantirá execução da obra

Os vereadores Acácio Godoy
(PP), Thiago Ribeiro (PSC) e as
assessorias dos parlamentares
Anilton Rissato (Patriota) e Ana
Pavão (PL) foram, na tarde desta
quarta-feira (9), à região dos bair-
ros Água Branca, Jardim Oriente
e Monte Feliz para verificarem
áreas públicas institucionais para
implantação de projeto social.

Com um mapa fornecido pelo
Ipplap (Instituto de Pesquisas e
Planejamento de Piracicaba), os
vereadores visitaram quatro áre-
as, aptas a receber projetos sociais
por meio de emenda parlamentar
do deputado federal, por São Pau-
lo (SP), José Guilherme Negrão
Peixoto – o Guiga Peixoto, do PSL.
A solicitação de recursos federais
ao município partiu justamente
dos mandatos dos vereadores.

A primeira área pública visi-
tada foi a da rua Geraldo de Ar-
ruda com a Sanches de Oliveira,
no Jardim São Luiz, na divisa com
o Jardim Oriente. Com aproxima-
damente 18 mil metros quadrados,
o terreno é plano e está localizado
nas proximidades da escola mu-
nicipal Aracy de Moraes Terra,
de fácil acesso aos moradores.

Outro local – e talvez o mais
propício de acordo com o verea-
dor Acácio Godoy – é o espaço
da avenida Luiz Pereira Leite,
que contempla uma quadra poli-
esportiva, um campo de futebol
e uma unidade de saúde. “Inclu-
sive é desenvolvido, nesse espa-
ço, pelos líderes comunitários
Alex Costa, e voluntários, o pro-
jeto ‘Mais que Vencedores’, expli-
ca o vice-presidente da Câmara.

Davi Negri

Primeira área visitada fica na rua Geraldo de Arruda com a Sanches de Oliveira, na divisa Água Branca
com o Jardim Oriente; a solicitação de recursos federais partiu justamente dos mandatos dos vereadores

Dali, outra área aberta inspe-
cionada foi a da rua Laury Coolen,
um pouco distante da anterior. E
por fim, conheceram um terreno da
rua Pedro Carlos Barbosa, esse no
Monte Feliz, bairro próximo ao
Jardim Oriente e Água Branca.

“Das quatro áreas do municí-
pio, duas se enquadram para aten-
der a finalidade do projeto, que é
atingir o público jovem”, comple-
menta o vereador Thiago Ribeiro.
“Dessas duas, uma é a mais indi-
cada porque já existe uma infraes-
trutura. Dá para ampliar”, sugere.

PROJETO – Com a emenda
carimbada para Piracicaba, os ve-
readores anunciaram a destinação
dos recursos ao secretário muni-
cipal de Esportes, Lazer e Ativida-
des Motoras, Hermes Ferreira Bal-
bino, que apontou a necessidade
de atender pessoas carentes por
meio de um projeto social na área
do esporte. A ideia é agregar di-
versas modalidades esportivas,
educacionais e culturais em um
mesmo espaço, priorizando o social.

A partir da finalização da
escolha da área, o próximo pas-

so é definir com a Prefeitura
Municipal o planejamento do
projeto social. “O secretário
Hermes (Esporte) está buscan-
do meios para oferecer uma
contrapartida para o custeio das
atividades, de modo que não se
mexa nos recursos da emenda
que é para a execução da obra.

A partir do momento que a
Administração Municipal sina-
lizar o custeio, "o programa
será apresentado à população
em geral e aos demais vereado-
res", finalizaram os vereadores.

Só o amor vence o ódio

Caro Leitor, você
também tem a
 impressão que

Piracicaba está an-
dando para trás?  Que
estamos regredindo?

Esse sentimen-
to é visto diaria-
mente e sentido nas
ruas, pela falta de
sensibilidade e co-
municação do Prefeito eleito,
mas também pelo ódio dos
que atualmente governam.

O ódio jamais vai construir,
ódio é para destruir, esse gover-
no nasceu de uma raiz de ódio e
já nasceu condenado, assim
como o vereador foi pela justiça,
condenado ao fracasso.

Ódio gera incertezas, veja a
Educação, indo para o terceiro
secretário, ou a Procuradoria
que está no quarto Procurador.

Não é normal, basta conhe-
cer e entender um pouco de po-
lítica para constatar que há
algo errado, mas são muitas
outras questões. Desde quan-
do o serviço público deve ser
privatizado a qualquer custo?

É o governo do
ódio, esse mesmo
sentimento que afas-
tou grandes qua-
dros como Dr Harol-
do, Zezinho Pereira,
Edilson de Madurei-
ra e outros abando-
nados pela gestão de
poucos, elitista e
sem conhecimento.

A história será implacável
com essa gestão, que segundo o
próprio prefeito deve ser única,
sem reeleição. Ou Piracicaba
aguenta dois governos enraiza-
dos no ódio? Só o amor constrói...

———
Francys Almeida, ba-
charel em Direito apro-
vado em exame da OAB,
militante partidário
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42 anos do PT,
o meu partido!

Professora Bebel

Hoje, 10 de fe-
v e r e i r o ,  o
meu partido,

o Partido dos Tra-
balhadores, come-
mora 42 anos de
existência.  Uma
imensa alegria para
todos nós que acre-
ditamos que é possível fazer
um país melhor para todos, na
certeza de que o Partido dos
Trabalhadores estará sempre
na vanguarda desta luta de
quem acredita numa socieda-
de com menos desigualdade.

Seu ato de fundação ocor-
reu no Colégio Sion, no bairro de
Higienópolis, em São Paulo, mas
sua criação tem DNA genuina-
mente popular e social. Forjado
da articulação de sonhos de tra-
balhadores organizados em sin-
dicatos, movimentos sociais liga-
dos às questões urbanas e do
campo, e também intelectuais, o
PT é um dos únicos partidos com
base popular que ousou ultra-
passar os limites do discurso pa-
ternalista e assistencial, propon-
do, debatendo e lutando por um
verdadeiro projeto de nação que
fosse generoso com as filhas e
filhos de classe trabalhadora.
Num país em que se trocava - e
ainda se troca - voto por denta-
dura, par de sapatos e cestas
básicas, não é pouca coisa.

Tenho muito or-
gulho de fazer parte
da história do meu
PT. É o partido que
elegeu o primeiro ope-
rário e a primeira mu-
lher presidentes da
República. Que se co-
nectou com o povo
simples e mostrou que
era possível esperar

mais do que esmolas do Estado
ou das elites. Que criou dezenas
de universidades, viabilizou o
acesso à educação superior a mi-
lhões de jovens dos grupos soci-
ais mais vulneráveis e que asse-
gurou moradia digna e prosperi-
dade material para tanta gente.

Feliz aniversário, compa-
nheiras e companheiros! O me-
lhor presente que podemos ga-
nhar é a energia renovada para
lutar por um Brasil melhor!

———
Professora Bebel, depu-
tada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp e
líder da bancada na Alesp
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Podemos evitar uma
Terceira Guerra Mundial?

Alvaro Vargas

Acausa das guerras está as-
sociada ao egoísmo e a be-
 licosidade humana. Devi-

do à ambição destituída de escrú-
pulos, o homem tem gerado mui-
tos conflitos bélicos ao longo dos
séculos. De acordo com historia-
dores, após a Primeira Guerra
Mundial, foi verificado um nú-
mero elevado de mortes no últi-
mo dia de combate. O acordo de
paz, assinado em 11/10/1918, às
5:00h da manhã, estabeleceu o
fim das hostilidades às 11:00h, e
a Alemanha comprometeu-se em
recuar as suas tropas para as
fronteiras originais. Entretanto,
as forças aliadas optaram por
manter os conflitos durante às
seis horas que se seguiram, resul-
tando em 10.900 combatentes (de
ambos os lados), feridos, mortos
ou desaparecidos em ação. Foi
uma decisão insensata, pois os
soldados alemães deixariam a re-
gião após o horário estabelecido.
O que motivou esse embate des-
necessário foi a ilusão por honras
e glórias. Lamentavelmente, essa
falta de bom senso e ferocidade
ainda persistem entre os homens.

Adolf Hitler, com seus so-
nhos megalomaníacos de expan-
dir o território alemão, provocou
a Segunda Guerra Mundial
(1939 - 1945), causando a des-
truição das principais cidades
europeias e a perda de 80 mi-
lhões de vidas humanas. Em
outubro de 1962, ocorreu um in-
cidente diplomático entre os Es-
tados Unidos (EUA) e União So-
viética (URSS), devido à inten-
ção da URSS em armar Cuba
com mísseis nucleares. Foi um
período tenso durante a Guerra
Fria, onde existiu a possibilida-
de de uma guerra nuclear. A ori-
gem desse problema foi o posici-
onamento de mísseis americanos
na Turquia, perto de fronteira
com a URSS, levando-a a retali-
ar os EUA. O impasse foi resolvi-
do pela retirada dos mísseis da
Turquia e a URSS não entregan-
do as armas nucleares a Cuba. A
preocupação da Rússia com as
suas fronteiras está relacionada
com a sua história. O país foi in-
vadido por diversas vezes, crian-
do um sentimento nacional con-
tra essa possibilidade. Atual-
mente, vivenciamos uma nova
crise, com a possibilidade de in-
vasão da Ucrânia pela Rússia. O
motivo é a pretensão da Ucrâ-
nia, nação fronteiriça, em ali-
nhar-se militarmente aos EUA.
Isso seria um problema de fácil
solução, caso não persistisse a
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insensatez entre partes envol-
vidas, similarmente à origem
das guerras que já ocorreram.

Podemos evitar um confli-
to mundial, e as religiões cristãs
poderiam colaborar efetivamen-
te nesse sentido. A Boa-nova de
Jesus estabeleceu um roteiro
para a paz e harmonia entre os
povos. Mas a essência dessa
doutrina permanece encoberta
pelos rituais e dogmas teológi-
cos criados após a romanização
do cristianismo, que adotou as
práticas pagãs do império roma-
no. Como consequência, a nos-
sa ciência progrediu, conseguin-
do mapear o genoma humano e
explorar o cosmos, mas perma-
necemos insensíveis à dor alheia.
Nos tornamos mais eficientes
nos morticínios, com bombas
inteligentes e artefatos nuclea-
res de destruição em massa,
contudo, não conquistamos a
paz espiritual que tanto aspira-
mos. Felizmente, devido ao seu
imenso amor por nós, Jesus re-
tornou no século passado e,
como o Espírito da Verdade, nos
trouxe o Consolador (João, 14:15
a 17), o Espiritismo. Estabeleceu
a fé raciocinada, pois, apoiada
pela ciência, esclarece que somos
espíritos eternos, evoluindo
através das reencarnações. O
nosso corpo físico é apenas uma
roupagem provisória, que muda
conforme o local destinado à
tarefa programada. Isso elimi-
na as discriminações étnicas
entre os povos e as ilusões sobre
as conquistas materiais. Possi-
bilita compreender a justiça di-
vina, pela explicação da lei de
causa e efeito, segundo a qual,
somos herdeiros de nossas pró-
prias ações. Deus é amor, e não
castiga o pecador, antes, possi-
bilita-o ressarcir os seus equívo-
cos através das reencarnações.
Quando o mundo conhecer de
fato o Espiritismo, reinará a paz
tão almejada por todos aqueles
que estão à direita do Cristo.

———
Alvaro Vargas, enge-
nheiro agrônomo, PhD,
presidente da USE-Pi-
racicaba, palestrante
e radialista espírita

Aracy Duarte Ferrari

Apandemia se completará no
dia 13 de fevereiro, dois
 anos. Denominada Covid-

19 teve seu início trágico em
Wuhan, cidade chinesa, aden-
trando o mundo com veloci-
dade  ga lopante ,  causando
grande tristeza e conflitos,
dado o número expressivo de
contaminações e mortes.

A Organização Mundial de
Saúde, de imediato, determinou os
procedimentos a serem adotados
para enfrentar a doença, como o
uso de máscaras, higienização das
mãos com frequência, manter dis-
tanciamento social, não colocar
as mãos no nariz, olhos e boca.

Moradia preparada com boa
ventilação, higienização dos ta-
petes na entrada, álcool gel em
todos os cômodos, lavagem das
solas dos sapatos quando che-
gando da rua, roupas limpas e
material usado na cozinha em
bom estado. As refeições adqui-
ridas em restaurantes, ao che-
gar em casa, passam agora por
todos os critérios de higiene.

Mas, houve alteração no
viver que mereça ser registra-
da? Sim, a começar pelos fa-
miliares preocupados com a
terceira-idade, pelo maior ris-
co associado à esta doença. O
“Ficar em Casa” foi determinado

com persistência e a palavra “Cui-
de-se” nunca foi tão ouvida.

E daí? Ficar em casa che-
gou bem, porque as casas de
show, clubes, teatros, pinaco-
tecas e áreas de exercícios físi-
cos ficaram todos fechados.

O que sobrou? Andar den-
tro de casa e alegrar-se ouvin-
do aparelhos de som, rádio, te-
levisão. Os CDs que estavam ze-
rados voltaram com intensida-
de. O que muito tem ajudado
nessa triste realidade, é o celu-
lar. Conversa-se direto com fa-
miliares, em especial, os netos,
amigos e até as clínicas médicas.

Agora, com a chegada da
cepa Ômicron, a nossa postu-
ra fica cada vez mais confliti-
va. Mas, é preciso seguir...

Deixo para o próximo tex-
to, a colocação do relaciona-
mento que ocorre entre o ca-
sal que convive no mesmo es-
paço vinte e quatro horas.

———
Aracy Duarte Ferrari
é escritora, poetisa e
artista plástica. Parti-
cipa da APL e IHGP
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lhões de reais da empresa, essa
ação não pode ser considerada
exitosa, sendo assegurado em
poder de Glaidson Acácio dos
Santos quantia inferior a 1% des-
se valor. Isso, sem deixar de des-
tacar o fato de sua sócia estar fo-
ragida e, segundo relatos, a mes-
ma teria movimentado bilhões
fora do país após a operação. Des-
sa forma, criou-se um imbróglio
na disputa entre a GAS e a Justiça
Federal, onde o maior prejudica-
do passou a ser os investidores.

No que tange aos direitos dos
investidores, a Justiça Federal tem
decidido de forma contrária a re-
serva de valores para evitar um
tumulto processual e por não pos-
suir um plano claro de pagamen-
tos, diante do pouco capital que
foi apreendido. Com esse posicio-
namento, deixa transparecer que
o mais cômodo nesse caso é que
os valores, após a condenação,
sejam perdidos para a União.

Já da parte da GAS, essa sim
que retém o dinheiro e que pode
dar a solução imediata do pro-
blema dos investidores lesados,
o assunto pagamento passou a
ser discurso vazio, onde as solu-
ções são acompanhadas de novos
problemas. Para tanto, se valem
de pessoas que se utilizam de es-
tratégias direcionando o foco
para inimigos invisíveis, bem
como para ataques a honra de qual-

Jorge Calazans

De grande repercussão na
mídia nacional, o caso da
GAS Consultoria Bitcoin

ocupou os noticiários nos últimos
dias, primeiramente por conta da
deflagração de uma nova fase da
operação, onde uma advogada foi
presa acusada de ser a responsá-
vel pela administração de duas
empresas sediadas em Campo
Grande (MS) e que supostamente
desenvolvia o papel de intermedi-
ar a movimentação financeira en-
tre a principal empresa investiga-
da na Operação Kryptos e empre-
sas estabelecidas no exterior.

O caso também ocupou os
noticiários por conta de um plano
de pagamento que fora anuncia-
do pelos representantes da empre-
sa, inclusive falando em acordo de
leniência, que depois os advoga-
dos da GAS negaram a apresenta-
ção do mesmo. Os holofotes da mí-
dia, então, trazem luz à seguinte
pergunta que não quer calar: será
que realmente existe a intenção em
devolver o capital dos investidores
que colocaram suas economias na
GAS e que foram os maiores pre-
judicados por essa situação?

Para fomentar tal resposta,
cabe frisar que, apesar da tenta-
tiva dos órgãos de Justiça de con-
seguir através de medidas asse-
curatórias reter dezenas de bi-
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Caso GAS e o plano de quem não quer pagar

quer pessoa que queira reivindi-
car à GAS a devolução do capital.

Recentemente, em uma live
para mais de vinte mil investido-
res, pessoas em nome da empresa
anunciaram que o pagamento de
forma extrajudicial não poderia
ser feito, pois seria quebra de con-
trato, o que de fato não faz ne-
nhum sentido, até pelo fato do con-
trato estar quebrado faz tempo.

