CALDEIRÃO
Por motivos de saúde, o Capiau de Piracicaba deixa de fazer
a coluna Caldeirão Político. Voltará, normalmente, na terça-feira,
com as principais fofocas e acon-

tecimentos que envolvem a Política e a política de Piracicaba, do
Estado e do Brasil, especialmente
em relação aos pré-candidatos de
2022, tanto para a Assembleia Legislativa do Estado, como para a
Câmara e Senado Federal, e ao
Palácio dos Bandeirantes e ao Palácio do Planalto. De uma coisa está
certo este Capiau: o caldeirão está
fervendo mais do que parece, sem
medo e sem patifaria. Quem o tem
ou quem a tem, que saia do palco.

Semae absorveu R$ 49,2 milhões
de inadimplentes, aponta a CPI
Dados constam no SCI (Sistema Comercial Integrado), que concentra os
débitos que já estão inclusos na dívida ativa da Administração Municipal
Davi Negri
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Deputada Bebel diz que todos
servidores merecem reajustes
Divulgação

“A Mirante não tem inadimplência”, disse a presidente da CPI, vereadora Rai de Almeida (PT)
A deputada estadual Professora Bebel é líder da
bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo

Para a presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT), todos os servidores públicos do Estado de São Paulo prestam relevantes serviços à população e todos merecem reajustes salariais,
até porque a inflação registrada
no país, nos últimos anos, está
consumindo o poder de compra
de todos os trabalhadores. Essa

declaração foi dada pela deputada Professora Bebel após o governo estadual anunciar, no início
da tarde desta quinta-feira, 10 de
fevereiro, reajuste salarial de 20%,
a partir de primeiro de março,
para os servidores da segurança
pública e da saúde, enquanto que
para os demais 10% e que para
os professores irá encaminhar
um projeto à Assembleia Legislativa de São Paulo, até março,
propondo uma nova carreira. A7

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Semae, formada na Câmara Municipal de
Piracicaba, apontou que autarquia
absorveu, até setembro de 2021,
cerca de R$ 49,2 milhões de contribuintes inadimplentes. Estes
valores, concluiu a comissão, não
foram repassados à empresa Mirante, com quem mantém a PPP
(Parceria Público-Privada) do Esgoto. “A Mirante não tem inadimplência”, disse a presidente da comissão, vereadora Rai de Almeida
(PT). “O contrato prevê que toda a
responsabilidade pela inadimplência é do Semae. A Mirante não tem
esse prejuízo. É um contrato leonino, que é vantajoso só para uma
das partes. Parceria deveria ser
ganha-ganha e não um ganha e
outro perde”, destacou Rai. Para
o relator da CPI, vereador Anilton
Rissato (Patriota), a população
precisa tomar conhecimento dessas questões. “O que a população
precisa saber é que o Semae está
sendo uma mãe”, colocou. A3

Palestra destaca a participação popular no orçamento público
Foi realizada no sábado, 5, a
1ª Reunião Extraordinária do
Conselho Municipal do Orçamento Participativo, o Comop, palestra sobre alei 5.132, de maio de

2002, que dispõe sobre a participação popular no processo de elaboração, definição e execução das
leis orçamentárias e cria o Congresso Municipal do Orçamento

Participativo de Piracicaba. Participaram 52 pessoas, entre membros do conselho do OP, associação de moradores e líderes comunitários, além do secretário de Fi-

nanças, Artur Costa Santos, o secretário de Administração, Dorival José Maistro, e a secretária
de Desenvolvimento Assistência
Social, Euclícia Fioravante. A7
Divulgação/CCS

E VENTO

Palestra no Simespi aborda
introdução à mentoria
Mentoria é uma metodologia de evolução do ser humano e
é sobre este assunto que Douglas
Fazanaro vai falar na palestra
gratuita que fará no próximo dia
22, das 18h às 20h, no auditório
do Simespi. Além de mentor humanizado, leader e master coach, o palestrante é diretor de comunicação da entidade patronal, realizadora do evento.
“O tema é de interesse do público em geral, especialmente para
profissionais e líderes que desejam
desenvolver seu lado humanizado e ampliar sua mente para vencer na vida e na sua carreira profissional”, explica Fazanaro. Ele
afirma que a mentoria amplia a
mentalidade para a busca de uma
vida mais significativa e feliz. “Isso
melhora expressivamente a performance pessoal e profissional
por levar a atitudes mais assertivas, com mais sensibilidade, mais
coragem e otimismo”, destaca.
O conteúdo da palestra Introdução à Mentoria traz: A Sa-

bedoria do TAO; As Duas Felicidades; Visão Humanizada e
Evolução; Metodologia e Objetivos de Mentoring; Mentoring
e Coaching se Completam.
Douglas Fazanaro é leader e
master coach, mentor humanizado; certificado pelo Instituto Holos na modalidade profissional,
Self & Life com Ativação de Competências Pessoais e Profissionais;
máster em coaching e mentoria
com foco em pessoas, equipes, liderança e gestão. É formado em administração de empresas pela Unimep (Universidade Metodista de
Piracicaba); especialização em desenvolvimento e gestão pela FDC; e
CEO do Grupo General Chains.
As inscrições para a palestra gratuita podem ser feitas até
o próximo dia 15, pelo e-mail
simespi@simespi.com.br. Os inscritos podem contribuir voluntariamente com a doação de um quilo
de alimento não-perecível. A sede
do Simespi fica na rua Samuel
Neves, 1601 , Bairro dos Alemães.

Conselheiros do OP aprimoraram conhecimento sobre leis para acompanhar a dinâmica dos trabalhos

Davi Negri

BURACOS NO BAIRRO ÁGUA BRANCA
Os vereadores Acácio Godoy (PP) e Thiago Ribeiro (PSC)
verificaram, na tarde desta quarta-feira (9), buracos em
dois quarteirões da avenida Miguel Caparróz, no bairro
Água Branca. Num determinado trecho, por exemplo,

os moradores colocaram um pneu velho para sinalizar
uma das crateras formadas na via, em frente a uma mercearia. Outro local crítico, informado por um dos moradores, é a rua Jamaica, próximo ao número 128. A6

A Tribuna Piracicabana
A2

Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

O

Centenário

mais antigo
partido político em atividade fará em 2022 cem
anos, uma história
de muita luta e de
defesa pelo Brasil.
Com base nisso, é
inevitável que o partido dispute majoritariamente o Governo do
Estado de São Paulo, o maior da
federação, ainda mais com a indefinição Haddad X Márcio
França, que desagrega e racha a
esquerda e centro-esquerda.
O desejo "dominante" do
PT em busca da "medalha de
ouro, prata e bronze" na mesma disputa é inconcebível na democracia, o Partido dos Trabalhadores quer a Presidência da
República, Governo do Estado de
São Paulo, Senado... Quer mais
uma Coca-Cola e um Pastel?
O desejo legítimo do
PCdoB em ter candidatura
própria, sendo a única do
Partido protocolada até aqui
a de Francys Almeida, é acima
de tudo uma forma de ampliar
o debate e dar oportunidade
dos membros avaliarem e opinarem, não empurrando "goela abaixo" qualquer opção.
Aproveito para reiterar
meu absoluto repúdio ao vereador Renato Freitas, do PT, que
estava entre os que protestavam contra assassinato de congolês dentro de uma igreja de

Curitiba, qual o sentido disso? O padre que
matou o congolês?
Esse radicalismo
da esquerda precisa
ser combatido, se a
constituição é nossa
carta magna e deve
ser respeitada, que
comece pelos partidos protagonistas.
Sem um diálogo com todos
os setores da sociedade, com as
mais diversas entidades, não se
constrói um país, e esse país tem
uma parcela considerável de
evangélicos e como um deles reitero a importância da liberdade
religiosa e do respeito à todos.

Esse
radicalismo da
esquerda
precisa ser
combatido (...)
Sendo assim, o meu legítimo direito de ser pré-candidato
ao Governo do Estado de São
Paulo está mantido até a definição do partido em sua convenção, onde se decidirá os rumos
da legenda. O PCdoB só será grande, quando se posicionar como
tal e fazer valer a sua história.
———
Francys Almeida, bacharel em Direito,
síndico profissional,
militante partidário

Q

uando pensamos em espaços públicos, devemos ir
muito além do que costumamos imaginar do uso dos prédios públicos por setores da administração e/ou do funcionalismo
público. A noção e os desafios para
a vida contemporânea no exercício da cidadania plena pressupõem que devemos conceber os
espaços públicos como patrimônios de convívio e de cidadania.
Os espaços públicos, mais do
que simplesmente construções
de concreto, que preenchem com
vida os hiatos urbanos, estão diretamente associados à construção do que chamamos de cidade
e influenciam as relações que se
criam dentro delas, construindo a própria identidade e proporciona o convício entre os cidadãos e a cidade. Sem o seu
uso, nem um nem outro se afirmam plenamente, nem o cidadão
nem a cidade. O sentido público
de uso da cidade fica capenga e
a função social daquilo que é
“coisa pública” fica prejudicada.
De acordo com a especialista em Desenvolvimento Urbano
do WRI Brasil Cidades Sustentáveis e Mestra em Geografia,
Lara Caccia, “quando nos referimos às ruas e demais espaços
públicos de uma cidade, em realidade, estamos falando da
própria identidade da cidade. É
nesses espaços que se manifestam as trocas e relações humanas, a diversidade de uso e a vocação de cada lugar, os conflitos
e contradições da sociedade”.
Piracicaba é historicamente
reconhecida pelas suas belezas
naturais, principalmente pelo
nosso importante Rio Piracicaba,
mas também históricas e arquite-

Prazo de formação das
federações partidárias
Max Pavanello

R

ecentemente, ao
escrevermos so
bre as regras
editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral
– TSE para as eleições
de outubro, abordamos o assunto federações de partidos.
Na oportunidade, informamos ter o TSE estabelecido que somente as federações formadas com antecedência de 6 (seis) meses das eleições
poderiam lançar candidatos e
para isso ser viável fixou, na Resolução n° 23.670/2021, 1° de
março como sendo o prazo fatal para o requerimento ser feito junto à Justiça Eleitoral.
O prazo era exíguo e praticamente inviabilizava a formação de
federações. A federação traz consequências sérias, pois, apesar dos
partidos federados continuarem a
existir individualmente, passarão
a funcionar como se fossem apenas, o que, na prática, traz limitações na própria autonomia, por
isso, antes da consolidação é necessária muita conversa e negociação, pois terão o tempo de convivência mínima de 4 anos.
O PTB havia proposto ação
direta de inconstitucionalidade
contra a Lei n° 14.208/2021, que
criou as federações, pois entendeu
se tratar de um drible na legislação
que proibiu as coligações e estabeleceu a cláusula de desempenho.
Aproveitando a ação, o PT
requereu a ampliação do prazo
para que fossem criadas as federações, passando de 01 de março
para 05 de agosto, data final do
período das convenções partidárias. O pedido do PT se amparou
no fato da Lei das Federações Partidárias mencionar a possibilidade de serem criadas até a data
das convenções, ao contrário do
entendimento inicial do TSE.
O Supremo Tribunal Federal
julgou na última quinta-feira (9)
os pedidos de PTB e PT. Disse que
as federações são constitucionais,
mas estabeleceu o prazo de até
31 de maio para serem criadas.
Portanto, restou vencido o PTB
e parcialmente atendido o PT.
Uma curiosidade, a lei que
criou as federações, depois de
aprovada pelo Congresso Nacio-

nal, foi encaminhada
para a sanção presidencial. Porém, o Presidente da República
vetou o então projeto
de lei. À boca miúda,
diz-se que vetou para
prejudicar os partidos
de esquerda, especialmente o PCdoB, que
tem enfrentado dificuldades com a cláusula de barreira e já havia manifestado interesse em se federar.