Outro fato de saltar os olhos
foi a emissão de um comunicado
aos investidores por parte da em-
presa, alegando que não poderia
devolver o capital, pois estava com
as atividades suspensas pelo ju-
diciário, e ordem judicial se cum-
pre. Tal nota foi emitida justamen-
te em nome da sócia que está fo-
ragida, sendo procurada até pela
Interpol, o que representa mais
um escárnio a presente afirmação.

Fato é que nenhuma justiça
do mundo criminalizaria a GAS
de devolver o capital para as pes-
soas, e a não devolução é algo que
é a seu desfavor, pois se fizesse

para além da questão social e
moral, seria uma forma de ate-
nuar a pena em caso de condena-
ção dos envolvidos em crimes que
já estão sendo apurados. Nessa
monta, destacamos o elencado no
artigo 65 do Código Penal, em sua
alínea, b, que é um atenuante da
pena o fato do agente procurar
por sua espontânea vontade e
com eficiência, logo após o crime,
evitar-lhe ou minorar-lhe as con-
sequências, ou ter, antes do jul-
gamento, reparado o dano.

Ante um cenário de desespe-
ro para milhares de famílias, onde
pessoas por conta dessa situação
estão atentando inclusive contra
a própria vida, esperamos maior
sensibilidade da parte do judiciá-
rio no tocante a uma solução em
relação à reserva do que foi apre-
endido e, principalmente, que os
representantes da GAS retornem
o capital para seus clientes, tendo
assim um ato de grandeza para
que possa ter então apoio dos mes-
mos para provar a sua inocência.

———
Jorge Calazans, advoga-
do especialista na área
criminal, conselheiro
estadual da Anacrim e
sócio do escritório Cala-
zans & Vieira Dias Ad-
vogados, com atuação
na defesa de vítimas de
fraudes financeiras

Doente dos olhos
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Alê Bragion

Há conversas
que não con-
seguimos dei-

xar de ter – mesmo
quando não quere-
mos, mesmo quando
tentamos escapar pe-
las sombras. Puxam-
nos pelo braço os por-
ta-retratos sobre a arca da sala
– sérios, simples e silenciosos –
ou saem à nossa procura até sa-
berem de nós, quase à força, o
que nós mesmos não queremos
saber ao certo. Pelos cotovelos,
nos sentam em largas poltronas,
acolhedoras que macias, e nos
inquirem, nos intimam, nos in-
terrogam em imagético corte ho-
rizontal não-vocabular. Expos-
tos, debulhamos nosso baú
construído de lembranças e
imaginações, de bem-quereres e
razões que sustentam atos, erros,
desejos e omissões. Solenes que
circunspectos, aguamos olhos
ante as arguições dos retratos
– e sucumbimos, quase, em ro-
tas de demoras emocionais.

Pedem-nos a nossa palavra
também os pratos nas paredes –
caminhos constantes de viagens
e peregrinações temporais. Falam
eles um idioma branco de louça
que – por mais incrível que pos-
sa parecer – aprendemos a reco-
nhecer vocábulo a vocábulo. Sa-
bem esses pratos, por assim ser,
do frio das salas em noites de
apreensão e notícias más. Sabem

também do calor das
alegrias, das festas re-
gadas a conversas, a ri-
sos e a esbarrões dados
quando, num sem-fim
de vezes, quase os der-
rubávamos e os destru-
íamos. Sabem eles da
solidão diurna do sol na
cortina – dos os ciclos
no carrilhão, volta a

volta. Sabem, os pratos na parede,
das mais secretas confissões, das
mais misteriosas juras, das mais
sigilosas combinações. Do alto de
sua lacunar presença empratada,
observam o vai e vem do existir que
sempre volta, ponteiro a ponteiro,
para um novo e triste recomeço.

Lançam-nos perguntas à
queima-roupa também os copos,
os talheres, a velha geladeira que
quase já não gela, o forno torto
de tantos assados domingueiros,
as cadeiras amolecidas pelo peso
dos acontecidos que sobre elas (e
sobre todos) se assentam no de-
senrolar vivido. O velho guarda-
napo estendido sobre o fogão en-
xuga as histórias e as lágrimas.
Assobia de tristeza e saudade a
chaleira aquecida pelas manhãs
outonais e de inverno morno, re-
lembrando o tempo quando as
crianças eram acordadas logo ce-
dinho para se preparem para a
escola (e a casa corria pré-aqueci-
da por um vapor melódico, pelo
ruidoso arrulhar de sacos de pão
feito pombas, pelo tiritar de cha-
ves de cristais, por motores de car-
ros cheios de pressa e de horas per-

didas). Abordam-nos sobre as es-
tações de outrora também as idas
à cozinha, a nos acusarem – sem
maiores preocupações de consci-
ência, direito ou justiça – num
apontar de dedos que sepulta em
definitivo o que não é mais.

Pelas janelas do existir, enxe-
quetada de grades, ouço ainda
vindo no ar o latido dos cães que
se foram. A voz grossa deles cor-
rendo pelo quintal, o arrastar de
vasilhas, os passos-pegadas em
patas patinhadas no ladrilho se-
reno da área que antecede a porta
da cozinha. O inspirar com força
bruta entre as frestas do debaixo
da casa. O choro em gemido dese-
jando entrada. A alegria infantil a
erguer do chão quilos e quilos ca-
ninos, felizes apenas por ganha-
rem um pedaço de pão. Ouço, sim,
e ainda, os graves caninos a baba-
rem sua presença viva, dócil, an-
gelical e sentida. Ouço por sobre
os muros os cães vizinhos, a res-
ponderem matutinas exclamações
uivantes que sonoras e lamento-
sas. E perguntam-me todos eles,
hoje, o que fiz eu do tempo que
tinham. E latem-me interrogati-
vos porquês. E eu, sem latido-ex-
plicação, não respondo a nada.

Há conversas que não conse-
guimos deixar de ter. E, dentre

elas, as mais profundas e exaus-
tivas talvez sejam as que derru-
bamos dos livros das estantes ou
dos discos das velhas vitrolas a
volatizarem luzes. Nos discos, há
voltas em faixas às quais acha-
mos que para elas nunca mais
voltaremos outra vez. Mas, vez
por outra, lá estamos nós. Vol-
tados ao que amamos, a girar
cantantes numa conversa infin-
da – às vezes triste, às vezes doce,
mas sempre linda. Já as estan-
tes, essas são sempre perigosas
em seu palavrear letrado e cheio.
Atiram-nos versos na cara, fe-
rem-nos com prosas ácidas, acu-
am-nos com parágrafos fatais.
Querem tudo de nós, a qualquer
custo. Contam-nos como o exis-
tir é dinâmico e diferente quan-
do o temos nas mãos. Depois,
cansados de nós, atiram-nos
como pedras na realidade cam-
pestre do jardim do existir –
cru e desfeito de graças – sem
ao menos sermos Caeiros.

Há conversas que não
devíamos ter, nunca. Diante
delas, sempre, muito cuida-
do. Porque nesses casos, con-
versar é mais, muito mais do
que estar doente dos olhos.

Este cronis ta entra em
férias e volta, se assim
o edi tor-chefe permi t i r,
depois do carnaval.

———
Alê Bragion, doutor em
literatura, cronista des-
ta Tribuna desde 2017

Alex Gama Salvaia

Semana passada,
quando estava
numa reunião na

Secretaria de Governo,
olhei pela janela e vi uma
imagem singular: um
arco-íris bem próximo
ao topo dos prédios ao
fundo, num formato
pouco peculiar. Imedi-
atamente, tirei uma foto para re-
gistrar aquele momento único.
No final de semana, resolvi pos-
tar no Instagram a foto e escrevi
na legenda a frase do título des-
te artigo: Justiça e misericórdia.
No mesmo símbolo, duas mensa-
gens, com aparente oposição. É
oportuno falar disso, ante os
acontecimentos que temos visto
em nossa amada Piracicaba. De
modo geral, há muitas pessoas
dispostas a criticar, fazer juízo de
valor sem saber de fato sobre o
que se está emitindo opinião, pes-
soas que gostariam de estar no lu-
gar de quem está sendo criticado.

É impressionante como não
há interesse em se aprofundar
nos assuntos, na realidade de
vida de cada um, como não há
empatia. As pessoas não se colo-
cam no lugar do outro. Em mui-
tos momentos de reflexão, surge a

vontade de deixar o car-
go, pois ao que parece, o
sistema não foi feito
para satisfazer o interes-
se público. Acabamos
atraindo a atenção de
pessoas que não produ-
zem nada, pessoas que
não deixarão um lega-
do, pessoas pobres e ra-
sas. Pessoas que agem
com objetivo político e

não pelo interesse público. Quem
perde com isso é a sociedade.

Ouvi meu mestre, o profes-
sor Ives Gandra Martins, dizer
que ataca e debate ideias, não
pessoas. É notável que o profes-
sor Ives é uma pessoa distinta e
de uma contribuição para a soci-
edade que é incomensurável. No
entanto, ao mesmo tempo, quan-
do em reflexão, escolho aprovei-
tar essa pressão que os oportu-
nistas tentam fazer, para servir
como um pé no acelerador, um
motivador para buscar resulta-
dos nunca vistos na gestão pú-
blica, com medidas transparen-
tes, justas, tomadas em conjun-
to com a sociedade, que não fa-
voreça nomes ou posições, que
trabalhem para mitigar as possi-
bilidades de desvios e de alguém
se aproveitar do público em be-
nefício privado. Jesus disse que

Jesus disse queJesus disse queJesus disse queJesus disse queJesus disse que
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árvore pelos seusárvore pelos seusárvore pelos seusárvore pelos seusárvore pelos seus
frutos e é issofrutos e é issofrutos e é issofrutos e é issofrutos e é isso
que traz pazque traz pazque traz pazque traz pazque traz paz

Justiça e misericórdia

se conhece uma árvore pelos
seus frutos e é isso que traz paz.

Um homem não é o que as
pessoas dizem que ele é, mas é aqui-
lo que suas ações frutificam. Nos-
so trabalho tem rendido bons
frutos em todos os sentidos: (i)
em termos de eficiência, nossos
números e indicadores são de
uma mudança sem igual, passan-
do de a pior secretaria em termos
de resposta aos atendimentos da
população, para a resposta mais
rápida e sem atrasos, contando
ainda com muitos elogios sendo
abertos no 156; (ii) Fiscalizamos
os contratos com os fornecedores
e prestadores de serviço, tendo
encontrado diversas irregularida-
des que geraram autos de infra-
ção e retenção de pagamentos.
Não é tolerável cobrar pelo que
não se produz e sem transparên-
cia; (iii) Estamos revisando as leis
que envolvem as questões ambi-
entais para propor uma atualiza-
ção e modernização, que vão con-
ferir maior segurança e efetivida-
de para toda a sociedade; (iv) Es-

tamos propondo uma mudança
da estrutura da secretaria, para
realmente haver ações de defesa
do meio ambiente; (v) Estamos
atuando em conjunto com outros
órgãos, como o Comdema (Con-
selho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente), a Polícia Militar
Ambiental, o Gaema do Ministé-
rio Público e os promotores de
justiça das áreas de meio ambi-
ente e patrimônio público; (vi)
Estamos buscando parcerias com
a iniciativa privada, não em prol
de interesses pessoais ou de enri-
quecimento ilícito, mas em prol da
sociedade e do Município; (vii)
Estamos tratando as pessoas com
dignidade e respeito, independen-
te de ter alguma influência ou po-
der. Isso não impede que algum
erro seja cometido, mas, certamen-
te, estamos com a motivação certa
e confio que o mesmo Deus que
agiu com justiça ao trazer o dilú-
vio, pois os homens haviam se afas-
tado do Criador, mas também agiu
com misericórdia ao poupar uma
família, também aja com justiça e
misericórdia nos dias de hoje.

———
Alex Gama Salvaia é
advogado, mestre em
direito e secretário de
Defesa do Meio Ambi-
ente de Piracicaba
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Em reunião com secretário,
vereador pede manutenção
Vereador Gilmar Rotta (Cidadania), participou nesta segunda-feira,
7, de reunião com o secretário municipal de Governo, Carlos Beltrame

O presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba, verea-
dor Gilmar Rotta (Cidadania),
participou nesta segunda-feira,
7, de reunião com o secretário
municipal de Governo, Carlos
Beltrame, para discutir, dentre
outros assuntos, a manutenção
de estradas do município.

Segundo o parlamentar, no
bairro Santana, os moradores
pedem a manutenção das estra-
das Nossa Senhora Aparecida e
Nossa Senhora do Rosário. Já no
Pau D’alhinho, de acordo com o
vereador, os cidadãos solicitam a
manutenção da estrada José Fran-
cisco Perez Gonzalez, que apesar
de asfaltada, está com muitos
buracos, tornando-a intransitá-
vel. Os moradores dizem que o
mato invadiu a estrada e atra-
palha a visão dos motoristas.

Gilmar Rotta (à direita) participou nesta segunda (7) de reunião com
o secretário municipal de Governo, Carlos Beltrame (ao centro)

Divulgação

Durante a reunião, Gilmar
também ponderou que na estra-
da Moacyr Bonato, também no
Pau D'alinho, há necessidade de
passagem de máquina, coloca-
ção de lajão e passagem do rolo
compactador. O parlamentar
também expôs ao secretário que
a situação é semelhante na es-
trada José Francisco Perez Gon-
zalez, em Ártemis, nas proximi-
dades da ponte de ferro. Segun-
do Gilmar, a via igualmente ne-
cessita da passagem de máqui-
na, colocação de lajão e passa-
gem do rolo compactador.

Durante a reunião, o presi-
dente da Câmara ainda solicitou
ao secretário de Governo a ins-
talação de iluminação pública na
Rodovia Samuel de Castro Ne-
ves, no Bairro Pau D’alho, e fa-
lou sobre as constantes reclama-

ções que vem recebendo de mu-
nícipes sobre mato alto nas guias
e sarjetas da cidade e sobre bura-
cos em vias pública do município.

De acordo com o parlamen-
tar, Beltrame o informou que en-
caminhará as solicitações apresen-
tada às secretarias competentes.

Confirmada para o dia 19/
02, a terceira edição do Caipiran-
dando teve o percurso divulga-
do nesta quarta-feira, 9/2, com
uma alteração: a atividade rea-
lizada pela Prefeitura de Piraci-
caba, por meio da Secretaria de
Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (Selam), terá como pon-
to de largada o Centro Cívico
(rua Antônio Corrêa Barbosa,
2.233, Chácara Nazareth). O des-
tino final será o Sítio Recanto do
Basso, no bairro Nova Suíça, subs-
tituindo o Horto de Tupi, que está
fechado para a realização de even-
tos devido ao aumento no núme-
ro de casos de Covid-19 e H3N2.

"A alteração no itinerário
ocorreu pelo fato de que o Horto
de Tupi não está recebendo inicia-
tivas como o Caipirandando em
razão da pandemia, mas, certa-
mente, teremos edições realizadas
no local em futuros eventos. A Se-
lam realizou, recentemente, uma
enquete nas redes sociais e muitas
pessoas pediram para fazer o Cai-
pirandando lá. É momento de ter
paciência para colocar a ideia em
prática em breve", garantiu o
chefe do setor de Eventos da Pas-
ta, Alexandre Nascimento. Inte-
ressados em participar podem se
inscrever gratuitamente e obter
mais informações pelos telefones
(19) 3422-0233 ou 3403-2648.
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3º Caipirandando já tem data
confirmada e percurso alterado

O percurso alterna trechos de pista com estrada de terra

Leonardo Moniz/Selam

A concentração no Centro Cí-
vico está marcada para as 6h. O
trajeto segue pela avenida Jaime
Pereira, atravessa a Estrada do
Boiadeiro e avança por terra no
sentido bairro Nova Suíça. No to-
tal, serão aproximadamente 20 km
de percurso, com duas paradas de
15 minutos para hidratação nos
quilômetros 7 e 15. No final do
evento, duas novidades: os parti-
cipantes serão recepcionados no
sítio com a venda de alimentos e
bebidas, e os interessados em 'es-
ticar' a rota poderão caminhar
mais 3 km em direção a um mi-
rante, para apreciar a vista da
região do Monte Branco, bairro
da Zona Rural de Piracicaba.

RECOMENDAÇÕES - A
organização recomenda aos parti-
cipantes que usem tênis confortá-
veis e macios para a caminhada,
além de roupas leves e protetor
solar. É importante também levar
a alimentação própria para a ati-
vidade, como frutas ou barras de
cereais, e garrafas de água para
hidratação. A Selam vai monito-
rar todo o percurso da caminhada
e dará o suporte necessário - um
micro-ônibus será disponibilizado
para o retorno ao Centro Cívico. Esta
será a primeira edição do Caipi-
randando em 2022 - a expectati-
va é de realizar ao menos 12 neste
ano, entre caminhadas e pedal.
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Saúde firma parceria com
faculdade para estágios

A Coordenadoria de Saúde
de Iracemápolis realizou parce-
ria com a faculdade UNIP que
permitirá que os cursos de En-
fermagem e Nutrição passem a
realizar os estágios dentro das
unidades de saúde do município.

Desta forma, poderão agre-
gar conhecimento aos profissi-
onais que ali estão e viabilizar o
aprendizado dos alunos na uni-
dade. Serão realizados cursos,
treinamentos, orientação à po-
pulação e ações voltadas à pro-
moção e prevenção de Saúde.

De acordo com o diretor da

pasta, Juvenal Baptistella Chioche-
ti, o município passa a ter uma
nova fase dentro da saúde com
a vinda de faculdades, pois, isto
agrega valores de aprendizado
para todos envolvidos e, princi-
palmente, a população acaba ga-
nhando maior assistência.

"Precisamos evoluir o co-
nhecimento, melhorar as prá-
ticas pois Saúde não é estática
e, sim, um organismo vivo den-
tro da sociedade e como tal
precisa ser evoluída a cada dia,
para enfrentarmos os desafios
que são constantes", destaca.

O Governo de São Paulo, por
meio das Secretarias de Desen-
volvimento Econômico e de Go-
verno, prorrogou as inscrições
para as 6.260 vagas abertas para
atividades de trabalho e cursos
de qualificação profissional do
programa Bolsa Trabalho, na
região de Campinas, em parceria
com municípios cadastrados. As
inscrições devem ser realizadas
até o dia 11 de fevereiro pelo site
www.bolsadopovo.sp.gov.br.

A lista completa dos municí-
pios cadastrados no estado pode
ser acessada em: https://www.
desenvolvimentoeconomico.sp.
gov.br/wp-content/uploads/
2 0 2 2 / 0 1 / v a l e - e s t e - b o l s a -
trabalho_2022_regioes.pdf

Com mais de R$ 415 milhões
em investimentos do Governo de
São Paulo, o programa Bolsa do
Povo Trabalho vai oferecer bolsas
no valor de R$ 540 por mês aos
cidadãos que realizarem atividades
de trabalho em órgãos públicos
municipais e estaduais. A carga
horária será de quatro horas diári-
as, cinco dias por semana, e o bene-
fício poderá ser pago por cinco me-
ses consecutivos. Além disso, será
ofertado um curso de qualificação
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Prorrogadas as inscrições
para região de Campinas

profissional e apoio à empregabili-
dade, por meio dos Postos de Aten-
dimento ao Trabalhador (PATs).

Os inscritos poderão escolher
seis opções de cursos profissiona-
lizantes virtuais da Univesp (Uni-
versidade Virtual do Estado de São
Paulo), com duração de 80 horas.

COMO SE INSCREVER?
- Serão aceitas inscrições de mo-
radores do estado de São Paulo,
desempregados, maiores de 18
anos e com renda familiar de até
R$ 606 por pessoa (equivalente a
meio salário mínimo). Os cidadãos
elegíveis devem se inscrever no
portal do Bolsa do Povo entre 25
de janeiro e 11 de fevereiro:
www.bolsadopovo.sp.gov.br. A
convocação será feita por meio de
publicação no Diário Oficial.

ADESÃO - A distribuição de
vagas entre os municípios aderen-
tes considera a população, índice
de vulnerabilidade social além do
interesse e capacidade da prefei-
tura local. Já os cidadãos inscri-
tos são selecionados conforme pa-
râmetros do questionário socioe-
conômico, com priorizações de
mulheres arrimo de família, mai-
ores encargos familiares, tempo
de desemprego e maior idade.

A Comissão Municipal de Ela-
boração do Promea (Programa de
Educação Ambiental) convida to-
dos os charqueadenses para a pri-
meira conferência de educação
ambiental que ocorrerá no próxi-
mo dia 15, às 19h, de forma onli-
ne. O link pode ser acessado via
QR Code ou no link https://
sites.google.com/view/icmea-char-
queada/p%C3%A1gina-inicial. A
1ª Conferência terá como tema:
o que queremos para a educa-
ção ambiental de Charqueada.

Nesta data, haverá diálogos
no sentido de elaborar diretrizes,
metas, ações e indicadores para a
educação ambiental em Charque-
ada. Haverá ainda a participação
e apresentação dos alunos de geo-
grafia da UNESP de Rio Claro. O
material foi elaborado na discipli-
na “Projetos em Planejamento Ur-
bano e Regional”, ministrada pela
munícipe e membro do COMDEMA
Prof. Dra. Clauciana Schmidt Bue-
no de Moraes. Haverá a emissão de
certificado para os participantes.

O Programa Municipal de
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Charqueada realiza 1ª conferência
para plano de educação ambiental

Educação Ambiental é um do-
cumento que fundamenta, re-
gulamenta e orienta as políti-
cas públicas voltadas à educa-
ção ambiental no município du-
rante um determinado período.

Nele são apresentados os di-
agnósticos socioambientais e da in-
serção da educação ambiental nos
espaços formais e não-formais de
ensino, os princípios, objetivos,
diretrizes, metas, ações, responsa-
bilidades, prazos e formas de ava-
liação com indicadores do desen-
volvimento da educação ambien-
tal e do ProMEA na cidade.

Em Charqueada a constru-
ção do ProMEA teve início após a
publicação da portaria nº 161/21
de 20 de setembro de 2021, que
definiu os membros da Comissão
Municipal para Elaboração do
Programa Municipal de Educa-
ção Ambiental. A comissão é for-
mada principalmente por mem-
bros do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente, da Se-
cretaria da Educação, Secretaria
de Obras e Secretaria de Saúde.

O Governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira (9)
que as contratações formais re-
gistraram crescimento de 6,8%
no estado de São Paulo em 2021.
De acordo com o boletim Seade
Trabalho, foram criados 814 mil
empregos formais de janeiro a
dezembro de 2021, resultado da
ampliação das atividades em to-
dos os setores. Neste período,
foram 6,8 milhões de novos
contratados, contra 6 milhões
de desligamentos, resultando
em crescimento de 6,8%. São
Paulo respondeu por 30% do
total de empregos formais cria-

EEEEESTSTSTSTSTADOADOADOADOADO

São Paulo registra crescimento de 6,8% no emprego em 2021
dos no Brasil em 2021 (2,7 mi-
lhões, com aumento de 7,1%).

“A taxa de crescimento de
6,8% das contratações formais
no estado de São Paulo aumenta
a nossa esperança na continui-
dade do crescimento da empre-
gabilidade aqui no Estado, onde
a economia vai bem e apresenta
crescimento. Também já começa-
mos bem 2022, pelos dados do
mês de janeiro”, disse Doria.

Esse desempenho supera o cres-
cimento estadual desde 2019, ain-
da no período pré-pandemia. Na-
quele ano, foram 4,9 milhões de no-
vas admissões e 4,7 milhões de des-

Divulgação

CONCHAS
Conselheiro estadual da
OAB-SP, o advogado Max Pa-
vanello se reuniu, terça-feira
(8), com Emilio Venturelli, pre-
sidente da OAB de Conchas.

Na ocasião, ouviu demandas
da subsecção e conversou
sobre a composição do Tribu-
nal de Ética e Disciplina e do
Conselho de Prerrogativas.

ligamentos, resultando em saldo de
184,1 mil novas vagas e variação
de 1,5%. Em 2020, as admissões
chegaram a 5,2 milhões, enquanto
os desligamentos corresponderam
a 5,3 milhões, com redução de 104
mil vagas e variação de -0,9%.

Os resultados mais expressi-
vos de 2021 ocorreram na capi-
tal, com o acréscimo de 337 mil
novos empregos formais, segui-
da pelos demais municípios da
Grande São Paulo (147 mil) e as
regiões administrativas de Cam-
pinas (119 mil) e Sorocaba (39 mil).
Somadas, as regiões foram res-
ponsáveis por 79% dos empregos

gerados em todo o estado. No úl-
timo mês de 2021, o emprego for-
mal diminuiu 0,8%, o que é usual
para esse período do ano. O de-
créscimo decorreu da estabilida-
de no comércio e de quedas no se-
tor de serviços (-56 mil), na indús-
tria (-26 mil), na agropecuária (-
14 mil) e na construção (-9 mil). O
total de empregos formais em São
Paulo é estimado em 12,8 milhões.

Os dados são do boletim
Seade Trabalho, estudo que
analisa mensalmente a evolu-
ção do mercado de trabalho
no Estado de São Paulo, em
suas regiões e municípios.
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Proprietários de imóveis lo-
calizados no residencial Mille-
nium, bairro Campestre, aguar-
dam, com grande expectativa, a
regularização do loteamento
junto à Prefeitura, para, enfim,
registrarem suas propriedades.

Na semana passada, o verea-
dor Pedro Kawai (PSDB) solicitou
que a arquiteta Angélica Pavan e
o engenheiro civil Pedro Mesqui-
eri, ambos da Secretaria Munici-
pal de Obras (SEMOB), recebes-
sem os moradores para relatar
em que fase se encontra o proces-
so de regularização, que tramita
na prefeitura há alguns anos.

Os servidores explicaram que,
infelizmente, o processo é um pou-
co moroso, pois envolve prazos
para manifestação de confrontan-
tes, contestação, recursos etc., mas
que nenhum imprevisto ocorreu

até a fase atual, devendo estar con-
cluído brevemente. Apesar disso,
deixaram claro que o tema ainda
deverá passar pela reunião do cole-
giado que integra o programa de
Regularização Fundiária (REURB).
O encontro deveria ser realizado
na última sexta-feira (04/02) mas,
por falta de quórum, será convo-
cado para o dia 18 deste mês.

De acordo com o vereador
Pedro Kawai, o empreendimento
já possui infraestrutura como sa-
neamento, fornecimento de água,
iluminação pública, e já é atendi-
do por serviços como correios e
coleta de lixo. “Estou confiante que
tudo seja regularizado o mais bre-
ve possível para que, finalmente,
os proprietários deste residencial,
de apenas uma rua, possam ser
donos de fato e de direito de seus
imóveis”, comentou o vereador.

Divulgação

Moradores reuniram-se com a equipe técnica da Secretaria Muni-
cipal de Obras para verificar andamento do processo

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Roberto Morais recebe
pedido de ciclovia

PPPPPREFEITURAREFEITURAREFEITURAREFEITURAREFEITURA

Residencial Millenium
aguarda regularização
Proprietários aguardam, com grande expectativa, a regularização do
loteamento junto à Prefeitura, para, enfim, registrarem suas propriedades

O deputado estadual Ro-
berto Morais recebeu em seu
gabinete a visita do vereador
Márcio Roberto dos Reis (Már-
cio da Borracharia) do municí-
pio de Charqueada. O vereador
veio solicitar ao Deputado re-
cursos para a implantação de
uma ciclovia no Lago dos Biris
naquela cidade. “Charqueada é
a minha cidade natal e eu sem-
pre tenho satisfação em aten-
der solicitações que possam le-
var melhorias para a cidade e

Divulgação

Roberto Morais e o vereador Márcio dos Reis (Márcio da Borracharia)

para a qualidade de vida dos
cidadãos”, afirmou Morais.

“A instalação da ciclovia
traz mais segurança para os ci-
clistas que podem utilizar o es-
paço como lazer, atividade física
e até como opção de meio de
transporte”, explica o Deputado.
“Já vamos sair em busca de apoio
do Governo do estado para esta
justa reivindicação. Os charquea-
denses sabem que podem contar
comigo, com meu trabalho e em-
penho”, finaliza o parlamentar.

SSSSSEMUTTRANEMUTTRANEMUTTRANEMUTTRANEMUTTRAN

Avenida Antonio Fazanaro
tem trecho interditado

A Secretaria de Mobilida-
de Urbana, Trânsito e Trans-
portes (Semuttran) interditou
totalmente a avenida Antonio
Fazanaro (Higienópolis), entre
as avenidas Rio das Pedras e
Pompeia. O fechamento acon-
teceu hoje, 09/02, às 18h, em
razão do escorregamento de
talude no local, devido a terra
utilizada no aterro ter se deslo-
cado por causa das fortes chu-
vas que atingiram o município.

A empresa que executou as
obras de pavimentação no local,
e que será responsável pelo con-
serto, foi imediatamente aciona-

da e amanhã, quinta-feira, 10/
02, de manhã, emitirá o parecer
técnico para iniciar os serviços.

A Semuttran decidiu inter-
ditar o trecho para garantir a
segurança, já que há vegetação
alta no entorno do local de pro-
priedade privada, impossibili-
tando o imediato acesso e avali-
ação sobre risco de queda ou não.

Durante a interdição, os mo-
toristas que trafegam no sentido
centro / bairro deverão subir a
avenida Rio das Pedras até a tra-
vessa 24 de Abril, retornando à
avenida Pompeia, ou acessar a
Pompeia pelo bairro Alvorada.

PPPPPROJETOROJETOROJETOROJETOROJETO

Matrículas abertas para
o Guri em Iracemápolis

Em Iracemápolis, o Proje-
to Guri oferece os cursos de
Canto Coral, Percussão e Vio-
lão no período de contraturno
escolar, para crianças e adoles-
centes de 8 até 18 anos incom-
pletos. Para participar do Proje-
to Guri não é preciso ter conhe-
cimento prévio em música, nem
possuir instrumento musical.

A matrícula para novos
alunos do Projeto Guri está
aberta e será realizada até 4 de
março de 2022. O processo será
realizado de modo presencial.

No formato de matrícula pre-
sencial, o responsável do candi-
dato deve ir ao polo com os se-
guintes documentos: RG ou Cer-
tidão de Nascimento do candida-
to; RG do responsável; Compro-

vante de matrícula no ensino re-
gular; Comprovante de endereço.

Endereço do Polo, localizado
na Coordenadoria de Cultura, para
realização da matrícula: rua Santo
Rossetti; 23; Bairro Parque Dimas
Cera Ometto. Telefone: 3456-0570

AULAS - As aulas devem
ocorrer de modo presencial, com
início em 17 de Fevereiro de
2022, atendendo à deliberação
do  Governo do Estado de São
Paulo  e a autorização prévia de
cada  cidade. As famílias rece-
berão as informações necessá-
rias com antecedência, cientes de
que todas as medidas de segu-
rança estão sendo tomadas, vi-
sando a saúde e o bem-estar dos
Guris, familiares, empregados,
empregadas e comunidade.
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Bailarina Jacque Gimenes ministra workshop
Divulgação

Workshop As Quatro Estações de Vivaldi terá encontros gratuitos

A bailarina Jacque Gimenes
vai dirigir e orientar o workshop
As Quatro Estações de Vivaldi, di-
recionado a bailarinos de Piraci-
caba e região que buscam uma vi-
vência investigativa da obra e da
dança contemporânea. Serão qua-
tro encontros, a partir de 12/02,
no Studio 415 Escola Ballet. A ação
tem apoio da Lei Emergencial Al-
dir Blanc nº14.017/2020, em par-
ceria com a Prefeitura de Piraci-
caba, Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac), Secretaria
Especial da Cultura, Ministério do
Turismo e Governo Federal.

As Quatro Estações de Vival-
di é o título de uma das obras mais
conhecidas do compositor Anto-
nio Lucio Vivaldi. Tendo como
pano de fundo esse concerto, Jac-
que Gimenes teve a ideia de criar o
projeto que consiste em quatro
encontros com a proposta de ex-
plorar os elementos das estações
da natureza - primavera, verão,
outono e inverno - vivenciados

como dança. A bailarina idealiza
há muito tempo a montagem des-
te workshop, vislumbrando a
partir desta obra de música pro-
gramática, uma encenação por
meio da dança contemporânea.

A BAILARINA - Jacque
Gimenes passou pelas Compa-

nhias de Dança Balé da Cidade
de São Paulo, Grupo Corpo,
Companhia de Dança do Palá-
cio das Artes, Grupo Raça, cria-
ção do Espetáculo A História do
Soldado, contemplada com o
Prêmio Klaus Vianna, 2003, foi
assistente-diretora das Olimpí-

adas de 2016, no Brasil, atuou
como produtora e assistente de
direção do documentário sobre
a Companhia de Dança do
Sesc. Jacque também foi premi-
ada como Melhor Bailarina no
prêmio Mambembe Nacional.