Disse (STF) que as
federações são
constitucionais,
mas estabeleceu
o prazo de até 3
1
31
de maio para
serem criadas
O Congresso Nacional, porém,
derrubou o veto, por isso, a lei foi
promulgada e entrou em vigência.
Agora o segundo fato curioso, o Ministro Kassio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair
Bolsonaro porque tinha alinhamento ideológico, votou pela inconstitucionalidade da lei, foi o único
dos 11 ministros, provavelmente por
comungar dos pensamentos do
seu padrinho e querer dificultar
a vida do PCdoB. Aliás, tem sido
fiel escudeiro votando na linha
de pensamento do presidente.
Já o Ministro André Mendonça, também indicado para o STF
pelo presidente Jair Bolsonaro por
ser alguém extremamente alinhado ideologicamente, votou pela
constitucionalidade das federações. Estaria o Ministro André
Mendonça virando comunista?
Como diz nosso querido Capiau,
perguntar não ofende. Ofende?
Por fim, uma última curiosidade, o Ministro Luis Roberto Barroso que foi quem assinou a Resolução n° 23.670/
2021 na condição de Presidente do TSE, mas votou pela ampliação do prazo de 1° de março
para 31 de maio, ou seja, votou
contra sua própria resolução.
———
Max Pavanello, advogado, vice-presidente do PDT de Piracicaba, Conselheiro Estadual da OAB/SP

Data da fundação: 01 de agosto de 1.974
(diário matutino - circulação de terça-feira a domingo)
Fundador e diretor: Evaldo Vicente
COMERCIALIZAÇÃO: Gerente: Sidnei Borges
SB – Jornais Regionais – EIRELI - 27.859.199/0001-64
Rua Madre Cecilia, 1770 - Piracicaba/SP - CEP 13.400-490
- Tel (19) 2105-8555
IMPRESSÃO: Jornais TRP Ltda, rua Luiz Gama, 144 – CEP 13.424-570
Jardim Caxambu - Piracicaba-SP, tel 3411-3309

A Cidade é Sua: o direito aos espaços públicos
tônicas. Sempre foi e é considerada um polo irradiador de arte, de
cultura e educação. No entanto,
temos registrado nos últimos
anos um movimento de desvalorização dos patrimônios da cidade, como são os casos da Pinacoteca Miguel Dutra, Parque do
Mirante, Museu da Água, Observatório Astronômico, Parque da
Rua do Porto, Pistas de Skate etc,
que tem sofrido fortemente a
omissão ou a falta de gestão séria sobre esses equipamentos.
Esses espaços públicos certamente sofrem com a falta de gestão e de investimentos por parte
do poder público. Esse cenário tem
piorado a condição desses espaços
e o seu uso por parte da população. Cabe aqui destacarmos uma
questão grave verificada atualmente, a decisão por parte do Poder Público do fechamento ou a
interrupção do funcionamento e
ao atendimento da população. Ainda mais grave é que o Poder Executivo muitas vezes toma essa
decisão sem ter a elaboração e o
planejamento do retorno e da solução para a adequada reabertura do espaço, como é o caso do
Observatório Astronômico e do
Parque da Rua do Porto, fechados há meses sem previsão ou plano de reabertura apresentado à
sociedade. A situação de pandemia exige esforços para manter
em funcionamento os espaços
públicos, locais abertos à população sem gerar aglomeração e trazendo convívio e saúde mental.
Ter esses fechados, mesmo
com dificuldades de manutenção
e investimentos, geralmente precariza ainda mais, favorece o mau
uso, o vandalismo e o afastamento do exercício da cidadania. Es-

Os espaços
públicos, mais do
que simplesmente
construções de
concreto, estão
diretamente
associados à
construção do
que chamamos
de cidade
ses devem ser concebidos e pensados como locais de encontros e sua
apropriação pode facilitar a mobilização política, estimular ações por
parte dos moradores e ajudar a
prevenir a criminalidade, por
exemplo. Outro aspecto importante são os benefícios para a saúde,
tanto física quanto mental: as pessoas sentem-se melhores e tendem a ser mais ativas em espaços
atrativos, públicos e de convívio.
Quanto mais diversificados
e vivos os espaços de uma cidade, menos desigual e mais rica e
democrática torna-se a sociedade, daí a relação direta entre o
planejamento desses espaços públicos e os valores democráticos.
É possível ir ainda mais fundo e relacionar a presença e o planejamento de espaços públicos
com valores democráticos. Segundo a definição de especialistas, um
bom espaço público é aquele que
reflete a diversidade e estimula a
convivência entre as pessoas sem
esforço, que cria as condições necessárias para a permanência,
que convida as pessoas a estarem e a usarem esses locais, como
um ambiente aberto, gratuito,
de livre acesso e democrático.
De acordo com a organização
sem fins lucrativos, o Project for

Public Spaces (PPS), é a vitalidade dos espaços que atrai as pessoas e faz com que elas escolham ou
não os ocupar, e o que garante
essa vitalidade é a possibilidade de
usufruir dos espaços urbanos de
diversas formas. Esta organização trabalha com O Poder dos
10: um bom espaço público precisa apresentar pelo menos dez
possibilidades diferentes de coisas que as pessoas possam fazer
nele – dez motivos para estar lá.
Nesse sentido, a existência de
espaços públicos apropriáveis, sob
uma gestão democrática e inclusiva, além de garantir a vitalidade
urbana acima citada, confere o
aumento da percepção de segurança e de democratização desses espaços. A questão pode ser entendida, de acordo com o estudo apresentado, como uma via de mão
dupla: “as pessoas estarão na rua
se sentirem segurança e a rua será
um ambiente mais seguro quanto
mais pessoas estiverem nela”.
De acordo com uma das
maiores referências em urbanismo e direito à cidade, Janes Jacobs: “Cidade saudável é feita
pelo movimento de pessoas nas
ruas e espaços públicos. É apenas a ocupação, diversa e intensa que dá vida às cidades. E,
mais do que isso: promove a segurança pois enquanto pedestres, criamos “olhos na rua”.”
Em sua obra, Jacobs ressaltava
“a importância da vitalidade urbana para se gerar cidades mais
igualitárias e também seguras.”
———
Mandato coletivo “A Cidade é Sua”, do Partido
Verde (PV), é formado
por Silvia Morales, Pablo
Carajol e Jhoão Scarpa

Plano de cargos e carreira dos docentes
municipais: uma discussão tardia
Lilian Lacerda

A

partir dos anos
90, passou a vigorar nas políticas educacionais o modelo gerencial e como
consequência trouxe
aspectos como individualismo e competitividade nas relações de trabalho. A proposta aqui empreendida refere-se uma reflexão crítica
acerca do que preconiza a legislação e as condições objetivas de trabalho docente. Ao realizá-lo considera-se seus efeitos nas relações de
trabalho, na saúde dos professores
e os impactos na qualidade do
processo de ensino-aprendizagem.
As implicações dessa estratégia político-gerencialista se instalou no cenário educacional brasileiro como exigência de organismos internacionais cujas consequências desembocam na descentralização e autonomia sob a égide da modernidade: trabalhos
baseados em projetos, parceria
com o setor privado e desconcentração administrativa. De outra
parte, no campo ideológico se difundir-se ideais de metas, competências, qualidade, equidade,
eficácia e eficiência. Dessa forma,
em prol da “qualidade da educação”, práticas gerencialistas vão se
propagando e tornado legítimas.
Atualmente no Brasil, há um
arcabouço legal que orienta os estabelecimentos de ensino acerca da
valorização da carreira docente,
partindo da Constituição Federal

de 1988 (BRASIL,
1988), Lei de Diretrizes
e Bases da Educação
Nacional - Lei nº 9.394/
1996 (LDBEN), (BRASIL, 1996); Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb),
Lei nº 11.494/2007 (BRASIL,
2007); Lei nº 11.738/2008 (BRASIL, 2008); Plano Nacional de
Educação (PNE), Lei nº 13.005/
2014 (BRASIL, 2014); Resolução
nº 2/2009 do Conselho Nacional
de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) (BRASIL,
2009). Contudo, apesar da legislação trazer a valorização do magistério, ainda se tem municípios
que demonstram descaso e indicam a falta de valorização docente, como é o caso de Piracicaba.
Palco de disputas políticas, a
discussão acerca do plano de cargos e carreira dos professores
municipais da cidade de Piracicaba não sai do papel - há pelo menos três gestões – trazendo profundas consequências ao exercício
docente. Sobrelevado de aspectos
como a ausência de concursos
para cargos de gestão – os gratificados e comissionados – da falta de clareza e na morosidade do
processo de remoção de professores,
na distorção do termo “assiduidade”, no modo como o bônus“ do
Fundeb é realizado dentre outros.
O cenário atual, sobre o qual
se realiza a análise da carreira

A ausência de
um plano nega
a possibilidade
de progressão
na carreira
docente, é produto de um processo histórico e que sem os investimentos necessários fundiu-se com
políticas equivocadas que acarretaram na desvalorização docente.
As condições a qual o município de Piracicaba submete os profissionais da educação é desumana: professores laboram doentes
para não serem penalizados com a
perda da assiduidade e o bônus
do Fundeb, não passam por formação continuada de qualidade,
lidam com o elevado número de
crianças graças às chamadas
“GG”, enfrentam o autoritarismo
e passam por assédio moral sem
considerar as condições de realização do processo educativo escolar dentre outros. Como resultado, os sintomas reverberam em
dimensões identitárias e ético-políticas do sofrimento, elevados níveis de estresse e/ou adoecimento
biopsíquico dos docentes.
Diante do exposto, a identidade do professor e do diretor
de escola tende a ser sonegada
pela falta de autonomia e de protagonismo no processo educativo, o que mitiga o reconhecimento de sua atividade primária de
labor. Se o plano de carreira pressupõe a existência de posições que
regulamentam as condições do
trabalho docente, a ausência do

mesmo representa um retrocesso imensurável somados à precarização e a proletarização das
condições de trabalho, produzindo efeitos significativos na
identidade e no fazer docente.
A ausência de um plano de carreira nega a possibilidade de progressão na carreira, o que implica
aumento no vencimento-base do
professor. Consequentemente, não
são considerados requisitos como
titulação e formação continuada.
Vale ressaltar que elementos relativos ao salário e à progressão de carreira são basilares na compreensão da constituição do exercício profissional.
Entretanto, a profissionalização docente tem surgido no
discurso político da atual gestão como parte da agenda de realizações, mas sem sinalizar a abertura ao debate com a categoria.
Os docentes municipais reivindicam um plano de carreira
discutido e construído com a
participação dos profissionais da
educação com vistas a garantir
avanços e melhorias nas condições de trabalho e na carreira do
magistério. O desafio é averiguar
se existe espaço na agenda neoliberal do governo para a elaboração de um documento que realmente valorize o magistério,
para além de políticas utilitaristas que visam o controle e a intensificação do trabalho docente.
Lilian Lacerda, doutora pela PUC-SP, psicanalista e pesquisadora

Cuidado, senhoras vereadoras e senhores vereadores!
Sergio Oliveira Moraes

P

auto o meu artigo e aviso pela
seguinte notícia: Câmara
Municipal de Piracicaba
pode instituir a “Medalha de Mérito Estudantil Professor Olavo de
Carvalho” (processo correndo na
casa, com o número 97/2022).
Diante de tal informação,
não vou discutir aqui se não ter
cursado instituições de ensino é
um bom exemplo para jovens,
tampouco se deixar os próprios
filhos no analfabetismo (como
relata a filha mais velha do professor Olavo) o é, ou defender o
hábito de fumar (como fazia ele),
ou ter apontado arma para a cabeça dos filhos pequenos (fato também relatado pela filha de Olavo,
disponível em vídeos do Youtube).
A lista é grande e o tempo é curto.
Três afirmações colhidas das
falas do senhor Olavo de Carvalho, todavia, resumem minha preocupação caso tal medalha seja

instituída. São elas: 1) “ Albert
Einstein foi um farsante e inventou a Teoria da Relatividade.”;
2) “ Isaac Newton é portador de
uma burrice formidável.”; 3) “
Galileu Galilei não passou de um
charlatão protegido pelo papa.”
Não vou aqui também questionar sua técnica nada científica ou filosófica de qualificar
a pessoa ao invés de discutir
suas ideias – não farei o mesmo com o senhor Olavo. Vamos
às afirmações – resumidas para
não deixar o texto cansativo.
Em relação à primeira, depreende-se pela sequência que se trata da Teoria da Relatividade Restrita e não a Geral, já amplamente
confirmada pela ciência (seja nas
viagens espaciais, seja na detecção
de partículas na superfície terrestre, entre uma série de outras comprovações, aqui simplificadas).
Em relação à segunda – por
tratar Newton de velocidades e
corpos que fazem parte do nosso

A História, a
Ciência e a
Filosofia os
julgarão caso
aprovem tal
iniciativa
dia a dia – a todo momento a utilizamos (seja para estudar a queda de uma maçã, seja para prever
o movimento de satélites ou planetas, ou para sacudir um frasco
de molho e interromper bruscamente para que o tal molho escorra para nosso prato, utilizando
instintivamente a Lei da Inércia).
O mausoléu de Sir Isaac Newton
ocupa um lugar especial na Abadia de Westminster. ”Burrice”?
Chegamos, retroativamente,
no tempo a Galileu Galilei – falecido em 1642, mesmo ano do nascimento de Newton. Até hoje seus
estudos sobre a composição de
movimentos são utilizados em

balística, por exemplo, e suas discussões sobre a Física Aristotélica (384 A. C.) são geniais!
Isso, senhoras vereadoras e senhores vereadores,
para ficar no básico!
Concluindo, peço que reflitam bastante, pois a aprovação
do nome do “professor” Olavo
de Carvalho para tal premiação
significa endossar suas ideias.
Ou seja: “Albert Einstein farsante, Isaac Newton burro e
Galileu Galilei charlatão!”.
A História, a Ciência e a Filosofia os julgarão – senhores e
senhoras vereadores e vereadoras – caso aprovem tal iniciativa, bem como boa parte de piracicabanos (envergonhados)!
———
Sergio Oliveira Moraes,
Licenciado em Física pela
Unesp/Campus Rio Claro. Doutor pela Escola
Superior de Agricultura
"Luiz de Queiroz "/USP
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CNP Q

Quatro docentes da FOP
contemplados em edital
Os professores Altair Del Bel
Cury, da área de Prótese Parcial
Removível; Brenda Paula Figueiredo de Almeida Gomes, da área
de Endodontia; Jaime Aparecido
Cury, da área de Bioquímica e
Lourenço Correr Sobrinho, da área
de Materiais Dentários, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Unicamp, foram contemplados na Chamada CNPq/
MCTI/FNDCT Nº 18/2021 – Universal. O resultado final foi divulgado no dia 3 de fevereiro de 2022.
Ao todo, foram aprovados
1.344 projetos de todas as áreas
do conhecimento, totalizando
R$ 127,9 milhões, o que representa metade da chamada total.
O CNPq esclarece que o resultado final contempla todas as propostas aprovadas na lista divulgada em dezembro de 2021, além
de projetos cujos recursos foram
deferidos. Esses projetos serão financiados com recursos do orçamento do CNPq, mais os R$ 100
milhões repassados ao CNPq em
31 de dezembro, que destinou crédito suplementar ao MCTI para
repassar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Outros
R$ 100 milhões do FNDCT, incluídos na Lei Orçamentária Anual
(LOA) de 2022, serão repassados
ao CNPq e uma nova lista de projetos aprovados será divulgada.
O estudo “Desempenho clínico, funcional e mecânico de infraestruturas de Poliéter-éter-cetona
(PEEK) para próteses parciais removíveis”, conduzido pela professora Altair Cury, receberá aporte
financeiro de 111,6 mil reais. O projeto será desenvolvido em colaboração com professores das Faculdades de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas e do Centro Universitário UNIFTC Salvador. O PEEK é um polímero de alto
desempenho, biocompatível e que
apresenta excelentes propriedades
físicas e mecânicas. Entretanto, a
sua resistência à fadiga e seu comportamento biomecânico como infraestrutura para PPR ainda necessitam ser esclarecidos. Do ponto de vista clínico, as evidências são
praticamente inexistentes, sendo
necessário a realização de mais estudos clínicos randomizados que
acompanhe as alterações nos tecidos de suporte para PPR, bem como
a função e a percepção de pacientes
reabilitados com infraestrutura de
PEEK. Sendo assim, o objetivo deste projeto é avaliar o desempenho
clínico, funcional e mecânico de infraestruturas de PEEK comparando às infraestruturas de Co-Cr.

O valor aprovado para o projeto apresentado pela professora
Brenda Gomes foi de R$ 130 mil.
Com o título “Compartilhamento
de mecanismos de resistência a
antibióticos entre as comunidades
microbianas orais e as das infecções endo-periodontais”, o estudo
tem como objetivo desenvolver
uma abordagem sistêmica para
analisar a rede de resistência aos
antibióticos em metagenomas da
cavidade oral e correlacioná-la
com aquela encontrada em dentes
com infecções endo-periodontais
combinadas. O projeto integrará
tecnologias para decodificar a distribuição, abundância, associações
e correlações estatísticas do resistoma e mobiloma de diferentes sítios orais (metagenomas de diferentes partes do mundo) com os
das infecções endo-periodontais.
Por meio de abordagens laboratoriais, bioinformática e ciência em
rede, serão investigados padrões
de genes de resistência prevalentes em diferentes locais da cavidade oral e o fluxo de sua disseminação em comunidades microbianas de infecções endo-periodontais. Esses dados são de fundamental importância para a
compreensão desse desafio universal, abrindo caminho para
que novas tecnologias possam desenvolver tratamentos eficazes.
O projeto “Modelos para Avaliação do Potencial Anticárie de
Vernizes Fluoretados”, coordenado pelo professor Jaime Cury, recebeu a quantia de 125 mil reais. A
motivação da pesquisa se embasa
na necessidade de desenvolvimento de modelos que possibilitem avaliar o potencial anticárie de vernizes fluoretados, seja para serem
usados no desenvolvimento de
novos produtos, bem como para
avaliar os já presentes no mercado, tendo como objetivo final a regulamentação destes produtos
antes de serem comercializados.
O estudo intitulado “Síntese e
caracterização de scaffolds porosos de quitosana-metacrilamida
associados a fosfatos de cálcio e
células-tronco mesenquimais para
regeneração do complexo dentinopulpar” receberá a quantia de 174
mil reais. Coordenado pelo professor Lourenço Sobrinho, este projeto tem como proposta sintetizar
scaffolds porosos de quitosanametacrilamida e avaliar a influência de fosfatos e células tronco mesenquimais nas propriedades físico-químicas, mecânicas,
biológicas e morfológicas, como
alternativa de tratamento na terapia celular regenerativa.

S OLIDARIEDADE

Vaccip recebe
doações de alimentos
A Vaccip (Voluntários em
Ação Contra o Câncer Infantil de
Piracicaba) está recebendo doações de gêneros alimentícios e itens

de higiene para auxiliar 36 crianças assistidas pela entidade. Colabore, entre em contato com a Sueli
pelo telefone (19) 98144-2479.
Divulgação

IGREJA BATISTA
O pastor Paulo de Tarso – na
foto com sua esposa Rosa –
foi eleito, no último dia 6, presidente da Igreja Batista Nova
Vida de Piracicaba. A sua eleição, pelos membros da igreja, foi amplamente comemo-

rada e o vice-presidente do
Sincomerciários de Piracicaba, Roberto Previde, deseja
sucesso nessa nova missão
do pastor. “Que Deus abençoe
sua gestão. Esse é desejo do
Sincomerciários”, diz Previde.

CPI

Semae não repassa inadimplência
para Mirante, conclui comissão
Mesmo sem receber, Semae faz repasse para Mirante; relatório aponta dívida de R$
49 milhões dos 200 maiores devedores e prejuízo de R$ 96 milhões com isenções
Na primeira reunião de trabalho após o recesso parlamentar,
realizada nesta quinta-feira (10),
a CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito) formada na Câmara
Municipal de Piracicaba para apurar possíveis irregularidades no
Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto) concluiu que a autarquia
faz repasses até mesmo dos valores que ainda não recebeu para a
empresa Mirante, contratada para
atuar na área do saneamento.
A comissão estudou, na reunião, o relatório que contém os 200
maiores devedores do Semae, que
soma um déficit de R$ 49,2 milhões até setembro de 2021. Os
dados constam no SCI (Sistema
Comercial Integrado), que concentra os débitos que já estão inclusos na dívida ativa. De acordo com
a comissão, apesar de ainda não
ter recebido os valores desses consumidores, a autarquia faz o repasse da metade dos recursos, o que
equivaleria à coleta e tratamento
de esgoto, para a terceirizada.
“A Mirante não tem inadimplência”, disse a presidente da comissão, vereadora Rai de Almeida
(PT). “O contrato prevê que toda a
responsabilidade pela inadimplência é do Semae. A Mirante não tem
esse prejuízo. É um contrato leonino, que é vantajoso só para
uma das partes. Parceria deveria
ser ganha-ganha e não um ganha
e outro perde”, destacou Rai.
Para o relator da CPI, verea-

dor Anilton Rissato (Patriota), a
população precisa tomar conhecimento dessas questões. “O que
a população precisa saber é que
o Semae está sendo uma mãe”,
colocou. “Ainda não elaboramos
o relatório, mas o que eu penso é
que o contrato com a Mirante
prejudica o Semae. São grandes
empresas que devem milhões e
ainda estão com as contas ativas. Isso é uma injustiça com o
Semae e com os cidadãos”, disse.
O membro da comissão, vereador Thiago Ribeiro (PSC), demonstrou preocupação de que esse
tipo de déficit acarrete posteriormente em solicitações de abertura
de crédito suplementar para que o
Semae feche as contas no final do
exercício financeiro. “Em cima desse valor (da dívida), o Semae é obrigado a repassar a parte da Mirante, mas ainda não recebeu. Por isso
o Semae está no vermelho. Esse é o
nosso objetivo, buscar a recuperação da saúde financeira do Semae.
É vergonhoso isso para uma empresa que foi considerada a menina dos olhos da cidade”, afirmou.
ISENÇÕES – Na análise do
relatório dos devedores, os parlamentares destacaram que a maior
devedora é uma instituição que
acumula R$ 11 milhões em débitos e ainda goza de isenção para
algumas ligações. Um relatório dos
consumidores isentos também foi
estudado pela CPI na reunião. Somente no período de janeiro a no-