SERVIÇO
Workshop de Dança Con-
temporânea As Quatro Esta-
ções de Vivaldi. Encontros
12/02 (sábado), das 14h às
18h; 13/02 (domingo), das
10h30 às 14h30; 19/02 (sá-
bado), das 14h às 18h e 20/
02 (domingo), das 10h30 às
14h30. No Studio 415 Esco-
la Ballet, rua Luiz de Quei-
roz, 1.112. Informações e
inscrições pelo telefone (11)
99641-0401 com Myriam. 30
vagas. Gratui to.  Projeto
158.264/2021, apoiado pela
Lei Emergencial Aldir Blanc
14.017/2020. Os encontros
seguirão todos os protocolos
sanitários vigentes. É obriga-
tório o uso de máscara. UFSCUFSCUFSCUFSCUFSCARARARARAR

Pesquisa estuda diretrizes
para redes cicloviárias

A pesquisa intitulada "Dire-
trizes para implantação de redes
cicloviárias frente às interfaces
urbano-rodoviárias utilizando ge-
otecnologias", desenvolvida no
âmbito do Programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia Urbana
(PPGEU) da Universidade Fede-
ral de São Carlos (UFSCar), está
convidando pessoas voluntári-
as para responderem questio-
nário online sobre viagens de
bicicleta em redes cicloviárias.

Realizada pela aluna de mes-
trado do PPGEU, Maria Paula
Rosa Freato, sob orientação da
professora Rochele Amorim Ribei-
ro, do Departamento de Engenha-
ria Civil (DECiv), a pesquisa tem
como objetivo identificar a impor-
tância dos critérios das redes ci-

cloviárias para viagens de bicicle-
ta em trechos rodoviários entre
cidades de uma mesma região.

Podem participar do estudo
pessoas com idade acima de 18
anos e que residam em qualquer
localidade brasileira. Não é ne-
cessário ter capacidade técnica
no assunto, nem experiência com
ciclismo. O tempo previsto para
resposta é de 10 minutos. O ques-
tionário e mais informações es-
tão disponíveis neste link
30zq.short.gy/redescicloviarias.

Dúvidas podem ser  en-
c a m i n h a d a s  a o s  e - m a i l s
mariafreato@estudante.ufscar.br
e rochele@ufscar.br. Projeto
aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da UFSCar (CAAE:
52911521.2.0000.5504).

PPPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA

Vereador busca apoio para
Escola Cívico-Militar

Em palestra do Secretário
Especial da Cultura, Mário Fri-
as, realizada nesta terça-feira
(8), em Campinas (SP), o verea-
dor Fabricio Polezi (Patriota) se
encontrou com a deputada esta-
dual Valeria Bolsonaro (PRTB) e
aproveitou a ocasião para agra-
decer a parlamentar por ter sido
uma das pessoas que o ajudaram
na contemplação de Piracicaba
do Programa Nacional de Esco-
las Cívico-Militares (Pecim).

Polezi fez questão de lem-
brar que a deputada Valéria
ajudou “enviando ofícios para
o Ministério da Educação” e
sempre que foi preciso, fortale-

ceu o gabinete do vereador na
luta por essa pauta. “Muito
obrigado Valéria, agora falta
pouco para esse sonho se realizar
e por isso conto com a sua ajuda
para efetivar de vez essa contem-
plação”, declarou o vereador.

“Eduardo Bolsonaro e eu já
conseguimos realizar esse pro-
jeto na cidade de Taubaté (SP) e
quero sim ajudar Piracicaba,
pois sabemos que existem depu-
tados que não vão ajudar muito
e que podem até tentar atrapa-
lhar, mas continuaremos firme
para implementar esse projeto o
quanto antes”, garantiu a de-
putada Valéria Bolsonaro.

Assessoria Parlamentar

Polezi encontrou-se com a deputada estadual Valéria Bolsonaro (PRTB)A taboa (Typha domingensis),
planta aquática comum em várias
regiões do País, pode ser a solução
para mitigar os danos ao ambien-
te no estuário do Rio Doce, distri-
to de Regência (ES). A região foi
diretamente impactada a partir
do rompimento da Barragem do
Fundão, em Mariana (MG), umas
das maiores tragédias ambientais
brasileiras, ocorrida em 2015.

Um estudo desenvolvido na
Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/USP) pu-
blicado em janeiro no Journal
of Hazardous Materials, tem
como primeira autora a enge-
nheira agrônoma Amanda
Duim Ferreira e traz resultados
promissores. (Ouça o podcast
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Taboa tem potencial para minimizar
impacto de minério de ferro no solo

Estação Esalq e acompanhe a
conversa com a pesquisadora)

Além de Amanda, estão en-
volvidos no desenvolvimento do
projeto pesquisadores do Grupo
de Estudo e Pesquisa em Geoquí-
mica de Solos da Esalq, que tem
coordenação de Tiago Osório
Ferreira, professor do Departa-
mento de Ciência do Solo.

“A acumulação de ferro
pela taboa e sua possibilidade
de remediação são novidades.
Além da vantagem por acumu-
lar maior quantidade de ferro
na parte aérea e possibilitar o
manejo de maneira mais fácil,
essa planta tem crescimento
rápido”, explicou a autora em
entrevista à Agência Fapesp.

Pesquisadora Amanda Duim foi entrevistada no podcast Estação Esalq

Gerhard Waller
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Após solicitação, melhorias são
realizadas na Pedro Morganti
Ao responsável pela pasta, Trevisan reiterou a necessidade de implantação
de galeria pluvial, construção de guias e sarjetas e a instalação de “gabião”

Esta semana, um grupo de
mães de alunos da escola prof.
Heitor Pompermayer, no Jar-
dim Brasília, solicitou a presen-
ça do vereador Pedro Kawai
(PSDB) para verificar as con-
dições de conservação do muro
lateral da unidade escolar, jun-
to ao berçário, que ameaça cair.

O vereador observou que
o problema se deve, muito pos-
sivelmente, ao crescimento
das raízes de uma árvore na
calçada, que já deslocaram o
muro em alguns centímetros
em direção à parede do berçá-
rio. Uma provável queda do
muro também poderia atingir
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Vereador alerta para risco de queda de muro em escola
a caixa d´água da escola, dei-
xando a unidade sem condi-
ções de funcionamento.

“O problema é sério e é extre-
mamente urgente uma solução
rápida”, comentou o vereador. Ele
disse que as mães estão absoluta-
mente corretas em comunicar o
Executivo, pois, “aparentemente
o risco é enorme”, concluiu.

Kawai disse que protocola-
rá uma indicação ao prefeito,
para que a Secretaria Municipal
de Educação adote as providên-
cias necessárias a fim de garan-
tir a integridade física das cri-
anças, professores e demais ser-
vidores da unidade escolar.

Assessoria Parlamentar

Vereador foi procurado por grupo de mães para verificar condições
de conservação do muro lateral da EMEI Prof. Heitor Pompermayer
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Indicação pede faixa elevada
na avenida Nove de Julho

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) protocolou esta sema-
na, a indicação 553/2022, que
solicita à Semuttran (secretaria
de Mobilidade Urbana, Trânsi-
to e Transportes), um estudo
de viabilidade técnica para a
implantação de uma faixa ele-
vada, na avenida Nove de Ju-
lho, na altura do número 980,
região do bairro Jaraguá.

A demanda chegou até o ve-
reador pelas mãos de um grupo
de moradores e comerciantes que
relataram ter dificuldades para
atravessar a via pública, devido ao
trânsito intenso de veículos. Eles
relataram que, nas proximidades,

há pessoas idosas e com mobili-
dade reduzida, que precisam des-
se dispositivo, para poderem fa-
zer a travessia com segurança.

Segundo o vereador Pedro
Kawai, as faixas elevadas, im-
plantadas pela Semuttran ainda
na gestão anterior, foram muito
bem aceitas pela população. Ele
observa que a maioria das esco-
las, unidades de saúde e locais
públicos já dispõem desse recur-
so, que impõe a redução da velo-
cidade dos veículos. “As faixas
elevadas trazem segurança para
os pedestres, principalmente,
para idosos e pessoas com defi-
ciência”, comenta o parlamentar.

Assessoria Parlamentar

Solicitação foi feita por moradores e comerciantes ao vereador Kawai

Com objetivo de fiscalizar os
serviços de corte de mato, exe-
cutados pela Secretaria Munici-
pal de Defesa do Meio Ambiente
e também os serviços de reparos
no pavimento, onde ocorreu uma
erosão na última chuva, o verea-
dor Laercio Trevisan Jr. (PL) es-
teve, nesta quarta-feira (9), na
avenida Comendador Pedro
Morganti, bairro Monte Alegre.
A visita foi acompanhada pelo
secretário municipal de Obras,
Paulo Sérgio Ferreira da Silva.

Ao responsável pela pasta,
Trevisan reiterou a necessidade
de implantação de galeria plu-
vial, construção de guias e sar-
jetas e a instalação de “gabião”
visando à contenção das encos-
tas e barrancos e o perfeito es-
coamento de água de chuva,
pois atualmente, inúmeros tre-

Assessoria Parlamentar

Laércio Trevisan Júnior acompanhou as obras nesta quarta-feira (9)

chos apresentam erosões e des-
moronamentos de barrancos. De
acordo com Paulo Silva, será con-
tratada uma empresa emergenci-
al para execução dos serviços.

Em indicação protocolada ao
Executivo, Trevisan Jr. solicitou
ainda a execução dos serviços de
corte de mato e poda de árvores,
assim como a passagem de máqui-
na motoniveladora e aplicação de
cascalhos, com a passagem de
rolo compactador em todo o tre-
cho do acostamento, que atual-
mente está tomado pela vegeta-
ção e não possui um local seguro
para que os motoristas estacionem
em caso de eventual necessidade.

Além disso, o parlamentar su-
gere a construção de calçamento no
trecho da Esalq/USP (Escola Supe-
rior de Agricultura “Luiz de Quei-
roz”) até a entrada do Aeroporto

Municipal. “A referida avenida é de
intenso tráfego de veículos, sendo
a principal via de acesso ao bairro
Monte Alegre e a execução destes
serviços, visa a garantir melhores

condições de trafegabilidade e
maior segurança aos moradores
da região do Monte Alegre e usu-
ários da avenida Comendador Pe-
dro Morganti” destacou Trevisan.

Charqueada se oficializou,
ontem, 9, como um dos quatro
municípios do estado de São
Paulo que irão sediar as etapas
da Copa Soul de Mountain Bike.
O empresário Robson, responsá-
vel pela Mix Sports que é organi-
zadora do evento, esteve na
prefeitura em reunião com o
secretário de Governo Ewerton
Clemente, com o diretor de Es-
portes Danilo Matraia e chefe
de Turismo, Gabriel Campos.

A etapa em Charqueada irá
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Charqueada vai sediar a etapa
da Copa Soul de Mountain Bike

acontecer no dia 1 de maio, Dia
do Trabalho, data em que o mu-
nicípio irá aproveitar a estrutu-
ra do evento para também rea-
lizar o tradicional passeio ciclís-
tico. “Este é mais um evento que
vem pra fortalecer a vocação do
município nesse tipo de esporte.
Vamos colocar Charqueada na
mira dos atletas e amantes des-
ses esportes e, com isso, desen-
volver cada vez mais o nosso
turismo e aquecer a economia
local”, disse Gabriel Campos.

Oficialização da sede ocorreu na tarde de ontem, 9.

Divulgação

O Governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira (9)
que o Estado de São Paulo vai
disponibilizar 40 mil vagas em
cursos de qualificação profissio-
nal de 120 horas de duração do
programa Novotec Expresso no
contraturno, nos formatos pre-
sencial e remoto, em todas as re-
giões do estado. É o maior nú-
mero da história do programa.

Além disso,  estudantes
matriculados no ensino médio
da rede estadual terão direito
a um auxílio no valor total de
até R$ 600, dividido em qua-
tro parcelas mensais, ao lon-
go da duração do curso.

“Com essa qualificação pro-
fissional, conseguimos viabilizar
mais empregos. Pessoas qualifi-
cadas se empoderam e ganham
mais condições de empregabilida-
de em São Paulo”, destacou Do-
ria. São 38 opções de cursos que
foram desenvolvidos para aten-
der as demandas atuais do mer-
cado de trabalho e os interesses
dos jovens. Os cursos têm previ-
são de início para 14 de março.

Para se inscrever nos cursos,
o interessado deve acessar o site do
Novotec (www.novotec.sp.gov.br),
fazer um cadastro e selecionar o
município para verificar quais
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Novotec Expresso abre 40 mil
vagas com bolsa-auxílio

cursos estão disponíveis. A co-
municação com os inscritos é fei-
ta pelo e-mail cadastrado no ato
da inscrição, que podem ser fei-
tas até o dia 25 de fevereiro.

O Novotec Expresso não pos-
sui processo seletivo. Jovens entre
14 e 24 anos com ensino funda-
mental completo estão aptos a par-
ticipar. É importante ficar atento
aos critérios de seleção quando as
inscrições superam o total de va-
gas. O programa visa a paridade
de gênero nas turmas e prioriza
estudantes matriculados no ensi-
no médio e Etecs da rede estadual.

Para receber a bolsa, os jovens
elegíveis deverão frequentar o cur-
so e não podem ser beneficiários
de seguro-desemprego. No caso
dos jovens de 14 e 15 anos, será
necessária a indicação de um res-
ponsável legal para o pagamento
da bolsa e que a renda familiar seja
de até três salários mínimos.

O pagamento de até quatro
parcelas será iniciado em abril, por
meio do programa Bolsa do Povo,
com cartão magnético do Bolsa do
Povo ou voucher que o aluno usa-
rá para saque em caixa eletrônico.

Cursos nas áreas Gestão e
Negócios, Produção Cultural e
Design, Tecnologia da Informação
e Comunicação, e Meio Ambiente.
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Vereador acompanha limpeza em frente ao Deinter-9
O vereador Laercio Trevisan

Jr. (PL) acompanhou, nesta quar-
ta-feira (9), a execução dos servi-
ços de limpeza e desobstrução das
bocas de lobo – galeria pluvial, na
avenida 31 de março, em frente à
sede do Deinter-9 (Departamento
de Polícia Judiciária do Interior).
Os serviços foram solicitados pelo
parlamentar junto à Semob (Se-
cretaria Municipal de Obras).

Trevisan recebeu a demanda
do delegado titular do Deinter-9,
Dr. Kleber Altale, já que as bocas
de lobo estavam entupidas, o que
vinha ocasionando o acúmulo de
água e transtornos aos motoris-
tas e principalmente aos pedestres.

De imediato, Trevisan fez
contato com o titular da Se-
mob, Paulo Silva, que direcio-

Assessoria Parlamentar

Pedido de melhorias no local foi encaminhado ao Executivo

nou ao local a equipe terceiri-
zada para realização dos servi-
ços de limpeza e desobstrução
da tubulação de água pluvial.

No entanto, foi verificado
que o principal motivo do en-
tupimento e o não escoamento
da água pluvial é a existência
de uma raiz de árvore locali-
zada na saída da tubulação.

O gabinete do vereador tam-
bém fez contato com o titular da
Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente), Alex
Gama Salvaia, que também este-
ve no local e informou que será
providenciada pela pasta a reti-
rada da raiz, através do uso de
máquina retroescavadeira, ga-
rantindo assim o correto escoa-
mento da água de chuva no local.

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou, na segunda-
feira (7), a moção de aplausos
003/02, que destaca o trabalho
de Maria Luísa Dalla Bernardi-
na Rigolin, Delegada Titular da
Delegacia do Município e Dele-
gacia de Defesa da Mulher
(DDM) de Capivari, que figura
na lista das Melhores Delegadas
de Polícia do Brasil, Censo 2021,
do portal delegados.com.br.

"Sua atuação frente a Dele-
gacia da Mulher de Capivari, tem
sido notável com alguns desta-
ques e prisões por crimes sexu-
ais, sendo assim obteve o reco-
nhecimento na lista das melho-
res delegadas de Polícia do Bra-
sil, de acordo com o Censo 2021",
traz o texto da moção de aplausos.

De autoria do vereador Pau-
lo Henrique Paranhos Ribeiro (Re-
publicanos), a propositura reco-
nhece a trajetória acadêmica de
Maria Luísa Rigolin, bacharel em
direito pela Universidade de Direi-
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Delegada de Capivari receberá
moção de aplausos da Câmara

to de Itu, especialista em Direito da
Mulher, professora de criminolo-
gia pela Academia de Polícia Dr.
Coriolano Nogueira Cobra e coau-
tora dos livros “A Constituição por
elas” e Direito Penal sob a Perspecti-
va da Investigação Criminal Tec-
nológica” e do artigo acadêmico
“A evolução da Criminalidade”.

A moção também frisa a par-
ticipação da titular da DDM na
elaboração do Projeto de Lei 3890/
2020, o chamado "Estatuto da
Vítima", que tramita no Congres-
so Nacional, e no projeto “Mente
Saudável” do Programa Acolhi-
mento de Vítimas, Análise e Reso-
lução de Conflitos (AVARC) do
Ministério Público de São Paulo,
que "tem por objetivo fornecer
apoio aos profissionais da área
da saúde e a todos aqueles que
estiverem envolvidos no proces-
so de vitimização causado pela
pandemia", acrescenta o texto.

A data e horário de entrega
da honraria ainda serão definidos.

Projeto de lei complementar
15/2021, encaminhado pelo Exe-
cutivo à Câmara, introduz altera-
ções na lei complementar 251/2010,
alterada pela lei 420/2020. O tex-
to promove alterações na compo-
sição de membros que vão inte-
grar a Comclima (Comissão Mu-
nicipal de Mudança Climática). A
primeira diretoria foi composta em
30 de junho do ano passado.

A Comclima tem os objetivos
de revisar, tornar público, acom-
panhar, além de garantir e fis-
calizar a implementação do Pla-
no Municipal de Mitigação e
Adaptação às Mudanças Climá-
ticas, definindo metas e indicado-
res, além de promover a PNMC
(Política Nacional sobre Mudança
do Clima) e PEMC (Política Esta-
dual de Mudanças Climáticas).

De acordo com a nova reda-
ção, a comissão climática será
constituída por representantes ti-
tulares e suplentes do poder pú-
blico e de, no mínimo, 50% (cin-
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Aprovadas em 1ª discussão
alterações na Comclima

quenta por cento) da sociedade
civil, que comprovadamente de-
senvolvam projetos ou ações no
município de Piracicaba (SP).

"Os principais aspectos da
proposta de alteração visam ga-
rantir a participação predomi-
nante da sociedade civil; deter-
minar que todos os órgãos e en-
tidades representativas que cons-
tituírem a Comissão desenvol-
vam comprovadamente projetos
ou ações no município de Piraci-
caba; incluir as representações
do  Comdema (Conselho Muni-
cipal de Defesa do Meio Ambien-
te) e do Gaema (Grupo de Atua-
ção Especial de Defesa do Meio
Ambiente); definir o número de
representantes de cada categoria,
além de prever regras de transição,
uma vez que seus representantes
acabaram de ser nomeados pelo
decreto nº 18.773, de 14 de junho
de 2021", informa o Executivo.

O projeto voltará para ser
analisado em segunda discussão.
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Semuttran amplia emissão
de cartão a todos terminais
Serviço estará disponível em todos os terminais a partir de hoje, 10; ação faz parte da
campanha que incentiva uso do cartão do transporte público em parceria com a TUPi
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Cena/Esalq é reconhecido pelos 55 anos de fundação
O vereador Thiago Ribeiro

(PSC) entregou, nesta terça-feira
(8), a moção de aplausos 215/2021
ao Cena-USP (Centro de Energia
Nuclear na Agricultura, da Uni-
versidade de São Paulo) pelos 55
anos de atividades em prol da ci-
ência e da agricultura no país.

A homenagem foi recebida
pelo diretor da unidade, José
Albertino Bendassolli,  pela
vice-diretora Tsai Siu Mui, elei-
ta pela revista Forbes, em 2021,
como uma das 100 mulheres
mais influentes do agro no mun-
do, e pelos professores José La-
cres Jr. e Marli de Fátima Fiori.

"Me sinto muito feliz por en-
tregar essa honraria em nome da
Câmara e do município de Pira-
cicaba, como um reconhecimen-
to pela contribuição de vocês à
tecnologia, ao crescimento e à ge-
ração de emprego para nossa ci-
dade", disse o parlamentar.

O Cena é um instituto especi-

Guilherme Leite

Moção foi entregue nesta terça pelo vereador Thiago Ribeiro

alizado da USP fundado em se-
tembro de 1966 por docentes da
Esalq-USP (Escola Superior de
Agricultura "Luiz de Queiroz") com
a missão de difundir o conheci-
mento científico e tecnológico e
contribuir, por meio da formação
de recursos humanos, para a me-
lhoria da produção e da oferta de
alimentos saudáveis, atuando em
defesa do meio ambiente com ati-
vidades de pesquisa e ensino.

No Centro, os pesquisadores
conduzem cursos e treinamentos
em diversas áreas de pesquisa e,
em muitas delas, há interação com
a indústria e empresas exportado-
ras de alimentos, envolvendo
desenvolvimento e implementa-
ção de tecnologias avançadas.

Ao longo de seus 55 anos, o
Cena formou inúmeros profissio-
nais em cursos de iniciação cientí-
fica, pós-graduação, mestrado e
doutorado e vários de seus pes-
quisadores realizaram intercâm-

bio científico em conceituados
centros de pesquisas e unidades
de ensino do Brasil e do exterior.

Para Bendassolli, a entrega da
moção representa o reconhecimen-
to dos trabalhos promovidos ao
longo dos 55 anos de atividades.
"Toda a nossa diretoria agradece

a homenagem. O Cena se sustenta
em dois pilares: produtividade e
sustentabilidade ambiental, que
são justamente a sua missão: de
gerar e difundir tecnologias e co-
nhecimentos interdisciplinares,
objetivando a sustentabilidade na
agropecuária e no ambiente."
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MEI com endereço de condomínio motiva requerimento na Câmara
O vereador André Bandeira

(PSDB) apresentou o requerimen-
to 61/2022, aprovado na Câmara
na segunda-feira (7), durante a 2a
reunião extraordinária, em que
pede informações sobre a permis-
são de cadastro de MEI (Microem-
preendedor Individual) a quem re-
side em condomínio. “Diversas pes-
soas procuraram o meu gabinete
para solicitar a minha intervenção
com o Executivo para que isso seja
possível”, destaca o parlamentar.

Bandeira questiona por qual
motivo o Executivo não autoriza
que o MEI que mora em aparta-
mento ou condomínio possa ca-

dastrar a residência como endere-
ço comercial, “considerando que
há casos em que o microempreen-
dedor individual não causa preju-
ízos aos outros condôminos, como
já explicado”, observa o vereador.

Ele lembra, ainda, que, de
acordo com a Lei Complementar
154/2016 e com o Plano Diretor
do Município, é possível a prefei-
tura começar a autorizar que o MEI
que mora em condomínio cadas-
tre seu endereço desde que seja
permitido pelo condomínio. “Se
isso é possível, como o Executi-
vo irá regulamentar essa ques-
tão”, acrescenta Bandeira.

No requerimento, o vereador
relata que o registro de MEI foi
criado pelo Governo Federal para
enquadrar quem exercia ativida-
des profissionais na informalida-
de. Com a criação da modalidade,
uma série de trabalhadores pude-
ram se formalizar e ter acesso a
inúmeros benefícios, como apo-
sentadoria, licença-maternidade,
financiamentos, entre outros.

Optar por abrir uma em-
presa MEI em endereço resi-
dencial é uma escolha que re-
quer ações a fim de que a situa-
ção do empreendimento fique
regularizada. “Esses dados são

importantes para que um negó-
cio possa desenvolver ativida-
des de forma legal”, destaca.

A Lei Complementar 154,
aprovada em abril de 2016, auto-
riza o MEI a usar o endereço de
residência como sede do negócio.
Segundo o texto, “ele poderá utili-
zar sua residência como sede do
estabelecimento, quando não for
indispensável a existência de local
próprio para a atividade”. De for-
ma geral, isso significa que você
pode ter um comércio na sua
casa desde que não gere incômo-
do aos outros moradores ou colo-
que em risco a comunidade local.
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Comissão convoca audiência pública sobre as metas fiscais
A Comissão de Finanças e

Orçamento da Câmara Municipal
de Piracicaba convoca para o pró-
ximo dia 23, a partir das 14h, au-
diência pública para demonstra-
ção e avaliação do cumprimento
das metas fiscais do terceiro qua-
drimestre do exercício-financeiro
de 2021. O requerimento 88/2021
foi aprovado na 2a reunião extra-
ordinária, na segunda-feira (7).

O requerimento convoca o se-
cretário municipal de Finanças,

Artur Costa Santos, a prestar
contas no Legislativo e ainda
pede que sejam incluídas infor-
mações sobre o resultado finan-
ceiro do orçamento municipal no
fechamento de 2021, se houve
superávit ou déficit, assim como
indicar o montante total da dis-
ponibilidade financeira de caixa.

Formada pelos vereadores
André Bandeira (PSDB), presiden-
te; Acácio Godoy (PP), relator; e
Paulo Campos (Podemos), mem-

bro, a comissão também quer sa-
ber qual foi a previsão inicial das
receitas e das despesas, a previsão
atualizada delas e o quantitativo
do que foi executado por cada se-
cretaria, incluindo órgãos da ad-
ministração direta e indireta.

As audiências públicas de me-
tas fiscais são previstas na LRF (Lei
de Responsabilidade Fiscal) e devem
ocorrer a cada quadrimestre, sem-
pre até o final dos meses de maio,
setembro e fevereiro. Por conta da

Resolução 1/2020 e dos Atos da
Presidência 5/2020 e 2/2022, o
evento será em formato on-line, se-
guindo regras de prevenção à covid.

A população pode acompanhar
os trabalhos na audiência pública
pela TV Câmara, nos canais 11.3 em
sinal digital (TV aberta), 4 da Claro/
NET e 9 da Vivo/Fibra, com retrans-
missão nas mídias sociais oficiais do
Legislativo, no Facebook e no You-
Tube, e ainda no site oficial
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

A necessidade de manutenção
da estrada Anselmo Fornaziero, no
bairro Campestre, bem como de
uma ponte nela localizada, moti-
vou o requerimento 29/2022, de
autoria da vereadora Ana Pavão
(PL), aprovado durante a 2ª reu-
nião extraordinária de 2022, na
noite desta segunda-feira (7).

O estado de conservação da
estrada e da ponte já foi tema
das indicações 1461/2021, 1647/
2021 e 4240/2021, igualmente as-
sinadas pela parlamentar, e que
informam ao Executivo munici-
pal que a via encontra-se com
com buracos e indevidamente
cascalhada, e descrevem a ponte
como estreita, com mato alto - o
que segundo relatos de morado-
res dificulta a visibilidade dos

motoristas-, e sem escoamento
lateral para as águas da chuva.

Com a nova propositura,
Ana Pavão pede ao Executivo
municipal, por meio do órgão
competente, que responda: "por
qual razão até o presente momen-
to não foi executado as necessi-
dades indicadas", se "existe al-
guma dificuldade por parte da
secretaria responsável pela exe-
cução desta ação", se "existe uma
previsão para o início do atendi-
mento dessas indicações" e, "em
média, qual o tempo necessário para
início e conclusão do exposto".

Após o protocolo do re-
querimento aprovado em ple-
nário, o Executivo possui ago-
ra prazo de 15 dias para dar
uma resposta à parlamentar.
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Manutenção em estrada
e ponte no bairro
motiva requerimento

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade Urbana, Trân-
sito e Transporte (Semuttran), vai
ampliar, a partir de hoje, 10, para
todos os terminais de ônibus a
emissão da primeira via do car-
tão do transporte público e do
vale-transporte e o recadastro do
cartão escolar. Todos os estudan-
tes que têm o cartão escolar de-
verão fazer o recadastro para
continuar com o benefício de
50% de desconto na tarifa.

O cartão popular do trans-
porte público garante tarifa de
R$ 4,90 a todos os usuários.
Além das bilheterias dos termi-
nais, é possível emitir os cartões
e fazer o recadastro do cartão
escolar na loja da empresa TUPi,
que fica ao lado do Terminal
Central de Integração (TCI).

A ação faz parte de campa-
nha que a Semuttran realiza, em
parceria com a empresa TUPi, in-
centivando os usuários a emiti-
rem e usarem o cartão do trans-
porte público. O valor da tarifa,
sem o cartão, custa R$ 5,60.

“Essa ampliação dos locais de
emissão da primeira via dos car-
tões do transporte público e do vale
transporte e para o recadastro do
cartão escolar visa ainda facilitar
a rotina dos usuários, que não pre-
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Representantes destacam
atuação do projeto social

Representantes da Área 41
do programa Desbravadores –
Clube Melhorando o Mundo –
foram recebidas no gabinete do
vereador Cássio Luiz Barbosa, o
Cássio “Fala Pira” (PL). A dire-
tora Suzana Zanin Souza e a se-
cretária e tesoureira Emilyn Za-
nin Fonseca falaram sobre os
conceitos e a maneira como a
organização trabalha para aju-
dar crianças e jovens de 10 a 16
anos a se desenvolverem física,
mental, social e espiritualmente.

O programa é ligado à Igreja
Adventista do Sétimo Dia e desen-
volve ações como doação de san-
gue, incentiva o serviço voluntá-
rio, assim como realiza acampa-
mentos que desenvolvem o com-
panheirismo e a recreação como
benefícios para a formação.

“O encontro foi bem produti-
vo. Nas conversas borbulhavam
ideias com projetos para uma

melhora da comunidade e era o
que esperávamos e que, na graça
de Deus, terá grandes frutos de
uma sementinha que foi planta-
da”, afirmou a diretora Suzana.

Para o vereador Cássio “Fala
Pira”, foi importante conhecer os
Desbravadores. “Temos que reco-
nhecê-los e apoiá-los e colocar o
gabinete à disposição para desen-
volver projetos que venham de
encontro aos anseios da juventu-
de”, disse o parlamentar, que tam-
bém destacou o trabalho social do
programa “que mexe com o lado
espiritual das pessoas”, concluiu.

Interessados em conhecer
mais sobre as atividades dos Des-
bravadores, ou mesmo contri-
buir de alguma forma, as infor-
mações estão disponíveis no site
www.adventistas.org/pt/des-
bravadores ou também é possí-
vel entrar em contato com o Fala
Pira News com nome e telefone.

Ampliação do serviço vai facilitar a rotina dos usuários, que não
precisarão sair dos terminais para emitir primeira via dos cartões

Justino Lucente

cisam sair do terminal para terem
acesso aos serviços, para terem aces-
so aos benefícios que cada cartão
oferece”, afirma a titular da Semut-
tran, Jane Franco de Oliveira.

LOJA TUPI – Continuam a
serem emitidos apenas na loja da
TUPi a 2ª via do cartão popular e
do vale-transporte e a 1ª via do
cartão escolar e dos cartões de gra-
tuitdade (Instituo Formar, de ido-
so, aposentado por invalidez, para
pessoas com deficiência e acompa-
nhante de pessoas com deficiên-
cia). A loja da TUPi fica na ave-
nida Armando Salles de Olivei-
ra, 2001, Centro, ao lado do Ter-
minal Central de Integração
(TCI). O antendimento é feito de
segunda a sexta-feira das 8h às
17h e aos sábados das 8h às 12h.

DESCONTO – Também faz
parte da campanha que incentiva
o uso do cartão popular do trans-
porte público o desconto na emis-
são da 2ª via desse cartão. Até
30/04, o valor da 2ª via custa R$
11,20. A taxa normal é de R$
21,50, direcionado para custear a
produção, impressão e demais
custos dos cartões, conforme de-
creto municipal nº 8842/2000.

DOCUMENTOS – Confira
abaixo os documentos necessári-
os para emissão de cada cartão:
Cartão Popular - documento ori-

ginal com foto; Vale-transporte -
documento original com foto,
comprovante de endereço (não
obrigatório) e CNPJ e nome da
empresa; Cartão Escolar - docu-
mento original com foto, compro-
vante de endereço (não obrigató-
rio), declaração escolar do ano e
mês vigentes (apenas escolas reco-
nhecidas pelo MEC) e o aluno deve
estar presente; Idoso - documento
original com foto, comprovante de
endereço (não obrigatório); Apo-

sentado por invalidez - documen-
to original com foto, comprovante
de endereço (não obrigatório) e
carta de concessão do INSS atua-
lizada; PCD e PCD com acompa-
nhante - documento original com
foto, comprovante de endereço
(não obrigatório), laudo médico e
passar pela assistente social da
empresa; Formar - documento
original com foto, comprovante
de endereço (não obrigatório) e
declaração do Instituto Formar.
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Requerimento cobra conserto
de equipamentos no “Postão”

A falta de conserto de equi-
pamentos avariados do Centro de
Especialidades Médicas, localiza-
do no Centro e conhecido como
"Postão", é tema do requerimen-
to 83/2022, de autoria do verea-
dor Acácio Godoy (PP) e aprova-
do na 2ª reunião extraordinária
do ano, nesta segunda-feira (7).
O parlamentar aponta que venti-
ladores e aparelhos de ar-condi-
cionado estão quebrados e que a
geladeira que há no prédio "está
com defeitos, não fazendo o devi-
do resfriamento dos alimentos e
causando estragos e perdas".