Davi Negri

CPI concluiu que o Semae faz repasses até mesmo dos
valores que ainda não recebeu para a empresa Mirante

vembro de 2021, o Semae acumulou um prejuízo de mais de R$ 96
milhões em função das isenções
garantidas a órgãos públicos, instituições beneficentes, religiosas, e
até mesmo empresas.
“A conta oscila para o cidadão comum porque tem que abater essas isenções”, colocou Thiago Ribeiro. Segundo o vereador,
um dos maiores consumidores
isentos tem consumo de 14 mil
metros cúbicos por mês, o que equivale a uma conta de aproximadamente R$ 33 mil. A presidente da
comissão, Rai de Almeida, completou que falta fiscalização do Semae.
“Tem instituições que não fazem
economia de água porque são isentas e têm um consumo que daria
para inundar o bairro”, disse.

Na última terça-feira (8), os
membros da CPI fizeram uma
vistoria em pontos de despejo irregular de esgoto na cidade e
concluíram que a coleta e tratamento não estão em 100%, conforme já foi anunciado em campanhas publicitárias. “Quando
foi assinado o contrato com a
Mirante, em 2012, o Semae tinha
70% de coleta e tratamento”,
lembrou Rai. “Não há razoabilidade em ver esgoto correndo a
céu aberto depois de 10 anos”.
A próxima reunião da comissão será na quinta-feira
(17) e contará com tomada de
novos depoimentos, que ainda serão definidos. A data final para a apresentação do relatório da CPI é 18 de maio.

E DUCAÇÃO

Projeto sobre prevenção à evasão escolar dá entrada em comissão
O projeto de lei 104/2021,
que institui a Política Municipal
de Prevenção ao Abandono e
Evasão Escolar no Município de
Piracicaba, deu entrada na Comissão de Educação, Esportes,
Cultura, Ciência e Tecnologia, em
reunião realizada na manhã desta quarta-feira (9). A comissão é
formada pelos vereadores Rai de
Almeida (PT), presidente; Thiago Ribeiro (PSC), relator; e Zezinho Pereira (DEM), membro.
De autoria do vereador
Thiago Ribeiro (PSC), o texto
do PL 104/2021 contempla o desenvolvimento de programas,
ações e conexões entre órgãos
públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que
visem ao desenvolvimento de
competências sócio emocionais
ao aluno durante o ano letivo.
O parecer contrário ao projeto de lei exarado pela Comissão de Redação, Justiça e Legis-

lação foi rejeitado em plenário,
na reunião extraordinária da
última segunda-feira (7), e o PL
104/2021 voltou a tramitar pela
Casa. A Comissão de Educação,
Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia tem o prazo de 15 dias para
exarar parecer sobre o projeto.
Com a assessoria do Departamento Legislativo da Câmara
Municipal de Piracicaba, a comissão recebeu e exarou pareceres favoráveis aos projetos de lei que
dispõe sobre denominações 136,
226, 245 e 248/2021 e aos projetos de decreto legislativo 56 e 57/
2021, ambos de autoria do vereador Paulo Campos (Podemos).
A vereadora Rai de Almeida destacou que além de analisar o mérito de temas importantes como educação, esportes, cultura, ciência e tecnologia, a comissão também pode
promover debates e discussões
sobre essa temática. “Nós po-

C OVID -19
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Reunião aconteceu na manhã de quarta-feira (9)

demos convidar pessoas que
venham colaborar conosco sobre essas questões para que nós
possamos refletir e que tenha
um efeito na realização e na implementação de políticas públicas nesse seguimento", afirmou.
Compete à Comissão de

Educação, Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia emitir parecer
sobre os processos referentes à
educação, esportes, lazer, cultura, ensino, artes, pesquisa tecnológica e científica, patrimônio histórico e nomenclatura de vias, logradouros e próprios municipais.

J OVEM A DVOCACIA

Piracicaba reabre agenda OAB-SP vai esclarecer termos do
para vacinar com a 2ª dose convênio da assistência judiciária
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), publicou
novas vagas para agendar a 2ª
dose da vacina contra a Covid19. O agendamento deve ser feito pelo site VacinaPira (https://
vacinapira.piracicaba.sp.gov.
br/cadastro/blk_inicial/).
Já podem agendar as pessoas que tomaram a 1ª dose da
CoronaVac/Butantan até 22/
01, da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz até 23/12, da Pfizer (adultos com 18 anos ou mais) até 28/
01 e da Pfizer (adolescentes de
12 a 17 anos) até 24/12.
Também há vagas para
agendamento da dose adicional
daqueles que tomaram a vacina
de dose única Janssen até 18/12.
3ª DOSE – Também há
vagas no site VacinaPira para
agendamento da 3ª dose da
vacina contra a Covid-19 das
pessoas com 18 anos ou mais
que tomaram a 2ª dose há,
pelo menos, quatro meses.
CRIANÇAS – Estão disponíveis no VacinaPira, ainda, vagas para vacinar com a 1ª dose as

crianças de cinco a 11 anos. Para
receber a vacina, todas as crianças devem apresentar CPF, documento de identificação, comprovante de residência em Piracicaba
(não necessariamente no nome da
pessoa que será vacinada) e recomenda-se que estejam acompanhadas por um adulto responsável legal ou apresentem termo de
assentimento (documento está
disponível no VacinaPira, no local
do agendamento para esse grupo).
DOCUMENTOS – Para
receber a 2ª dose, é necessário
que apresente documento de
identificação com foto, CPF, comprovante de endereço (não necessariamente no nome da pessoa
que será vacinada) e comprovante de vacinação com a 1ª dose. Para
receber a 3ª dose ou dose adicional, é necessário, além dos documentos já citados, que apresente o comprovante de vacinação com a 2ª dose ou dose única.
ORIENTAÇÃO – Para
evitar aglomeração, é recomendado que chegue ao local de vacinação com cinco
minutos de antecedência.

A Ordem dos Advogados do
Brasil seção São Paulo (OAB SP),
por meio de suas comissões da
Jovem Advocacia e de Assistência
Judiciária, promoverá uma videoconferência para esclarecimentos
a respeito do convênio da Secional
com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP) para
oferta de defesa suplementar aos
legalmente necessitados. A reunião, que não requer pré-cadastro, acontecerá na próxima segunda-feira (14), a partir das 20h.
Segundo o presidente da Comissão da Jovem Advocacia,
Guilherme Hansen Cirilo, como
muitos recém-aprovados no Exame de Ordem se inscrevem no
convênio para iniciar a vida profissional, essa transmissão ao
vivo poderá ajudá-los a entender melhor como é oferecida a
assistência judiciária gratuita à
população carente por meio da
parceria da Secional com a DPESP.
“Vejo a participação no convênio como uma grande oportunidade profissional, pois, para se
destacar, o jovem advogado precisa ter casos e conseguir bons resultados. Na Defensoria Pública,
ele consegue atender seus primeiros casos, prestar bons serviços e

utilizar os resultados para fortalecer seu marketing pessoal. Posteriormente, esse trabalho pode
ser apresentado para possíveis
novos clientes”, afirma Cirilo.
O evento on-line contará com
a presença do presidente da Comissão de Assistência Judiciária,
Francisco Jorge Andreotti Neto.
“Essa atuação conjunta das comissões irá, primeiro, ajudar a inserir jovens advogadas e advogados no mercado de trabalho e,
segundo, aprimorar a prestação
jurisdicional ao cidadão assistido nos termos do convênio da
OAB SP e DPESP”, comenta Neto.
“Vale ressaltar que as duas
comissões também estão firmando
uma parceria inédita com a formação de um núcleo da Jovem Advocacia dentro da Assistência Judiciária, justamente para facilitar a
comunicação do profissional recémaprovado no Exame de Ordem, colaborando com seu desenvolvimento profissional”, destaca Cirilo.
Para participar do encontro,
basta acessar este link: https://
oabsp-org-br.zoom.us/j/
82530970798. Lembrando que 4
de março é o último dia de inscrição no convênio. Saiba mais
em: https://bit.ly/34prha2.
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Prefeitura publica edital de contratação
para fornecimento de merenda escolar
Com duração de quatro anos, empresa que apresentar menor preço global irá atender as escolas municipais de Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicou ontem, 10, o edital de abertura do processo licitatório
para contratação de empresa
especializada no fornecimento
de alimentação escolar. O edital do pregão 48/2022, que
pode ser acessado em http:/
www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br,
foi elaborado com base em estudos técnicos feitos pela Pasta,
com envolvimento da Divisão de
Alimentação e Nutrição (DAN).
O contrato prevê o pré-preparo, preparo e distribuição da alimentação com fornecimento de
todos os gêneros alimentícios, insumos e mão de obra, visando o
atendimento de mais de 20 mil

“O C ASTELO

DOS

alunos em 51 escolas de ensino
Fundamental e 7 Centros de Atendimento Sócio Educativo (Case).
De acordo com a SME, o
edital prevê a execução dos serviços por 48 meses (quatro
anos), podendo ser aditado por
mais 12 meses. O critério de julgamento será o menor preço global. O valor estimado de receita
do contrato no período de quatro anos é de R$ 96.348.480,00.
“Nossa equipe está empenhada em oferecer a melhor alimentação escolar para os nossos alunos, com valor nutricional e a oferta de produtos de primeira qualidade. Com a publicação da licitação, a Educação de
Piracicaba dá mais um importante passo no projeto de melhoria

das políticas públicas educacionais”, frisa Bruno Roza, secretário municipal de Educação.
Com a abertura do processo
licitatório, as empresas interessadas deverão apresentar propostas
de execução do serviço à Prefeitura. Além da proposta, a situação
jurídica de cada empresa também
será analisada para verificar se
está apta a participar da licitação.
Com a publicação do edital,
as empresas terão até o dia 23/
02, às 8h, para apresentar as propostas, e a disputa terá início às
9h do mesmo dia. Após finalizado o processo de contratação, a
empresa vencedora deverá assumir o serviço em até 30 (trinta)
dias corridos a contar da data de
emissão da Ordem de Serviço.

Divulgação

Serão atendidos 51 escolas e sete Case (Centro de Atendimento Sócio Educativo)
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Livro infantil é destaque no programa Câmara Convida Instaladas réguas limnimétricas
A edição do programa Câmara Convida desta sexta-feira (11)
recebe, a partir do meio-dia, na TV
Câmara, o escritor Evair Sousa,
que lançou uma campanha para
financiamento do livro infantil “O
Castelo dos Sorvetes”. Contador
de histórias, o artista destaca a
intenção de estimular a imaginação das crianças com a obra.
“É a história de uma família
real que vive no ‘Castelo dos Sorvetes’, construído de sorvetes e
doces, e que adorava celebrar a
vida e os momentos com os moradores do vilarejo”, disse. Escrita
como um projeto para um empreendimento imobiliário, o livro
acabou não sendo utilizado e, durante a pandemia, ficou parada.
“Eu não quero deixar que a
história caia no esquecimento e
o público fique sem mais uma
obra literária. Com isso, veio a
ideia de transformá-la em livro”, conta. Evair detalha que a

produção não vem colorida,
“isso eu deixo a cargo das crianças que irão ter contato com a
obra”, disse, ao salientar a busca
por uma história compartilhada.
O artista também destaca
que ainda está em busca dos recursos necessários para produzir o livro e que os interessados
podem procura-lo nas mídias
sociais. “A minha intenção é lançar no mês de abril”, disse.
CÁSSIO "FALA PIRA" –
O segundo bloco do programa Câmara Convida recebeu o vereador
Cássio Luiz Barbosa, o Cássio
“Fala Pira”, para tratar sobre
ações do mandato. Dentre os destaques, o parlamentar lembra de
uma reunião com moradores da
região do Água Branca, onde ficou destacada a preocupação
com as enchentes no município.
“Neste período de muitas chuvas, isso é uma demanda recorrente da população, por isso eu

Guilherme Leite

Divulgação

Programa vai ao ar nesta sexta (11), a partir do meio-dia, na TV Câmara

Instalação na Represa Iracema

defendo que o poder público deve
fazer ações de prevenções”, disse.
Programa semanal de entrevistas, o Câmara Convida é
transmitido pela TV Câmara, nos
canais 11.3 em sinal digital (TV

Ocorreu nesta semana, nas
represas Municipal e Iracema, a
instalação de réguas limnimétricas. A Represa Boa Vista já possui o equipamento. A instalação
foi acompanhada pela equipe de
Saneamento e os responsáveis
pelo setor, Marcelo Menezes e
Mauro de Paula. A represa Iracema estava sem esse tipo de régua desde 2015, porém o equipamento já estava desgastado no
período. A Represa Municipal
também não possuía a régua.
Desde o ano passado, as
equipes responsáveis pelos setores de Meio Ambiente, Planejamento e Saneamento identificaram a necessidade deste tipo
de equipamento para melhor
acompanhamento dos índices.
“As réguas servem para identificar a altura do nível de água de
uma represa e, com os devidos cálculos, fazer a estimativa do volume por meio da curva ‘cota-áreavolume’, que relaciona as três grandezas. Logo, as réguas contribuem para a estimativa e monitoramento da capacidade de cada reservatório ao longo do tempo”,
comenta o diretor de Planejamento, Leandro Neves Zacharias.
Com as réguas nas três re-

aberta), 4 da Claro/Net e 9 da
Vivo, com retransmissão nas
mídias sociais oficiais da Casa,
no Facebook e YouTube, ou ainda no site oficial do Legislativo,
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

C ÍVICO -M ILIT
ARES
ILITARES

Prefeito visita escola estadual que pode receber o programa
O prefeito Luciano Almeida
visitou, quarta-feira, 9, a EE Profª
Maria de Lourdes Silveira Cosentino, no bairro Vila Sônia, que demonstrou interesse em participar
do Programa Nacional de EscolasCívico Militares (Pecim), coordenado pela Diretoria de Políticas
para Escolas Cívico-Militares (Decim). A visita contou ainda com a
presença do dirigente da Diretoria Regional de Ensino (DRE),
Fábio Negreiros, e teve por objetivo apresentar o programa à
equipe gestora e aos alunos.
Hoje, será realizada audiência pública na escola para apresentar o programa à comunidade, que poderá opinar e esclarecer eventuais dúvidas. O encontro será às 19h15 e a escola fica
na rua Altino Arantes, 203, Vila
Sônia. Todos podem participar.
“Fomos conhecer as instalações, conversar com os diretores
da escola para ver a segunda etapa, que é a audiência pública com
os professores, pais e funcionários

para que tomem a decisão se gostariam de disputar a possibilidade
de receber esse projeto do Ministério da Educação do Governo Federal”, afirma Luciano Almeida.
A Prefeitura de Piracicaba
solicitou a inclusão do município no programa por meio de
Termo de Adesão e atua em conjunto com a DRE de Piracicaba,
órgão vinculado ao Estado. Em
janeiro, o MEC (Ministério da
Educação) anunciou que Piracicaba foi pré-selecionada para
a implantação do programa.
“Nessa visita nós tivemos a
oportunidade do prefeito conversar com a gestão da escola e
também com os alunos e isso tem
um peso muito importante e significativo para incentivar os alunos a frequentarem a escola. A
EE Profª Maria de Lourdes Silveira Cosentino é grande, tem o
Programa de Ensino Integral
para os anos finais do Ensino
Fundamental e para o Ensino
Médio e ensino regular noturno

nas represas Municipal e Iracema

Divulgação/CCS

Prefeito visita escola estadual que pode receber
o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares

para os alunos que precisam trabalhar”, conta Fábio Negreiros.
Segundo divulgação feita pelo
MEC, Piracicaba está pré-selecionada para participar do Pecim por
meio do modelo de repasse de recursos, no qual o Ministério fará o

aporte financeiro, por meio do PAR
(Plano de Ações Articuladas), por
intermédio do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE) para as necessárias adaptações das escolas regulares à implantação do modelo do Programa.

Divulgação

presas, será possível realizar o
monitoramento adequado da capacidade ao longo do tempo, possibilitando estimar, entre outras
questões, o número de dias de
consumo com o volume disponível nos três reservatórios.
ACOMPANHAMENTO Além da instalação das réguas,
está sendo desenvolvida uma
forma para que a população
possa fazer o acompanhamento dos níveis das represas. O
monitoramento da equipe será
feito de forma semanal e, posteriormente, os dados poderão
ser acompanhados por meio do
site da Prefeitura de Iracemápolis. Assim que os primeiros
relatórios forem inseridos será
feita a divulgação por meio dos
canais oficiais da Prefeitura.
No ano passado, ainda, as
represas passaram por um estudo chamado de Batimetria
que serve para acompanhar o
relevo do leito, apontando a capacidade dos reservatórios.
De acordo com o setor de Planejamento, o volume útil, ou capacidade, das represas é o seguinte:
Represa Municipal: 427.724m3;
Represa Iracema: 1.013.817 m3;
Represa Boa vista: 928.990 m3.
Divulgação

Divulgação

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL
PARCERIA
A Unimed Piracicaba e o XV
de Novembro renovaram
esta semana o patrocínio financeiro e assistencial entre as instituições para a
temporada de jogos 2022.
Participaram da assinatura

do contrato, diretores da Cooperativa e representantes
do Alvinegro: Edison Angeli,
Carlos Alberto Cury, Walter
Checoli, Rodolfo Geraldi,
Carlos Joussef, Juliano Padovani e Arnaldo Bortoletto.

“SE TEM FUTEBOL NO RÁDIO…”
Após quase cinco anos longe
dos gramados, a equipe de
esportes da "veterana" Difusora AM 650 retoma os trabalhos,

formada por Jonas Parisotto,
Marlon Ferreira, Tarantini e Tony
Costa. "Mas se tem futebol no
rádio, tem alegria no povo".

O vereador Ary de Camargo
Pedroso Junior (Solidariedade) protocolou, nesta quintafeira (10), a indicação 592/
2022, que solicita ao Executivo reparos no pavimento da
ciclovia na Avenida Cruzeiro do
Sul, no bairro Nova Piracicaba. Na justificativa, o parlamentar informa que usuários
da ciclovia reclamam da quan-

tidade des buracos e de irregularidades no piso da via causados por raízes de árvores -, e que oferecem, segundo a indicação, riscos de quedas e acidentes aos ciclistas.
“Isto posto, faz-se necessário
que o Chefe do Executivo através do órgão competente tome
as devidas providências com
urgência”, diz a indicação.
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Santa Casa reestrutura
equipe de cuidados paliativos
Divulgação

C UL
TURA
ULTURA

Andaime Teatro abre inscrição
para quem quer fazer teatro
O primeiro grupo tem início já neste sábado, 12 de fevereiro. Restam poucas
vagas; os interessados devem entrar em contato, pelo fone 98809-0637

Parte da equipe multiprofissional de cuidados paliativos na Santa Casa

No Dia Mundial do Enfermo,
11 de fevereiro, a Santa Casa de
Piracicaba comemora a reestruturação da equipe multiprofissional
que direciona assistência ao paciente em cuidados paliativos,
com vistas à melhora da qualidade de vida dos pacientes adultos e crianças e familiares que
enfrentam problemas associados
a doenças que ameaçam a vida.
“Os cuidados paliativos focam
na pessoa e não na doença e, por
isso, têm como meta prevenir e aliviar o sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor bem
como de problemas físicos, psicossociais e espirituais, para que
os dias de vida do paciente sejam
dignos e com qualidade”, disse o
enfermeiro coordenador Devandro Antônio dos Reis Santos.
Ele conta que, imbuída desta
premissa, a equipe promove abordagens específicas e individuais
para identificar quais são os valores deste paciente e saber o que
é importante para ele, para que
em meio à rotina assistencial,
seja possível tornar estes detalhes presentes de alguma forma.
“É com esse olhar que a equipe aborda os pacientes em cuidados paliativos, direcionando-lhes
atenção multiprofissional que vai
além das paredes do Hospital ao
envolver também a família no
sentido de tomar decisões e valorizar o que é importante para o
paciente naquele momento", disse.
Como exemplo, Devandro
cita o caso do paciente L.B, 43,
que esteve em cuidados paliativos na Santa Casa em 2019 e,
diante do agravamento de seu
quadro, confidenciou à equipe
que gostaria de ir à praia. “Foi
o que fizemos: organizamos um

passeio à praia com uma equipe de profissionais”, contou.
Teve também o caso de uma
paciente que, em função de sua
religião, disse que era importante o uso do véu, inclusive na
UTI; e outro que pediu para usar
seu perfume predileto. “São
ações que têm um valor imenso
para o paciente devido a seus
princípios de vida, que devemos
considerar e respeitar”, disse.
Segundo ele, nesses casos, o
que conta mesmo é fazer o que
está ao alcance para proporcionar o melhor atendimento possível para que o paciente enquanto ser humano, possa ser amparado em toda as suas particularidades de forma que a vida flua
da maneira mais natural e confortável possível. Para isso, a
equipe dispõe de médicos, enfermeiros, fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga,
assistente social e até capelão.
Ao justificar o comprometimento da equipe com este nível e
especificidade de atenção, a médica geriatra Aline Botechia revela
que, segundo a OMS-Organização
Mundial de Saúde, o conceito de
saúde não é só a ausência de doença, mas também o bem-estar físico, psíquico e social da pessoa.
“Todo profissional de saúde tem a
missão de oferecer esse tratamento para o paciente”, observa.
Segundo ela, a intenção da
equipe é promover atividades educacionais dentro da Instituição
para compartilhar novos conceitos
e conhecimentos para que todos
possam trazer o melhor para a família e para o paciente em cuidado
paliativo. “É um trabalho realmente muito humanizado e temos recebido bons retornos por meio de cartas, telefones e visitas”, disse.