Ainda de acordo com o vere-
ador, os funcionários não contam
com artigos de papelaria, como
marcadores de texto, clipes e gram-
peadores, necessários para o aten-
dimento ao público. Também ca-
recem, segundo o parlamentar, de

um aparelho celular para o conta-
to com os pacientes. "Muitas ve-
zes, a impressora não funciona e,
quando é preciso emitir as guias
de exames, os funcionários bus-
cam recursos próprios, enviando
o documento através de seu
Whatsapp pessoal", relata Acácio.

O vereador pergunta se é de
conhecimento do Executivo que
no local há equipamentos pre-
cisando de conserto e que falta
estrutura para os trabalhado-
res, "como micro-ondas para o
aquecimento das refeições". Ele
pergunta com que frequência
são disponibilizados os materi-
ais de escritório necessários
para a execução dos trabalhos
no Centro e se existe a possibili-
dade de disponibilizar um apa-
relho celular para o contato dos
funcionários com os pacientes.

A quantidade de "exames
holter" ofertada na rede munici-
pal de saúde de Piracicaba foi o
tema do requerimento 37/2022,
aprovado em plenário nesta se-
gunda-feira (7) durante a 2ª reu-
nião extraordinária de 2022 da
Câmara Municipal de Piracicaba.

Segundo texto da proposi-
tura, de autoria do vereador Pe-
dro Kawai (PSDB), "o exame de
holter é indicado especialmente
no diagnóstico de arritmias car-
díacas" e "é realizado através
de eletrodos que são posiciona-
dos no tórax e conectados ao
holter, um pequeno monitor que
fica na cintura do paciente".

Ainda de acordo com o tex-

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Vereador Kawai questiona
disponibilidade de "exame
holter" na rede pública

to, o exame é "recomendado
quando há queixa de tontura,
palpitação e falta de ar, sendo que
sua prática é muito útil no diag-
nóstico de isquemias silenciosas,
comuns em pacientes diabéticos".

O requerimento pergunta se
o exame é realizado pela rede
municipal de saúde e, em caso
positivo, solicita ao Executivo
que seja informado o número de
aparelhos disponíveis. Kawai
também pergunta quantos exa-
mes foram realizados entre ja-
neiro e dezembro de 2021 e ques-
tiona se há fila de espera no
SUS. Se sim, solicita que sejam
mencionados "o número de pes-
soas e o tempo de espera".
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Levantamento mostra o
crescimento de covid-19
nas escolas estaduais
O levantamento está disponível no portal da entidade (www.apeoesp.org.br) e será
atualizado diariamente, de acordo com a presidenta da Apeoesp, a deputada Bebel

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

Educador físico e professor de
triathlon será homenageado

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou, na segunda-feira
(7), durante a 2ª reunião extraor-
dinária de 2022, o requerimento
72/2022, de autoria do vereador
Paulo Henrique Paranhos Ribeiro
(Republicanos), que concede
Voto de Congratulações ao edu-
cador físico Edson Bruno de Oli-
veira Meneses, especialista no
treinamento de atletas de triatlo.

Segundo a propositura, Ed-
son Meneses é formado em Edu-
cação Física e ministra o "Curso
de Treinador Internacional de
Triathlon Union (ITU), sendo o
único em Piracicaba", e atende
alunos de todo o Brasil e até mes-
mo de fora do país, auxiliando-os

em seu desenvolvimento no es-
porte e na promoção da saúde.

O requerimento ainda desta-
ca que, atualmente, o professor
de educação física "conta com 44
alunos de Personal e 76 de trei-
namento Endurance", e que ele
"é técnico com certificado nível I
pela Confederação Brasileira de
Triathlon (CBTRI); técnico com
certificado nível I e II pela Confe-
deração Paulista de Triathlon (SP-
TRI); pós-graduado em treina-
mento em triathlon pela Unicamp;
Coach certificado trainingpeaks e
Treinador credenciado (CBC)".

O Voto de Congratulações
será entregue em data e horá-
rio a serem definidos.

SSSSSEMOBEMOBEMOBEMOBEMOB

Moradores do Pau D’Alhinho e Jupiá encaminham demandas
Em uma visita articulada

pelo presidente da Câmara, ve-
reador Gilmar Rotta (Cidada-
nia), nesta terça-feira (8), mo-
radores  dos  bairros  Pau
D’Alhinho e Jupiá encaminha-
ram demandas ao secretário
municipal de Obras, Paulo Fer-
reira. Dentre as principais solici-
tações estão reparos e melhorias
em vias públicas, consideradas
em estágio prejudicial para o

tráfego de veículos e causando
transtornos aos munícipes.

Moradora do Pau D’Alhinho
e liderança do bairro, Rosângela
Bôscolo acompanhou o presidente
Gilmar e o secretário Paulo,e  mos-
trou o estado precário das estra-
das de terra Moacyr Bonatto e
Bangé, que apresentam muitos
buracos e desníveis, o que vem
acarretando inúmeros problemas
para a circulação de pessoas e ve-
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Aluno de escola técnica será
homenageado por medalha

De autoria do vereador Thi-
ago Ribeiro (PSC), foi aprovada
nesta segunda-feira (7), na 2ª
reunião extraordinária da Câ-
mara, a moção 4/2022, de aplau-
sos ao medalhista Gabriel Caz-
zini Cardoso, aluno da Escola
Técnica Estadual "Coronel Fer-
nando Febeliano da Costa", pre-
miado na 16ª edição da OBMEP
(Olimpíada Brasileira de Mate-
mática das Escolas Públicas).

A OBMEP é um projeto na-
cional dirigido às escolas públi-
cas e privadas brasileiras, reali-
zado pelo Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada e
criado em 2005 para estimular o
estudo da matemática e identifi-

car talentos na área. Também é
objetivo do projeto contribuir
para a melhoria da qualidade da
educação básica, possibilitando
que um maior número de alunos
brasileiros possa ter acesso a
material didático de qualidade.

Esta também é a maior com-
petição científica do país. Os alu-
nos das escolas técnicas con-
quistaram três medalhas de
ouro, 17 de prata e 39 de bron-
ze. Ao todo, foram 59 medalhas
ganhas por representantes de 37
unidades. Todos os medalhistas
serão convidados a participar do
Programa de Iniciação Científica
- PIC JR, para desenvolvimen-
to acadêmico dos estudantes.
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Requerimentos buscam informações
sobre atendimento e gestão do SUS

Iniciativas do vereador An-
dré Bandeira (PSDB), os requeri-
mentos 85 e 86, ambos de 2022,
aprovados na segunda-feira (7)
durante a 2ª reunião ordinária
da Câmara Municipal de Piraci-
caba, buscam informações sobre
atendimento e gestão de unida-
des que atendem o SUS (Sistema
Único de Saúde) no Município.

No requerimento 85, o parla-
mentar solicita a relação de todos
os contratados pela OS Cegecon,
responsável pela gestão da UPA
(unidade de pronto-atendimento)
do bairro Piracicamirim. Bandei-
ra pede a lista dos admitidos e de-
mitidos desde o início do contra-
to, contendo nomes, cargos, sa-
lários, carga horária, com des-
criminação dos dias e horários.

Ainda na propositura, o vere-
ador quer os comprovantes de de-
pósito do FGTS e INSS de cada tra-
balhador contratado pela OS, o
AVCB do anexo da UPA, nota fis-
cal da compra e data de entrega
dos extintores da unidade, deta-

lhamento sobre qual motivo o Por-
tal Covid está sem informação
desde 2021 e se a Prefeitura tem
fiscalizado o site da Cegecon.

“No site da Cegecon, a OS
contratada pela Prefeitura,
não é possível encontrar infor-
mação a respeito do contrato
assinado com o poder públi-
co”, adverte o parlamentar.

No requerimento 86/2022,
Bandeira quer informações sobre
a fila de espera para realização de
exames e cirurgias de pacientes
do SUS. Ele questiona se o Execu-
tivo tem conhecimento da demo-
ra, e sobre quais seriam as razões
e qual o número de paciente que
está na fila de espera tanto para
cirurgia quanto para exame.

Ele lembrou que, em junho de
2021, a Prefeitura respondeu o re-
querimento 535/2021 sobre a
quantidade de pessoas na fila de
espera. “O que mudou desde en-
tão, quantos pacientes temos até
o presente e quantos foram aten-
didos”, questiona o vereador.

Levantamento retomado nes-
ta última segunda-feira, 7 de feve-
reiro, pela Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial de
Ensino no Estado de São Paulo)
aponta que os casos de Covid-19
que vem ocorrendo nas escolas
estaduais na retomada das aulas
presenciais. O levantamento está
disponível no portal da entidade
(www.apeoesp.org.br) e será atua-
lizado diariamente, de acordo com
a presidenta da Apeoesp, a deputa-
da estadual Professora Bebel (PT).

Até as 17h30 desta última ter-
ça-feira, 8 de fevereiro, havia sido
comunicada no site da Apeoesp a
ocorrência de 104 casos de infecção,
em 26 escolas em todo Estado de
São Paulo, sendo 41 professores, 25
professoras, 9 funcionários, 4 fun-
cionárias, 14 alunos e 11 alunas.

Bebel destaca que a Apeoesp
luta para que o governo garanta
segurança sanitária nas escolas,
para que mantenha ensino remo-
to para crianças não vacinadas e

Professora Bebel denuncia que há salas de aulas
superlotadas, em alguns casos, com mais de 40 alunos,
como que a pandemia já tivesse sido superada

Divulgação

que garanta testagem em massa
nas unidades escolares. Além dis-
so, que seja instituído o máximo
de 25 estudantes por sala de aula,
para garantir o distanciamento e
melhorar a qualidade do ensino.
“No entanto, não é o que está se
verificando nas escolas. As salas
de aulas estão superlotadas, em
alguns casos, com até mais de 40
alunos, como que a pandemia já
tivesse sido superada. A situação
é grave, porque o país mostra que
os casos de mortes  voltaram a cres-
cer e já passam de mil diariamen-
te”, diz a presidenta da Apeoesp.

Com a alta no caso de covid-
19, principalmente com a nova
variante ômicron, a deputada
Bebel também tem apelado para
que os pais levem seus filhos para
tomarem a vacina de imuniza-
ção à covid-19, que, com certeza,
preserva vidas, antes de retor-
narem às aulas: “Pais, não man-
dem seus filhos à escola, sem es-
tarem vacinados!”, acrescenta.

EEEEEXECUTIVOXECUTIVOXECUTIVOXECUTIVOXECUTIVO

Requerimento pede informações
sobre serviço 156 no município

A Câmara aprovou nesta se-
gunda-feira (7), na 2ª reunião
extraordinária, o requerimento
80/2022, que solicita informa-
ções ao Executivo sobre o servi-
ço de informações à população,
o 156. A autoria é do vereador
Pedro Kawai (PSDB). No texto, o
parlamentar informa que foi
procurado por um número con-
siderável de munícipes que rela-
taram a demora no atendimen-
to de pedidos de poda de árvo-
res, abertos através do serviço.

Pedro Kawai ressalta que
“muitos dos casos precisam ser
realizados com urgência, pois há
troncos e raízes que impedem a
passagem nas calçadas e o desvio

obrigatoriamente é feito pelo as-
falto". "Sem contar que no alto
os galhos disputam com a fiação,
o que preocupa pelo risco de cor-
tes e até descargas elétricas”,
afirma Kawai no requerimento.

O vereador questiona quan-
tas solicitações foram abertas via
156 sobre poda de árvores no 2º
semestre de 2021; quem é o res-
ponsável técnico da Secretaria
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente em avaliar e exarar pa-
receres sobre pedidos desta na-
tureza e quando aberta uma so-
licitação de poda de árvore, qual
é o tempo médio que o responsá-
vel técnico leva para avaliar e
exarar parecer sobre o pedido.
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Câmara aprova homenagem
para triatleta piracicabana

A triatleta piracicabana
Marcela Lubian Margato Guzi-
loto, que conquistou o terceiro
lugar geral feminino na modali-
dade corrida 18 quilômetros na
Wolf Series - competição cuja pri-
meira etapa foi realizada em ja-
neiro, na cidade de Brotas -, re-
ceberá Voto de Congratulações
da Câmara Municipal de Piraci-
caba. A homenagem foi aprova-
da em plenário na noite desta se-
gunda-feira (7), por meio do re-
querimento 71/2022, de autoria
do vereador Paulo Henrique Pa-
ranhos Ribeiro (Republicanos).

A propositura destaca que
Marcela pratica esportes desde

pequena, "iniciando no tênis com
apenas 6 anos, jogando na Fede-
ração Paulista até os seus 17 anos,
sendo que já conquistou primeiro
lugar no ranking paulista na cate-
goria 14F e 16F" e que, atualmente
ela se dedica ao triátlon, " um es-
porte que conta com três tipos de
modalidades: natação, corrida e
ciclismo; um esporte que exige
muito do atleta", diz o texto.

Marcela Lubian Margato Gu-
ziloto é natural de piracicabana,
nascida em 02 de setembro de
1993, possui bacharelado em Ad-
ministração pela Universidade
Metodista de Piracicaba (Unimep)
e é casada com Renato Peleekas.

As empresas optantes do Sim-
ples Nacional, e que não estão em
dia com suas obrigações tributári-
as, têm até o próximo dia 31 de
março para regularizarem seus
débitos. Para verificar a situação
do negócio, o empreendedor pode
acessar o portal do Simples Nacio-
nal e investigar a existência de
eventuais débitos, bem como o ente
responsável pela cobrança. O con-
tribuinte poderá ter dívidas de ori-
gens diversas do Simples Nacional
inscritos em Dívida Ativa da União,
tais como multa trabalhista, multa
rodoviária federal, dívida do patri-
mônio da União, dentre outros. É
preciso a regularização integral de
toda a dívida, seja do Simples Na-
cional ou não, para a regulariza-
ção perante a Fazenda Nacional.

Para atender esses empreen-
dedores, existe a Transação Tri-
butária, um instrumento que
permite a negociação de dívidas.
Existem diversos modelos de
acordos que propiciam descon-
tos e parcelamentos específicos
na procuradoria e na Receita
Federal, tanto para pessoas físi-
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Empresas com débito têm até
31 de março para regularização

cas como para empresas. Há ins-
trumentos específicos para MEI,
microempresa e pequena empresa.
A adesão às transações é 100%
digital, por meio do portal Regu-
larize. Nele o empresário consegue
fazer simulações para escolher a
opção que melhor o atenda. O Se-
brae preparou um passo a passo
que ajuda o empreendedor na
hora de fazer o parcelamento dos
débitos inscritos na dívida ativa.

Débitos do Simples não ins-
critos em Dívida Ativa da União
podem ser negociados por meio
do parcelamento ordinário, cons-
tante no Portal do Simples Nacio-
nal. O MEI encontra o serviço na
página do Simei, opção “Parcela-
mento - Microempreendedor In-
dividual” (passo a passo aqui).

Já para consultar os débitos
do Simples Nacional que conti-
nuam em cobrança na Receita
Federal, o contribuinte deverá
utilizar a opção “Consultar Dé-
bitos" no aplicativo PGDAS-D e
DEFIS ou a opção "Consulta Pen-
dências - Situação Fiscal > Débi-
tos Pendências" no portal e-CAC.

ículos. Nesses locais há necessi-
dade de passar rolo compactador
e realizar a colocação de lajão.

Em outra via do mesmo
bairro – estrada Francisco Pe-
rez Gonzalez –, também foram
constatados problemas como
buracos e desnivelamento no
asfalto, além da presença de
mato alto que impede a visibili-
dade dos motoristas e pedestres
que por lá circulam diariamen-

te, predispondo a ocorrência de
acidentes e de outros imprevistos.

Já no Jupiá, Gilmar apresen-
tou ao secretário a necessidade de
drenagem asfáltica, instalação de
bocas de lobo e de canaletas no
cruzamento da Rua dos Mandis e
Rua dos Cascudos devido à falta
de escoamento de água, provocada
principalmente devido às fortes
chuvas que têm ocasionado cons-
tantes alagamentos nestes locais.
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Requerimentos cobram respostas da Prefeitura
Dispositivos públicos que

estão sem funcionar no Jardim
Monte Feliz motivaram questi-
onamentos do vereador Acácio
Godoy (PP) em requerimentos
aprovados pela Câmara nesta
segunda-feira (7), na 2ª reu-
nião extraordinária do ano.