carregando na bagagem toda
esta vivência. As aulas serão coordenadas pelo ator, diretor e
professor Márcio Abegão, um
profissional com mais de 20
anos de experiência na área.
As oficinas voltadas para os
jovens e adultos serão ministradas por Jennifer Garcia e Tiago de
Luca, com formações na Escola
Livre de Santo André. Com a coordenação de Antonio Chapéu e
integrantes do Grupo Andaime.
GRUPO - O Andaime foi
criado em 1986, dentro da Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP e lá permaneceu por quase 30 anos. Atualmente, o Território Andaime
está instalado no Ponto de Cultura Garapa que existe há 10
anos. Em 35 anos de história
teve dezesseis peças encenadas,
num total de mais de 750 apresentações em mais de uma centena de cidades brasileiras de
seis estados diferentes, atingindo um público superior a 170 mil
espectadores. Com um trabalho
reconhecido pelo público e pela
crítica, o grupo recebeu 120 prê-

P AU D'A LHINHO

Paixão de Cristo de Piracicaba
tem elenco definido para 2022
foram divididos em blocos de horários, a fim de não promover
aglomeração. Essa retomada é de
suma importância, pois, o setor
cultural foi um dos mais prejudicados pela pandemia. Nosso projeto movimenta, emprega e beneficia mais de 300 pessoas direta e
indiretamente, contribuindo de
forma considerável com o giro da
economia da cidade de Piracicaba”, destaca a diretora presidente
da Associação, Rosangela Pereira.
Marcos Thadeus, Diretor
Artístico, compartilhou a proposta deste ano: “Iremos trabalhar
com quatro atores interpretando
Jesus Cristo, cada um representando uma fase dos passos trilhados pelo homem de Nazaré”.
Entre os personagens que irão
compor a temporada deste ano,
teremos Rafael Henrique, Wellington Camargo, Diego Borges e Ricardo Alves interpretando Jesus,
Tiara Silva será Maria, Mãe de
Jesus; Giovani Bruno vivenciará
Satanás, Dante Skall como Pilatos
e Laís Vetoreti como Madalena.
Herodes, Herodíades e Salomé por
Alexandre Simon, Daniela Tonin
e Clara Vitória, respectivamente.
Em 2022, a montagem deverá ser apresentada entre os
dias 14 e 17 de abril, sempre às
20 horas no Parque do Engenho Central. Haverá sessão extra na sexta-feira santa (15), às
17 horas. Todos os cuidados
necessários serão seguidos rigorosamente, mediante o Decreto do Governo do Estado.
Mais informações no e-mail
producaoguaranta@gmail.com
e as publicações acompanhadas
no instagram @guarantaoficial.

Divulgação

O Grupo Andaime foi criado em 1986 na Unimep

mios em vários festivais, destacando-se o Prêmio Cooperativa
Paulista de Teatro e 15 prêmios
de melhor espetáculo em Festivais Nacionais de Teatro dos
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.
Em 1999, o grupo se apresentou na Itália com o espetáculo
“Lugar Onde Peixe Pára”. A peça
foi encenada no Teatro Comunale di Tesero, Região de Trento,

como parte de um intercâmbio
cultural com o Centro de Pesquisas Cênicas “Non Solo Danza”.
Em 2006, o Grupo Andaime realizou uma turnê por quatro estados americanos, com o espetáculo “O Segredo do Café com Biscuit”. Foram quatro apresentações nos Estados Unidos da América, nas cidades de Pulaski – Tenessee, Poultney - Vermont, New
York City, NY e Marietta – Ohio.

C ASCALHAMENTO

Em reunião no Semae, vereador Indicação pede melhorias
discute abastecimento no bairro estruturais no Ondinhas
Assessoria parlamentar

Assessoria parlamentar

Solicitação foi encaminhada ao Executivo por André Bandeira

Gilmar Rotta participou de reunião com presidente e engenheiro
da autarquia para debater demandas de moradores do bairro

E SPETÁCULO

A Associação Cultural e
Teatral Guarantã, proponente
do projeto “Paixão de Cristo de
Piracicaba”, realizou no último
final de semana, 5 e 6 de fevereiro, os testes para personagens interessados em compor
o elenco da edição de 2022.
Mais de 70 inscritos que se
candidataram aos diversos papéis disponíveis de acordo com a
concepção dramatúrgica deste
ano, que retoma o espetáculo de
forma presencial após dois anos
devida pandemia da Covid.
“Neste ano serão distribuídos
aproximadamente 50 personagens
com fala e, posteriormente, será
aberta a inscrição aos interessados
em compor o elenco figurante que
forma o povo de Jerusalém”, afirmou a produtora Anelisa Ferraz.
Os testes aconteceram na sede
da Associação Guarantã de forma
pré-agendadas, com hora marcada e individualizadas para não
promover aglomerações. “Cada
candidato teve o tempo limite de
cinco minutos para se apresentar.
Na ocasião a direção conversou
com cada um dos inscritos, expondo o cronograma de ensaios e explanando detalhes sobre a flexibilidade da personagem pretendida
de cada um”, completou Anelisa.
Anualmente a diretoria voluntária do Grupo Guarantã elabora uma maneira diferente de
anunciar a distribuição das personagens, no entanto, neste ano a
revelação se fez de forma virtual,
preservando a integridade física
de todos devido ao quadro pandêmico. “Temos muito cuidado
com nosso elenco, que são as peças chave deste projeto. Os testes

Estão abertas as inscrições
para quem quer fazer teatro com
o Grupo Andaime de Teatro. As
oficinas teatrais acontecerão no
Ponto de Cultura Garapa e são
voltadas pra crianças, jovens e
adultos. O primeiro grupo tem início já neste sábado, 12 de fevereiro. Restam poucas vagas. Os interessados devem entrar em contato, pelo fone 98809-0637.
Todo mundo sabe da importância de começar desde cedo a
perder a timidez, confiar no seu
potencial e estimular a sua criatividade. O Teatro, além de uma
manifestação artística é uma ferramenta de construção da identidade do indivíduo, quando uma
criança cresce tendo contato com
a arte, certamente irá carregar esta
experiência para toda a sua vida.
O Andaime Teatro tem
prática de mais de 15 anos trabalhando na educação infantil, foram centenas de crianças
que já passaram por processos
artísticos com o grupo por
meio do Plantando Sonhos.
Agora, o Andaime inaugura seu curso de teatro infantil

O presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba, vereador Gilmar Rotta (Cidadania),
participou na manhã desta quinta-feira (10/02) de uma reunião
no Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto) para discutir com
o presidente da autarquia, Maurício André Marques de Oliveira,
e com o Engenheiro Pedro Caes,
problemas de abastecimento de
água no bairro Pau D’Alhinho.
Além do vereador, também participaram do encontro as moradoras do bairro Rosângela Bôscolo e Ruth Marcelino Semmler.
De acordo com Rosângela, a
falta de água ocorre principalmente aos finais de semana. Segundo ela, no bairro, existem
duas caixas d'água, sendo uma
com capacidade de 18 mil litros e
outra de 50 mil litros, que abas-

tecem o Pau D’Alhinho, o Convívio Altos do Pau D’Alhinho, o
Recanto dos Pássaros e o Santo
Antônio, e são insuficientes para
atender a demanda de cerca de
100 famílias residentes na região.
As moradoras relataram
que a caixa de água menor é
muito antiga e encontra-se
com sérios problemas de vazamento, o que segundo elas tem
prejudicado o abastecimento.
Os representantes do Semae
informaram ao parlamentar e às
moradoras do bairro que será realizado um estudo para viabilizar
a extensão de mais 500 metros de
rede, para aumentar a pressão da
água, e também a troca da caixa
d'água de 18 mil litros para uma
de 20 mil litros, a fim de proporcionar melhorias no abastecimento
de todo o bairro Pau D’Alhinho.

E DIT
AL
DITAL

Câmara abre licitação de empresa
para fornecimento de honrarias
A Câmara Municipal de Piracicaba publicou o edital da Licitação 1/2022 para contratação de
empresa para fornecimento de
honrarias. Na modalidade de pregão presencial, o certame será do
tipo menor valor global e está
marcado para o próximo dia 18,
a partir das 9h, na Sala de Reuniões do 2o andar do Prédio
Anexo da Câmara (com entrada
pela rua São José, 457, Centro).
Podem participar da disputa empresas que desempenhem
atividade pertinente e compatível com objeto do pregão e
atendam às exigências constantes no edital, assim como nos
anexos, inclusive quanto à documentação que é requerida.

O Anexo II do edital apresenta a estimativa de preços para os
seguintes itens: 80 unidades de
placa inoxidável escovado, com letras em baixo relevo para Título
de Cidadão Piracicabano, 40 para
Título de Piracicabanus Praeclarus e 30 para Título de Líder Comunitário; 50 unidades de medalha em latão escovado com gravação frente e verso para Mérito Legislativo, 70 unidades de troféu em
aço inoxidável para data comemorativa, 60 unidades de placa e troféu de acrílico, 15 crachás em aço
inoxidável, 60 unidades de medalha em latão em baixo relevo e 25
unidades de placas com estojo de
veludo. A projeção de gastos para
estes materiais é de R$ 114.390,02.

O vereador André Bandeira
(PSDB) protocolou nesta quartafeira (9), a indicação 568/2022,
que solicita ao Executivo a passagem de máquina e cascalhamento
na estrada do bairro de Ondinhas.
Na justificativa, o parlamentar informa que foi procurado em
seu gabinete por moradores da
região, que solicitaram melhorias
estruturais. “Uma das reivindicações é a necessidade do cascalhamento e passagem de máquina no

local supracitado, que precisa urgentemente do cascalho pois está
cheio de buracos”, ressaltou.
André Bandeira reforçou que,
sem o cascalho, em época de chuva, a estrada fica alagada e se torna impossível transitar, deixando
os moradores do local ilhados.
“Logo, o cascalhamento e passagem de máquina possibilitará o direito de ir e vir do munícipe que
precisa acessar o local para chegar
e sair de sua residência”, disse.