No requerimento 81/2022, o
parlamentar pergunta se o reser-
vatório de água instalado na rua
Judite Santos Coelho "está fun-
cionando devidamente" e qual
foi a última vez em que recebeu
abastecimento. Moradores que
entraram em contato com o ga-
binete do vereador citam que o
reservatório não é abastecido
"há algum tempo", agravando a
constante falta de água que há
no bairro. Acácio observa que o
Jardim Monte Feliz integra a re-
gião vinculada ao sistema de abas-
tecimento provido pelo reservató-

rio da Pauliceia, "que se encontra
no limite de sua capacidade".

Ainda sobre o tema, o verea-
dor mostra preocupação, no re-
querimento 82/2022, com o im-
pacto que um novo residencial
construído no bairro terá para o
fornecimento de água na região.
Segundo o parlamentar, o siste-
ma que abastecerá as cerca de
150 residências do condomínio
Vitta vem da rua Alberto Soares
Junior, no bairro Água Branca.

"A construção de um condo-
mínio provoca um aumento con-
siderável da densidade popula-
cional, elevando a demanda por
toda a infraestrutura urbana
destinada a garantir a qualida-
de de vida da população. Com o
aumento de moradores, o proble-
ma da falta de água pode se agra-
var tanto para o condomínio
quanto para o bairro", comenta.

Diante de tal cenário, Acácio
Godoy quer saber como foram
planejados o abastecimento e a
distribuição de água para o Jar-
dim Monte Feliz e para o condo-
mínio Vitta, se foi levada em con-
sideração a "constante falta de
água que ocorre no bairro" e quais
medidas serão tomadas caso per-
maneça o desabastecimento.

MONTE FELIZ - Em ou-
tro questionamento à Prefeitu-
ra, Acácio Godoy pergunta, no re-
querimento 77/2022, por que a
policlínica construída na esquina
da avenida Edne Rontani Basse-
te com a rua Honduras ainda não
está em funcionamento, mesmo
com o prazo para a entrega do
prédio tendo se esgotado em
março de 2021. Ele indaga qual
foi o valor total gasto na obra.
"O bairro possui um grande nú-
mero de moradores que são usu-

ários do SUS e o funcionamento
da policlínica será de relevante
importância para essa popula-
ção", diz o autor da propositura.

Acácio também quer saber
do Executivo, no requerimento
78/2022, quantas áreas institu-
cionais existem no Jardim Mon-
te Feliz e se há algum projeto em
andamento para o aproveita-
mento delas. O vereador afirma
ter sido procurado por morado-
res do bairro que apontam que
a falta de manutenção em tais
terrenos gera insegurança à po-
pulação local. "Essas áreas po-
dem atender sua finalidade pú-
blica se houver conservação,
com corte de mato e instalação
de postes de iluminação, acade-
mia ao ar livre, praça ou até pis-
ta para caminhada, que estimu-
lariam a frequência das pesso-
as", exemplifica o parlamentar.
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LESÕES MALIGNAS NA BOCA
Na consulta de rotina odontológica, o

cirurgião-dentista é capaz de identificar le-
sões orais cancerígenas ou que apresen-
tam potencial de malignização. O diagnós-
tico precoce do câncer de boca acontece
por meio de exame clínico minucioso da
cavidade oral, contemplando a avaliação den-
tária, de toda mucosa oral, dos tecidos gen-
givais, borda lateral de língua, soalho bucal e
região de orofaringe, em que o profissional
deve se atentar para qualquer alteração da
mucosa, como a presença de lesões ulce-
radas, lesões brancas e vermelhas, que po-
dem ter diversas etiologias como: infeccio-
sas bacterianas, fúngicas ou virais, auto-imu-
nes, traumáticas, reações medicamentosas,
e neoplásicas benignas ou malignas.

São registrados 15 mil casos por ano
de câncer de boca, com maior prevalên-
cia em homens acima dos 40 anos (da-
dos do Instituto Nacional de Câncer –
INCA), apresentando hábitos deletérios
de etilismo crônico e tabagismo.

O diagnóstico do câncer bucal na fase
inicial é fundamental para o início do trata-
mento oncológico precoce, proporcionan-
do aumento das taxas de cura e de sobre-
vida, menor morbidade aos pacientes.

Para lesões orais suspeitas é funda-
mental a realização da biópsia da lesão,
que pode ser feita por um cirurgião-dentis-
ta clínico geral ou estomatologista, que
deve encaminhar o material para análise.

(Fonte: CFO)
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Projeto sobre evasão escolar e
abandono segue em tramitação
O parecer contrário da CLJR (Comissão de Legislação, Justiça e Redação) ao projeto
de lei 104/2021, proposto pelo vereador Thiago Ribeiro (PSC), foi derrubado no dia 7

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba (SP) derrubou por 19
votos a 1, na extraordinária des-
ta segunda-feira (7), o parecer
contrário da CLJR (Comissão de
Legislação, Justiça e Redação) ao
projeto de lei 104/2021, proposto
pelo vereador Thiago Ribeiro
(PSC), que institui a Política Mu-
nicipal de Prevenção ao Abando-
no e Evasão Escolar no município.

O texto contempla o desenvol-

vimento de programas, ações e co-
nexões entre órgãos públicos, socie-
dade civil e organizações sem fins
lucrativos, que visem ao desenvolvi-
mento de competências sócio emoci-
onais ao aluno durante o ano letivo.

Entre os artigos está a expan-
são do número de escolas que dis-
põem do modelo do Programa em
Tempo Integral e  a promoção de
visitas aos alunos evadidos, se pos-
sível com a presença dos demais

alunos de sala, como forma de in-
centivo ao seu retorno escolar.

Ribeiro justifica que há mui-
tos anos o Brasil enfrenta o de-
safio do abandono e da evasão
escolar. Os jovens desistem dos
estudos por inúmeros motivos e
os prejuízos econômicos e soci-
ais para o país são profundos.

"Infelizmente, a expectativa
para os próximos anos é ainda pior
tendo em vista as consequências

da paralisação das aulas em de-
corrência da pandemia do coro-
navírus. As redes privadas de en-
sino se saíram melhor na oferta
de atividade de ensino remoto em
relação aos alunos da rede públi-
ca," complementa o parlamentar.

Com a derrubada do parecer
da CLJR, o projeto tramitará nas
demais comissões permanentes
do Legislativo antes de ser colo-
cado à apreciação pelo plenário.

IIIIINFRAESTRUTURANFRAESTRUTURANFRAESTRUTURANFRAESTRUTURANFRAESTRUTURA

Falta de manutenção em ponte
do Santa Fé gera reclamações

Foi aprovado nesta segun-
da-feira (7), na 2ª reunião ex-
traordinária, o requerimento
70/2022 que solicita informa-
ções ao chefe do Executivo, na
pessoa do secretário de Obras,
Paulo Sergio Ferreira da Silva,
sobre a falta de manutenção na
ponte de ferro da rua Vinte e Dois,
no bairro Santa Fé II. A autoria
é do vereador Cassio Luiz Bar-
bosa, o Cassio Fala Pira (PL).

O parlamentar ressalta
que no dia 17 de setembro de
2021 encaminhou ao Executi-
vo o pedido de melhorias no
local, na indicação 3461/2021.
“Mostramos essa necessidade,
e outrossim, que a população

não foi atendida nessa impor-
tante necessidade, continuan-
do a correr riscos de aciden-
tes, principalmente pedestres
que do local fazem uso”, disse.

Cassio destaca que a ferru-
gem que impera na ponte tende a
acelerar o processo de decompo-
sição, aumentando os custos pos-
teriores de manutenção e que o
mato alto com as chuvas tem pio-
rado, além de outros transtornos.

Pelo requerimento, o vere-
ador questiona por qual moti-
vo o ofício 3461/2021 não foi
respondido; o que impediu a
manutenção e cuidados do en-
torno do local e qual a previsão
de realização dos serviços.
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Moção aplaude pastora pelo livro
"52 semanas com Bruna Flores"

A pastora Bruna Stefan Flo-
res, autora do livro "52 semanas
com Bruna Flores", lançado em
outubro de 2021, será homenage-
ada pela Câmara Municipal de
Piracicaba por meio da moção de
aplausos 10/2022, de autoria da
vereadora Ana Pavão (PL).

Aprovada em plenário na
noite desta segunda-feira (7) du-
rante a 2ª reunião extraordiná-
ria de 2022, a propositura desta-
ca que Bruna é graduada em Ci-
ências Contábeis e trabalha há 15
anos com Administração Eclesi-
ástica, e traz que ela é a "filha mais
nova dos pastores Antônio Car-
los e Maria de Lourdes Stefan" e
que é "casada com o Pastor Lu-
cas Flores, com quem divide sua
vida e ministério pastoral".

A moção ainda informa que
Bruna, juntamente com seu es-
poso, "tem ajudado, diariamen-
te, a milhares de pessoas atra-

vés de suas redes sociais como
uma verdadeira influenciadora
digital que vive sua vida à luz
da Palavra de Deus. Em suas
ministrações, em lives, congres-
sos e conferências ao redor do
Brasil, tem empoderado mulhe-
res e jovens com muito carisma,
linguagem contemporânea e
mensagens inspiradoras".

O texto da propositura des-
taca que o lançamento do livro,
"além de proporcionar a realiza-
ção de um grande sonho", tam-
bém "traz 52 mensagens com te-
mas que falaram, e falam muito
ao seu coração. A maioria delas
são fruto de suas pregações, al-
gumas inspirações de mensagens
que ouviu sendo pregadas por
seus pais e o esposo, além dos
temas que escreveu exclusiva-
mente para a edição desse livro".

A honraria será entregue em
data e horário a serem definidos.

O vereador Zezinho Perei-
ra (DEM) cobrou o reforço da
segurança feita pela Guarda
Civil Municipal na praça José
Bonifácio, no Centro, a fim de
conter a forma intimidatória
com a qual, segundo ele, mora-
dores em situação de rua abor-
dam as pessoas que circulam
pelo local. Ele falou do assunto
na segunda-feira (7), durante
a 2ª reunião extraordinária.

"Precisa fazer alguma coi-
sa, não dá para deixar do jeito
que está. Não dá para passar
depois das 22h na praça José
Bonifácio", afirmou o parla-
mentar, observando, no entan-
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Vereador pede reforço
de segurança na praça

to, que, entre os moradores,
"têm pessoas que precisam de aju-
da, que não são para estar ali".

"Fui tirar uma foto e veio uma
pessoa tirar satisfação comigo
como se ele tivesse condições de
me intimidar. Imagina se a minha
filha ficar passando depois das
22h, a população. Existem pessoas
que estão se aproveitando da situ-
ação e não sei se a Guarda pode
fazer alguma coisa", comentou.

Zezinho Pereira defendeu
a permanência de agentes da
corporação no local. "Tem que
colocar  mais  um posto  da
Guarda lá. É o momento para
diminuir esses oportunistas."
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Eleitos e indicados à Cipa
passam por treinamento

Os membros da Comissão
Interna de Prevenção de Aciden-
tes (Cipa) da Prefeitura de Pira-
cicaba, eleitos por seus pares, e
também os indicados pelo empre-
gador, iniciaram ontem, 9, trei-
namento para a função de cipei-
ro. O treinamento acontece para
os 18 membros titulares e suplen-
tes hoje e amanhã, 10/02, duran-
te todo o dia, no anfiteatro do
Centro Cívico e, na sexta, 11/02,
no período da manhã, no Centro
de Qualificação Profissional,
também no prédio do Centro Cí-
vico. Treinamento é condição
para posse, prevista para o dia
21/02. Ontem a capacitação abor-
da todas as normas regulamen-
tadoras que abrangem a NR-5 e
hoje, especificamente, a Cipa.

A Cipa - obrigatória legal-
mente para empresas privadas,
públicas, sociedades de econo-
mia mista, órgãos da adminis-
tração direta e indireta, insti-
tuições beneficentes, associa-
ções recreativas, cooperativas
- tem como objetivo "a preven-
ção de acidentes e doenças de-
correntes do trabalho, de modo
a tornar compatível permanen-
temente o trabalho com a pre-
servação da vida e a promoção
da saúde do trabalhador".

A presidência da Comissão
é escolhida entre os membros
indicados e a vice-presidência
entre os membros eleitos. O
mandato tem duração de um
ano e só é permitida uma recon-
dução ou reeleição ao cargo.

A Academia Piracicabana
de Letras irá receber uma mo-
ção de aplausos pelos 50 anos
de fundação. De autoria do ve-
reador Pedro Kawai (PSDB), a
moção 8/2022 foi aprovada
durante a segunda reunião ex-
traordinária de 2022, na tar-
de desta segunda-feira (7).

A criação da Academia veio a
se consolidar em 1970, com o apoio
do jornal “O Diário”, cujas insta-
lações se redigiu o esboço do pri-
meiro estatuto. A Academia reali-
zou a sua primeira Sessão Magna
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Academia Piracicabana de Letras
será homenageada pelos 50 anos

somente em 1972 (dia 11 de Mar-
ço), no entanto, começou a sua exis-
tência dois anos antes. Criada pelo
intelectual João Chiarini, a Aca-
demias de Letras objetivava dar
especial ênfase ao estímulo e apoio
aos jovens à produção literária.

Kawai destaca, no texto da
moção, que efetivamente, os ob-
jetivos da Academia Piracicaba-
na de Letras foram cumpridos
nestes anos todos. A honraria
será entregue na pessoa do
presidente da Academia de Le-
tras, Victor Pires Vencovsky.

O requerimento 33/2022,
que solicita ao Executivo a ins-
talação de lombada na avenida
Pompeia, no trecho compreen-
dido entre a Rua Atílio Erler e
Virgílio Pedro Soave, foi apro-
vado em plenário na noite desta
segunda-feira (7), durante a 2ª
reunião extraordinária de 2022.

Assinada pelo vereador Pedro
Kawai (PSDB), a propositura diz
que o "local possui grande fluxo
de veículos, e infelizmente, alguns
motoristas empregam alta veloci-
dade em seus veículos", e que a
instalação de uma lombada é de-
manda antiga dos moradores.

O parlamentar também infor-
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Requerimento cobra instalação
de lombada na avenida Pompeia

ma no texto do requerimento que
a solicitação de uma lombada no
local já foi tema da indicação 1686/
2020 e que, "em 28 de outubro de
2020, a Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes informou
este vereador, através de resposta
anexa à indicação acima citada,
que a lombada seria executada na
5ª etapa das pequenas remodela-
ções. No entanto, até o presente
momento não foi instalado o re-
dutor de velocidade pleiteado".

Kawai pergunta, então, os
motivos pelos quais a lombada
ainda não foi instalada e solicita
ao Executivo um cronograma
para a colocação da mesma.
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Prefeitura registra dois óbitos
por covid-19 no Município

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), informou
que ontem, 9, que hoje, quarta-
feira, 09/02, foram registrados
dois óbitos por Covid-19 no mu-
nicípio, uma mulher de 80 anos
e um homem de 94 anos.

No acumulado dos óbitos
divulgados no boletim de hoje,
constam ainda outros três óbi-
tos, que ocorreram entre os
dias 31/01 e 09/02. Porém a
confirmação dos diagnósticos
por Covid-19 somente foram
notificados hoje ao Cevisa (Cen-
tro de Vigilância em Saúde).

Desta forma, no total, os óbi-

tos registrados são de dois ho-
mens, de 82 e 94 anos, e três mu-
lheres, de 70, 80 e 89 anos. De
acordo com o Cevisa, as cinco pes-
soas tinham comorbidades, como
hipertensão, cardiopatia, diabetes,
câncer e problemas neurológicos.