Luta pela soberania!
E viva o SUS!
Marcelo Muchá

O

Sistema Único
de Saúde (SUS)
é o conjunto de
todas as ações e serviços de saúde prestados
por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais,
da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. Décadas
atrás, a saúde era vista como ausência de doenças, mas não era
só isso, com o tempo foi se alargando com as desigualdades,
com a reprovação a insatisfação
do povo, caracterizando a falta
da saúde, falta de comprometimento do profissional. Mas a
luta ainda era mais ampla, pois
tínhamos que definir todo esse
conceito de saúde, ou melhor dizendo, a falta dela. Ter saúde é
ter moradia com dignidade, saneamento básico, água de qualidade, alimentação, renda satisfatória, lazer e a tão falada e debatida educação. Triste ao falarmos, atualmente onde o desgoverno está em alguns municípios. Vemos que o nosso município está com as Organizações
Sociais de Saúde (OSS), sendo
instituição do terceiro setor, res-

ponsáveis pelo gerenciamento de serviços
de saúde do SUS. Não
podemos deixar a nossa saúde ser terceirizada. Foram anos de
luta, anos para garantir acesso aos serviços
de saúde, no âmbito da
promoção, proteção e
recuperação da saúde.
As reivindicações da saúde nos
anos 80 receberam nome de Movimento Sanitarista, apresentadas
na 8º Conferência Nacional de
Saúde, 1986, dois anos depois na
CF/1988 foram determinadas as
ações do Sistema Único de Saúde, sendo Universalização, Equidade, Integralidade, os eixos centrais para a saúde movimentar.

Não podemos
deixar a nossa
saúde ser
terceirizada
———
Marcelo Muchá, précandidato a deputado
federal, líder comunitário, presidente da Associação (ACPOA), diretor sindical dos Correios, militante do Partido
dos Trabalhadores
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Pneu sinaliza buracos em
avenida do Água Branca

Prefeitura conclui pacote
de iluminação pública
Divulgação

Enquanto a reportagem parou para fazer a apuração do problema, era
comum motoristas caírem nos buracos, porque há pouco espaço para desviar
Os vereadores Acácio Godoy
(PP) e Thiago Ribeiro (PSC) verificaram, na tarde desta quartafeira (9), buracos em dois quarteirões da avenida Miguel Caparróz, no bairro Água Branca. Num
determinado trecho, por exemplo, os moradores colocaram um
pneu velho para sinalizar uma
das crateras formadas na via,
em frente a uma mercearia. Outro local crítico, informado por
um dos moradores, é a rua Jamaica, próximo ao número 128.
Enquanto a reportagem do
Departamento de Comunicação
Social parou para fazer a apuração do problema, era comum motoristas caírem nos buracos, porque há pouco espaço para desviar.
Diante das imperfeições na
faixa de rolamento, os parlamentares entrarão em contato
com a Prefeitura de Piracicaba
– na pasta da Secretaria Municipal de Obras - para solicitar
providências para o local.
SEM ENERGIA - A área
verde da rua Honduras, no bairro
Água Branca, que contempla um
campo de futebol não pode ser utilizada no período noturno. A reclamação é da auxiliar de limpeza,
Sandra Regina de Moraes Gomes,
moradora do local que procurou

os vereadores Thiago Ribeiro (PSC)
e Acácio Godoy (PL), quando os
parlamentares estavam fiscalizando uma unidade de saúde, que já
está concluída desde março do
ano passado, mas que ainda
não foi entregue à população.
Dona Sandra contou que já
acionou o 156 da Prefeitura de Piracicaba diversas vezes para o reparo. “Eles vieram e arrumaram,
mas, depois de um tempo, o problema surgiu novamente”, disse a
moradora aos vereadores e apontando para o campo de futebol.
Quando a iluminação está em
ordem, relata a auxiliar de limpeza, os jovens do bairro se utilizam do espaço até por volta das
22h, “quando um morador, ou
eles mesmos, vão até a caixa de
força e desligam os refletores,
mas isso quando as lâmpadas,
que são acionadas por foto células, funcionam”, exemplifica.
Os cabos de energia elétrica, segundo a moradora, “eram
aterrados”. “Mas como foram
feitas as reformas aqui, os fios
ficaram expostos”, complementa.
Ao ouvir os questionamentos, os parlamentares se comprometeram em entrar em contato
com a Central de Obras do município, por meio de ofício em re-

Davi Negri

Vereadores, assessores e equipe do Departamento de
Comunicação voltavam de uma demanda no Jardim Oriente
quando se depararam com grandes buracos na via

gime de urgência, para expor o
problema da área verde e questionar o porquê de o reparo ainda não ter sido feito, já que, segundo a moradora Sandra Gomes, o 156 já foi acionado.
POLICLÍNICA FECHADA – Concluída, mas não entregue. Esta é a situação da unidade básica de saúde, que estampa
o nome de policlínica do Água
Branca / Monte Feliz, mas ainda
não está em funcionamento.
A obra, que foi iniciada em
2020, custou aos cofres públi-

cos do governo federal a importância de R$ 652.307,63. De
acordo com a placa afixada no
gradil, a construção foi concluída em março de 2021.
Um morador do bairro que
viu a movimentação dos vereadores em frente à unidade de saúde, disse que não tem ninguém
para olhar o prédio, estando sujeita à edificação à ação de marginais. Os vereadores questionarão a Prefeitura sobre o porquê da
policlínica ainda não ter sido entregue aos moradores da região.

D ISTRITO

Vereador visita escola no bairro Santa Teresinha
O vereador Fabricio Polezi
(Patriota) realizou uma visita
à escola municipal Professora
Francisca Guiomar Alberti
Longo, no bairro de Santa Teresinha, onde esteve reunido
com a diretora Jaqueline, na
tarde desta quarta-feira (9).
Acompanhado da diretora
o vereador conheceu as dependências da unidade escolar pelas áreas externas, e lhe fora
apresentado os ambientes, espaços e trabalhos realizados
pelo zelador, Seu Natal, como
a horta, cultivo de árvores frutíferas, jardinagem, pintura e
cuidados com a estrutura física da escola, que também inclui espaços destinados às artes e jardim sensorial.
O vereador perguntou sobre o reparo da casa de gás que
ainda não está concluída e se

existem outras dificuldades naquela unidade. Segundo a diretora, "as demandas estão
sendo atendidas prontamente
pela SME (secretaria municipal
de Educação). E, sobre a casinha
de gás, os materiais já foram entregues, porém não tem um prazo certo para a conclusão da reconstrução”, disse Jaqueline.
Polezi orientou para que
se formalize um pedido por escrito, solicitando previsão da
reconstrução, para que se tenha o caso documentado, pois
com esse registro, "possibilita
um melhor acompanhamento
dos interessados", disse.
Ao final, o vereador parabenizou a diretora Jaqueline e sua
equipe pelo trabalho realizado e
também agradeceu pelo acolhimento e se colocou à disposição
para auxiliar no que for possível.

B ONGUE

Assessoria parlamentar

Filipe Fernandes

M
Comunidade escolar elenca demandas atendidas pela
secretaria municipal de Educação e reforça a importância
da conclusão de outras melhorias e conclusão de obras

Prefeitura reforça barreiras PT barrou favorecimento a grileiros
de proteção da pedreira
em projeto do governador Doria

Prefeitura fez reforço das barreiras de contenção da pedreira do Bongue

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), concluiu ontem, 10, a ampliação e reforço das barreiras de
contenção da pedreira do Bongue, na avenida Jaime Pereira.
O anteparo metálico foi refeito,
algumas telas trocadas e mais
250m de barreiras adicionadas.
As melhorias foram definidas
após vistoria no local, realizada em
13/01, quando representantes da
Semob, Secretaria de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema) e Defesa
Civil, atendendo a uma solicitação
do prefeito Luciano Almeida, decidiram realizar ações de reforço
para evitar possíveis deslizamentos.
Segundo o titular da Semob,

Paulo Ferreira da Silva, o próximo
passo é iniciar as obras de contenção do deságue de águas pluviais
na parte de cima da pedreira,
mais precisamente na rua Aracajú, em área do bairro Jupiá.
“A implantação de sarjetões, que
já está em fase de licitação, vai ajudar a desviar o fluxo da água, impedindo assim que ela infiltre no
solo e aumente o número de fissuras na pedreira”, frisou Paulo.
De acordo com Luciano Celencio, engenheiro civil da Semob,
o tipo de rocha predominante na
pedreira do Bongue é o siltito argiloso (rocha sedimentar) que, com
a ação do tempo - calor, frio e umidade -, sofre dilatação e retração.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), concluiu esta semana pacote de obras de instalação de iluminação pública em diversos pontos
da zona rural e urbana de Piracicaba, totalizando intervenções em
36 bairros, na maioria rurais. Foram instalados 55 postes e 208
luminárias com lâmpadas a vapor de sódio, que irão permitir
uma utilização mais segura dos
espaços públicos no período noturno. O investimento para a
melhoria foi de R$ 386.772,55.
A definição dos pontos que
recebem a iluminação é feita pela
Divisão de Eletricidade da Semob,
que coordena e fiscaliza a ampliação e melhorias no sistema de ilu-

minação pública viária, promovendo a instalação de novos postes e
luminárias e a substituição de luminárias e lâmpadas antigas por
outras mais eficientes. São atendidas demandas de solicitações dos
contribuintes pelo 156, indicações
de vereadores, novas obras viárias
e também as que resultam de fiscalização aos logradouros públicos.
Entre os pontos e bairros beneficiados neste pacote, estão a
primeira etapa da iluminação da
Estrada Santana/Santa Olímpia, o
prolongamento da rua Virgínia
Pratta Gregolin, que liga os bairros São Matheus e Vale do Sol, a
Estrada José Francisco Perez
Gonzales, no Pau d'Alhinho, e a
avenida Irapuru, no Campestre.

A política como instrumento
de valorização da cidadania

E ST
ADO
STADO

Justino Lucente

Avenida Irapuru, no Campestre, recebeu 21 novas luminárias

A bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo
(Alesp) conseguiu barrar nesta última terça-feira, 8, o favorecimento a grileiros na aprovação do projeto de lei 410/2021, do governador João Doria, que trata de titulação de terras dos assentamentos rurais do Estado. A deputada
estadual Professora Bebel (PT)
conta que desde que a propositura
entrou na pauta da Alesp, ano passado, a bancada do PT promoveu
uma série de debates com assentados, movimentos dos trabalhadores rurais e representantes do
MST (Movimento dos Sem-Terra), em resistência à emenda incluída pelo relator que impunha
o fim da arrecadação de terras para
fins de assentamentos ao propor a
legalização das terras griladas.
De acordo com Bebel, que é líder da bancada do PT na Alesp,
esta emenda classificada como “jaboti” foi alvo de protestos dos deputados do PT, que conseguiram
barrar a votação da peça no fim do
ano passado. De acordo com ela,
neste ano, a base do governo iniciou os trabalhos legislativos com o
PL 410 na pauta de votação e, novamente, a bancada petista entrou
em campo para derrubar a emenda do relator, que previa a regularização da grilagem de um milhão
de hectares de terras públicas.