Entre as pessoas, apenas uma
não completou o ciclo vacinal com
a terceira dose, os demais toma-
ram as três doses. A vacinação é
essencial no combate à Covid-19.
Mesmo vacinadas, as pessoas po-
dem se infectar, mas as chances
de agravamento são menores. É
importante, assim, o uso de más-
cara, higienização constante das
mãos e evitar aglomerações.
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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

FALECIMENTOS

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

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO AGRO-CARS, CNPJ 42.364.494/
0001-33 – ficam convocados todos os associados a partici-
parem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada no
dia 18/02/2022, as 18:00 horas em primeira chamada e não
havendo quórum as 18:30 horas em segunda chamada, na
sede, Rua Bento Dias de Arruda Botelho, nº 167, HABCOL 1,
Bairro Higienópolis, Piracicaba/SP, CEP 13417-180, a fim de
discutir e deliberar sobre: a) aprovação da alteração de ende-
reço; b) aprovação da alteração do Artigo 1º do Estatuto Soci-
al, por conta da alteração de endereço; c) aprovação da alte-
ração do Parágrafo 1º do Artigo 12; d) aprovação da alteração
do Parágrafo 1º do Artigo 29º – Presidente Henry Sako”

AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO

Comunicamos que está reaberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial 03/2022 - Processo: 191/2022 - Objeto: Aquisição de
Cestas Básicas. - Início da Sessão Pública: 25/02/2022, às 09h00 na
Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua General Osório, n° 846, Cen-
tro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no Depar-
tamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no
horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site:
https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro, 08 de fe-
vereiro de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Tomada de Preços nº 02/2022- Processo nº 271 /2022. Objeto: Obras de construção
da Praça Jardim Itália e Jardim Navarro, com fornecimento de mão de obra, materiais
e equipamentos.INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA:    /03/2022. Os envelopes dos licitan-
tes com a documentação e a proposta deverão ser entregues no Departamento de
Compras e Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até às 11h00 do
dia 03/03/2022. O início da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia 03/03/2022,
na Sala de Abertura de Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade. O
edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licita-
ções, ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas São
Pedro, 09 de fevereiro de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

SR. ROBERTO BOMBO faleceu
ontem, nesta cidade, contava
77 anos, filho dos finados Sr.
Artur Bombo e da Sra. Benedi-
ta Chiquito, era viúvo da Sra.
Maria Aparecida Bosso Bombo,
deixa os filhos: Claudinei Bom-
bo, casado com a Sra. Apare-
cida Brasilio Bombo; José Ro-
berto Bombo, casado com a
Sra. Maria das Dores Faria
Bombo; Lucia Cristina Bombo
da Silva, casada com o Sr. Do-
rival Aparecido Lucas da Silva;
Luis Adriano Bombo, já faleci-
do e Sandra Regina Bombo,
casada com o Sr. Saulo de Tar-
cio Gomes Costa. Deixa ne-
tos, bisnetos, demais familia-
res e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala “01” do Velório do Ce-

mitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida e necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. PRISCILA RINALDE fa-
leceu ontem, nesta cidade,
contava 44 anos, filha do Sr.
Aniello Rinaldi, já falecido, e
da Sra. Vera Lucia de Souza
Rinaldi, deixa os filhos: Eva
Lorena Rinaldi Ferreira; Na-
talie Rinaldi; Stephanie Rinal-
di e Eduardo Rinaldi. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será rea-
lizado hoje, saindo o féretro
às 14h00 do Velório do Ce-
mitério Cristo Redentor da
Cidade de Santo André – SP,
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ILDA MARIA GONÇALVES
MELO faleceu anteontem na ci-
dade de Santa Barbara D’Oeste,
aos 74 anos de idade e era ca-
sada com Sr. Humberto Souza
Melo. Era filha do Sr. Antonio
Gonçalves Cardoso e da Sra.
Ernestina Maria Gonçalves,
ambos falecidos.  Deixou a
irmã: Natalina Maria Dias Cas-
tro. Deixa ainda sobrinhos e
demais parentes. O seu corpo
foi transladado em auto fune-
bre para a cidade de Santa Bar-
bara D´Oeste e o seu  sepulta-
mento deu-se ontem as 13:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório do Cemitério Parque
dos Lirios, seguindo para a re-
ferida necrópole, onde foi inuma-
da em jazigo da família.  (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. GILDA DE SOUZA LUCA-
ZECHI faleceu anteontem  na
cidade de Piracicaba, aos 91
anos de idade e era viúva do Sr.
Ademar Lucazechi. Era filha da
Sra. Julia Salutti, já falecida.
Deixa as filhas: Gilma Lucaze-
chi Sturion viúva de Antonio Cel-
so Sturion  e Gisleine Lucazechi
Tricca viúva de Marcelo Tricca.
Deixa ainda netos, bisnetos e
demais parentes. O seu sepul-
tamento deu-se ontem as
14:00 hs saindo a urna mortu-
ária do Velório “D” do Cemite-
rio Parque da Ressurreição
para a referida necrópole onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ADALTIVA ANTUNES DO
VALE faleceu ontem na cidade
de Piracicaba aos 80 anos de
idade e era viúva do Sr. Amanti-
no Antunes. Era filha do Sr. Se-
bastião Coutinho Antunes e da
Sra. Malvina Borges Antunesa,
falecidos. Deixou os filhos: Jua-
rez do Vale, Arli do Vale, Teresa
do Vale, Vasti do Vale, Hilda do
Vale, Mirian do Vale, Doeli do
Vale, Josias do Vale e Marli do
Vale. Deixa também netos, bis-
netos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem as
15:00 hs, no Cemitério Municipal
da Vila Rezende, onde foi inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS – FUNERAIS)

SR. JOSE RODI faleceu ontem
na cidade de Piracicaba aos 94
anos de idade e era viúvo da
Sra. Apparecida Ambrosio Rodi.
Era filho do Sr. Nuncio Rodi e
da Sra. Victória Chiarotti, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Car-
mo, Nelson, Edna e Luiz. Deixa
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se on-
tem as 16:00 hs no Cemitério
da Saudade onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

PROFº CECILIA MARIA ANGELE-
LLI SETEM faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 75
anos de idade e era viúva do Sr.
Luiz Valdemir Setem. Era filha
do Sr. Antonio Angelelli e da Sra.
Maria Helena Bianchim Angele-
lli, ambos falecidos. Deixa Ir-
mãos, irmã, cunhado, cunha-
das, sobrinhos e sobrinhas e
demais parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de
Rio das Pedras onde o seu se-
pultamento dar-se-á hoje as
10:30 hs, saindo a urna mortu-
ária do Velório do Municipal de
Rio das Pedras, seguindo para
o cemitério Municipal de Rio
das Pedras, onde será inuma-
da em jazigo da família.  (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. AMÉLIA CREMONESE
MANARIM faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 97
anos de idade e era viúva do
Sr. Emilio Manarim. Era filha
do Sr. Etore Cremonese e da
Sra. Angelina Pareschi, am-
bos falecidos. Deixa os filhos:
Antonio Manarim (já falecido),
Maria Geni Manarim Franco
(já falecida), Ana Mercedes
Manarim Donda, Maria Sueli
Manarim Passarelli e Vania
Aparecida Manarim Cordeiro.
Deixa também 10 netos, 13
bisnetos e demais parentes
e amigos. O seu sepultamen-
to dar-se-á hoje as 15:00 hs,
saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade sala-04,
seguindo para o Cemitério da
Saudade, onde será inumada
em jazigo da família.  (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

FALECIMENTOS
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Rio das Pedras tem campanha
noturna de vacinação da Covid
Agora numa nova ação para facilitar ainda mais a vida dos cidadãos a
Secretaria promoveu o primeiro dia de vacinação noturna da cidade

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

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

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

JOSÉ PAULO PEREIRA SANTOS e LILIANE ALVES DE SOUZA, sen-
do o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de re-
frigeração, nascido em Tauapé (Licínio de Almeida) - BA, aos 17/08/
1972, residente e domiciliado na Rua Jeronymo Guilherme Peroza, nº
7, Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP, filho de ANTONIO
PEREIRA SANTOS e de ANALIA ROSA SANTOS; e a pretendente: naci-
onalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Rio das Pedras - SP,
aos 19/05/1994, residente e domiciliada Na Rua Jeronymo Guilherme
Peroza, nº 7, Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP, filha de
OSVALDO ALVES DE SOUZA e de ELEN GOMES DA SILVA SOUZA.

IVAN BARBOZA GONÇALVES e EDNA FERREIRA DA SILVA, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, pintor aposentado,
nascido em Adrianópolis - PR, aos 11/07/1954, residente e domiciliado a
Rua Orandi Silvestre, nº 196, Residencial Luiz Massud Coury, Rio das
Pedras - SP, filho de ADOLFO GONÇALVES; e a pretendente: nacionali-
dade brasileira, viúva, funcionária pública aposentada, nascida em Uraí
- PR, aos 15/09/1951, residente e domiciliada na Rua Orandi Silvestre,
nº 196, Residencial Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filha de
CLEMENTE JOSÉ FERREIRA e de FLORIPES CARDOSO FERREIRA.

WEDNEI LUIS DE OLIVEIRA e EDNA PAULA MOVIO, sendo o preten-
dente: nacionalidade brasileiro, divorciado, analista de recursos hu-
manos, nascido em Franca - SP, aos 04/03/1988, residente e domicili-
ado na Rua Benedito Silveira Campos, nº 190, Jardim Bom Jesus II, Rio
das Pedras - SP, filho de JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA e de FRANCISCA
APARECIDA DE OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciada, assistente administrativa, nascida em Piracicaba - SP, aos
28/09/1979, residente e domiciliada na Rua Benedito Silveira Campos,
nº 190, Jardim Bom Jesus II, Rio das Pedras - SP, filha de JOSÉ ROBER-
TO MOVIO e de GEORGINA APARECIDA DA ROCHA LIMA MOVIO.

ROBERVAL FERNANDES COELHO JUNIOR e SUELEN CRISTINA DA-
MASCENO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, ope-
rador de maquinas, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 02/03/2000,
residente e domiciliado Rua Rua Fausto Giusseppe Defavari, nº 31,
Vitória Perin Cezarino, Rio das Pedras - SP, filho de ROBERVAL FER-
NANDES COELHO e de MARIA APARECIDA PINHEIRO COELHO; e a pre-
tendente: nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascida em Rio
das Pedras - SP, aos 15/04/2002, residente e domiciliada Rua Rua Luiz
Delfini, nº 56, Vitória Perin Cezarino, Rio das Pedras - SP, filha de AIR-
TON BATISTA DAMASCENO e de ROSANGELA RAK DAMASCENO.

DANILO APARECIDO SCHIAVON e JULIA THAÍS CARRIEL, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, montador de moveis,
nascido em Rio das Pedras - SP, aos 25/03/1994, residente e domici-
liado Rua Rua Maria Borth Rosinelli, nº 228, Residencial Parque Bom
Retiro, Rio das Pedras - SP, filho de ANTONIO CARLOS SCHIAVON e
de ESMERALDA SULZ SCHIAVON; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteira, artesã, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 27/
06/1994, residente e domiciliada Rua Rua Maria Borth Rosinelli, nº
228, Residencial Parque Bom Retiro, Rio das Pedras - SP, filha de
JOSE LUIZ CARRIEL e de LUCELIA APARECIDA DA SILVA CARRIEL.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico
pela Imprensa Local. Rio das Pedras,10 de fevereiro de 2022. A
Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA
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Desde o começo do ano a Se-
cretaria de Saúde tem se dedicado
á ampliar ao máximo a vacinação
da população de Rio das Pedras.

Com a maioria da popula-
ção tendo recebido a vacina, as
vacinações passaram a aconte-
cer somente aos sábados, porém
algumas ações pontuais foram
feitas como ida a grandes em-
presas para vacinar os funcio-
nários, ida a casa de pessoas
que não conseguem se locomo-
ver até os pontos de vacinação.

Em 2022 os desafios con-
tinuaram com a procura pela
vacinação das pessoas que
não se vacinaram ou que esta-
vam com a dose em atraso so-
mados e o início da vacinação
em crianças e adolescentes.

No mês de janeiro, além da

vacinação aos sábados, a Secreta-
ria a promoveu vacinação duran-
te a semana em diversos bairros,
usando as outras UBS do Munici-
pio e também igrejas, centros co-
munitários e o centro pedagógico.

Agora numa nova ação para
facilitar ainda mais a vida dos
cidadãos a Secretaria promoveu
o primeiro dia de vacinação no-
turna da cidade e da região.

Na quarta feira, dia 09 de
fevereiro a UBS DR Matheus
Gabriel Bonassa ficou aberta
das 18 às 21h recebendo quem
não tem a disponibilidade de
ir se vacinar aos sábados.

Dessa forma trouxe mais
comodidade e fácil acesso para
que os moradores de Rio das
Pedras possam se imunizar da
maneira mais pratica possível. Secretaria a promoveu vacinação em diversos bairros

Divulgação
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Estradas Rurais
recebem manutenção

Divulgação

A prefeitura recebeu 5 com-
putadores através do progra-
ma do Ministério da Mulher,
Família e dos Direitos Huma-
nos para serem utilizados no
Conselho Tutelar da cidade.

Segundo os conselheiros,
eles utilizam os computado-
res diariamente para execu-
tar  todas as  tarefas  inter-
nas do departamento.

Os equipamentos usados
atualmente são de 2014 e estão
defasados frente às necessidades.

IIIIINVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTONVESTIMENTO

Conselho Tutelar
recebe computadores

Divulgação

Equipamentos utilizados atualmente estão defasados

A chegada do novo kit com
os novos computadores, vai
proporcionar uma maior agili-
dade nas tarefas do dia a dia.

Com computadores mais
eficientes e poupando tempo em
tarefas como preencher relató-
rios os membros do conselho te-
rão mais tempo pra de dedica-
rem às atividades de campo.

A chegada dos equipamentos
é a certeza de um bom andamen-
to das atividades diárias e dará
ainda mais eficiência ao setor.

As chuvas do final de janeiro
causaram a queda de uma ponte
em área rural de Rio das Pedras.

A força das águas levou parte
de uma tubulação para passagem
da água e houve desmoronamen-
to da terra que estava por cima.
Um morador do bairro chegou a
cair com o carro no local, mas sem
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Chuvas causam queda
de ponte na cidade

Divulgação

ter ferimentos. Assim que a prefei-
tura foi notificada da queda, já deu
início à operação de recuperação do
local. Ainda não há previsão para
o final da obra de reconstrução,
mas as vias de acesso ao bairro já
passaram por manutenção para
que os moradores possam entrar
e sair com maior segurança.

Ainda não há previsão para o final da obra de reconstrução

Após a queda de uma pon-
te na área do bairro Santa Isa-
bel em Rio das Pedras a prefei-
tura prontamente começou a
atender a população do bairro.

A primeira providência foi de
melhorar os outros pontos de
acesso tanto para que morado-
res possam sair e entrar do bair-
ro com mais segurança, mas
também para que os caminhões
e tratores da prefeitura possam
chegar até o local da ponte para
realizar a sua reconstrução.

No dia 02 de fevereiro as má-

Desde o dia 2, os serviços estão feitos no local

quinas já estavam trabalhando e
garantindo que a população da
área conseguisse voltar a ter aces-
so à cidade e aos bairros próximos.

Mesmo sendo uma obra
emergencial, essa jáé a maior
operação de melhorias das es-
tradas realizadas no bairro.

DISTANTE - O bairro San-
ta Isabel fica limite de município
de Rio das Pedras, bem distante
do centro da cidade. O local se
encontra atrás do distrito de
Tupi e próximo à rodovia SP304
que liga Piracicaba a Americana.

Divulgação

DOAÇÃO
O bom relacionamento en-
tre a administração pública
e as empresas da cidade é
sempre garant ia de boas
parcerias gerando melhoras
na vida de todos. Na sema-
na passada a Arcor doou 23
computadores que não se-
rão mais usados na empre-
sa para a prefeitura. Imedi-

atamente os computadores
foram direcionados à Cen-
tral de Cursos onde serão
usados para aulas de infor-
mática gratuitas a popula-
ção. As aulas devem come-
çar no segundo semestre
após reforma das salas e
configuração dos computado-
res e estruturação do curso.

Divulgação

TAPA-BURACOS
O Centro da cidade que tem
os trechos de maior circula-
ção de carros recebeu a
operação tapa Buracos na
quarta feira dia 09 de feve-
reiro. Pontos de grande mo-
vimento como o entorno da
igreja Matriz, as rotatórias

que dão acesso ao São Cris-
tóvão, Rua Dr. Mario Tavares
e outras vias principais tive-
ram a manutenção realiza-
da. Tudo visando melhorar
os pontos onde tem o maior
número de carros e pesso-
as passando diariamente.
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Mombuca recebe duas
novas ambulâncias

Divulgação

As novas ambulâncias chegaram no último dia 3

O Serviço Municipal de Saú-
de de Mombuca recebeu no últi-
mo dia 3, duas ambulâncias no-
vas, vindas através do Governo
do Estado. O Governo Municipal
de Mombuca contou com o apoio
dos deputados estaduais Rafa
Zimbaldi e Alexandre Pereira
para a vinda dos dois veículos.

“Uma conquista  muito
importante para o Serviço de
Saúde de Mombuca, principal-
mente, neste período de pan-
demia,  que precisamos de

atenção redobrada para aten-
der a população”, comentou o
prefeito municipal Rogério Ap.
Alcalde, o Formiguinha.

A conquista também teve a
participação do Legislativo de
Mombuca. Além do prefeito
Formiguinha, a presidente da
Câmara Mariane Caroline Mes-
sias e os vereadores Valdinei de
Jesus Almeida, o Zunga, e Ivair
A. Cezarin foram os interlocu-
tores da conquista dos veículos
junto ao Governo Estadual.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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