A líder da bancada conta que
após muito diálogo e parceria
com os movimentos rurais para
manter a oposição e a pressão
contra a proposta, houve recuo
da base governista e a emenda
foi suprimida, com sua rejeição
no rito de votação, o que levou a
bancada a votar favorável ao
projeto, por entender que houve
avanços com a retirada do dispositivo que beneficiaria grileiros
e latifundiários que tomaram e
se apropriaram de extensas áreas de terras públicas no Estado de
São Paulo, em especial na região
do Pontal do Paranapanema.
A deputada professora Bebel destaca que este não é o projeto dos sonhos do PT. “Acredito que São Paulo poderá retomar a Reforma Agrária e ter
políticas públicas de apoio e incentivo aos trabalhadores rurais assentados e pequenos produtores familiares”, ressaltou.
De acordo ainda com a Professora Bebel, apesar de esse não
ser o projeto almejado pelo PT, a
bancada acredita que reduziu os
danos e conseguiu duas significativas melhorias na lei, com a redução do valor da terra a ser pago
pelos assentados, de 10% para
5%, e a ampliação do parcelamento de 5 anos para 10 anos para quitar a aquisição da titularidade.

uito tem se discutido sobre o
papel da política na sociedade moderna. Seria a política uma
prática necessária à administração das demandas populares?
Com o período em
que vivemos atualmente, torna-se evidente a importância do uso da diplomacia e da política como armas eficazes de resolução dos problemas da sociedade. O uso da política, da conversação e da negociação são essenciais para que pendências entre diversos interesses sejam, se
não equacionadas, pelo menos
equiparadas, tendo como objetivo benefícios comuns e recursos
necessários para o entendimento. Essa prática, somente a política é capaz de levar a termo, haja
visto que o diálogo é a chave
para coibir conflitos e razão de
ser indissociável da política.
Entretanto, cabe perguntar
como a população, de um modo
geral, pode participar ativamente
da administração pública, contribuindo assim para o aprimoramento da democracia. É fato que
as massas, excetuando o ato de
votar, mantêm-se afastadas das
vivências políticas que afetam diretamente seu cotidiano. Isso se
deve, em grande parte, ao conceito falho de cidadania, algo
pouco percebido pela população
como prática diária, e não esporádica de exercer a democracia.
O cidadão comum deve despertar para sua importância no
quadro político e engajar-se na luta
por melhorias coletivas, seja por
maior interesse pelo que acontece
ao seu redor, informando-se e discutindo com familiares e amigos a
situação mundial, seja pela participação direta em associações
como amigos de bairro, organizações não governamentais e fóruns
de discussão sobre temas sociais,
políticos e econômicos, ou entidades similares onde seja exigida posição firme e atuação contundente do cidadão em prol da
comunidade que representa.
Como dito anteriormente, o
voto é a arma do cidadão para a
busca de soluções de suas carências. Contudo, seria o voto
uma prática consciente de valo-

res de poder e liberdade, em busca do
aprimoramento no
campo democrático?
Piracicaba, em particular, há vícios que corrompem uma certa parcela do eleitorado, que
liga seu voto a concessões mesquinhas, como
aquisição de bens e
serviços diretos, e não
à comunidade como um todo.

A falta de
ideologia, trocada
pelo fisiologismo,
leva à criação de
"currais" eleitorais
A falta de ideologia, trocada
pelo fisiologismo, leva à criação de
"currais" eleitorais, onde um líder
político usa sua influência local
para pressionar a população a votar em candidatos que defendam
seus interesses após eleito. Como
compensação, oferece ao povo produtos para sua sobrevivência,
aproveitando-se da brutal desigualdade social que assola a cidade.
A concentração de renda beneficia as elites corruptas de Piracicaba, que não têm interesse em
difundir o conceito de cidadania,
preferindo passar a imagem do
político paternalista e dono dos
destinos da população, contrariando a visão desejável, do político como funcionário público,
intermediador dos cidadãos junto aos poderes constituídos.
A continuidade do processo
político, com votações em seqüência, tende a aumentar o
grau de conscientização das
massas e, mesmo com a resistência de setores atrasados da nação, a uma depuração política,
onde o candidato que mais prezar a valorização do poder como
instrumento de cidadania e de
valorização da liberdade de expressão terá longevidade na vida
pública. Em contrapartida, os postulantes da política oligárquica e
excludente, com o amadurecimento do processo democrático, têm
como destino o esvaziamento de
sua influência e o declínio irreversível de seu poder autocrático.

———
Filipe Fernandes é líder comunitário
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S ALÁRIOS

Deputada Bebel diz que todos
servidores merecem reajustes
Divulgação

L IDERANÇAS

Orçamento Participativo realiza
primeira reunião extraordinária
Evento contou com palestra sobre a lei 5.132 de maio de 2002, que
dispõe sobre a participação popular na execução das leis orçamentárias

A deputada estadual Professora Bebel é líder da
bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo

Para a presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT), todos os servidores públicos do Estado de São Paulo prestam relevantes serviços à população e todos merecem reajustes salariais,
até porque a inflação registrada
no país, nos últimos anos, está
consumindo o poder de compra
de todos os trabalhadores. Essa
declaração foi dada pela deputada Professora Bebel após o governo estadual anunciar, no início
da tarde desta quinta-feira, 10 de
fevereiro, reajuste salarial de 20%,
a partir de primeiro de março,
para os servidores da segurança
pública e da saúde, enquanto que
para os demais 10% e que para
os professores irá encaminhar
um projeto à Assembleia Legislativa de São Paulo, até março,
propondo uma nova carreira.
Bebel diz que “jamais iremos
nos opor ao reajuste de servidores públicos que cuidam de direitos de enorme importância,
como saúde e segurança pública.
No entanto, fica a pergunta: o trabalho dos profissionais da educação – professores e funcionários - vale menos?”, questiona.

A deputada Professora Bebel,
que é líder da bancada do PT na
Assembleia Legislativa de São
Paulo, avisa que “nosso mandato
tomará providências para assegurar que aumentos reflitam de forma igual em todas as carreiras!
Por exemplo, o reajuste devido
para a equiparação dos salários
dos professores com o piso nacional é de 33.02% e tem que ser
pago imediatamente. O piso não
deve ser pago com abonos e gratificações e sim com reajuste salarial, para todos os integrantes da carreira do magistério, da
ativa e aposentados”, defende.
Para a presidenta da Apeoesp, o professor da rede pública
estadual também não deve ser
pago com subsídios, conforme
vem sendo anunciado pelo governo estadual. “Essa é uma forma de remuneração que se aplica a detentores de cargos eletivos, ministros, secretários de
governos estaduais e municipais
e determinados cargos do poder
judiciário. O pagamento por subsídio não permite adicionais como
quinquênio, sexta-parte e outros.
Os professores também merecem
e precisam de reajuste salarial e
vamos lutar por isso com todas
as nossas forças”, ressalta.

Com a presença de 52 pessoas, entre membros do conselho do
Orçamento Participativo, associação de moradores e líderes comunitários, a Prefeitura de Piracicaba realizou no sábado, 5, a 1a Reunião Extraordinária do Conselho
Municipal do Orçamento Participativo (Comop), no auditório do
Centro Cívico, das 8h às 12h. O
evento contou com palestra sobre a lei 5.132 de maio de 2002,
que dispõe sobre a participação
popular no processo de elaboração, definição e execução das
leis orçamentárias e cria o Congresso Municipal do Orçamento Participativo de Piracicaba.
Participaram o secretário de
Finanças, Artur Costa Santos, o
secretário de Administração, Dorival José Maistro, e a secretária
de Desenvolvimento e Assistência Social, Euclidia Fioravante.
A palestra foi ministrada pelo
professor Isaac Roston. Ao final
da apresentação, os participantes
tiveram a oportunidade de tirar
dúvidas. Durante a apresentação,
foi reforçado o acompanhamento do Conselho do Orçamento
Participativo e a necessidade de
que os membros estejam conectados com três ações fundamentais:
a elaboração, a definição e a execução das leis orçamentárias.
O palestrante abordou, ainda,
como se inicia uma administração

pública, que se dá, também, por
meio do Plano Plurianual, com
duração de quatro anos, onde estão descritas todas as ações que
os governos entendem que são pertinentes para a coletividade. Produzido com ampla participação
popular, o documento, depois de
finalizado pelos secretários e prefeito, é enviado para a Câmara Municipal para análise e aprovação.
Outros pontos abordados
foram a produção de documentos para contratações, licitações,
como termos de referência, coleta de preços, compra direta e outros documentos que fazem parte da rotina da esfera pública.
Para a secretária da Smads,
Euclídia Fioravante, o encontro
serviu para estreitar o relacionamento com líderes de bairros e associações de moradores para saber mais sobre as demandas de
cada um. “Assim podemos ajudar e contribuir de acordo com a
realidade da Smads e de cada região de Piracicaba”, explicou.
Jackson Nascimento Santiago, assessor da Secretaria de Governo e coordenador do Orçamento Participativo, falou sobre a importância da participação da população nos encontros. “Momentos como estes são importantes para
o aprendizado constante e para saber mais sobre as demandas de
cada região”, esclarece Jackson.

Divulgação/CCS

Conselheiros do orçamento participativo participaram
da primeira reunião extraordinária no sábado

EXPERIÊNCIA - Delvita
Rodrigues de Oliveira, 72 anos,
que é presidente do centro comunitário do Vila Cristina, esteve na
reunião. De acordo com ela, uma
das demandas mais urgentes do
Comop está ligada aos resíduos
sólidos. “Acho que falta informação para a população sobre como
destinar corretamente os resíduos, secos e úmidos. Vejo muitas
famílias descartando de forma errada, acho que é preciso informar,
ensinar, dar um suporte para
mudar isso, o que vai nos ajudar
e muito”, ressaltou. Sobre a participação no OP ela diz estar
muito animada. “É preciso incentivar a discussão e a participa-

ção dos moradores em movimentos que dinamizem o bairro e melhorem a vida de todos”, reforçou.
Adalberto Brito, 50 anos,
presidente da associação de moradores do Parque Piracicaba,
elogiou a iniciativa do governo
em promover uma palestra para
ensinar e reforçar conhecimentos. De acordo com ele, já é possível comemorar algumas conquistas em seu bairro, como o uso
correto do Centro Comunitário.
“Atualmente, no local, temos um
projeto de hip hop e aulas de balé
para 50 meninas, entre outras
atividades que incentivam a prática de esportes, recreação e cidadania”, explicou Adalberto.
Fotos: Divulgação

P ROMEA

Charqueada realiza 1ª conferência
para elaboração de plano
de educação ambiental
Divulgação

Prefeito Josias Zani Neto tem buscado recursos para recuperar estradas rurais afetadas com as fortes chuvas

L IBERAÇÃO

Em Santa Maria da Serra, estradas e rodovias são recuperadas e reabertas
Desde a interdição do trecho da serra, na rodovia
SP304, e as fortes chuvas da
semana passada, Santa Maria
da Serra e a região vivem transtornos para locomoção na zona
rural e entre as cidades.
O trecho da serra da SP304,
entre Santa Maria da Serra e
Torrinha, vai ser reaberto nesta
sexta (11), após um mês de interdição. O trecho da mesma rodovia na ponte próxima à lagoa de

esgoto foi liberado há poucos
dias. Na zona rural da cidade, já
estão recuperados e liberados os
trechos das estradas do Rezende, Roda D'Água, Passarelli,
Córrego Fino, São José Dacar,
Baixadão, Furna, João Edi Mariano e Toninho Zambom.
Nesta semana, a equipe de
conservação de estradas rurais
da Prefeitura começou a retirar
os tubos danificados pelas chuvas na passagem de água próxi-

ma à propriedade do senhor
Mário Montanari. Após a liberação desse trecho, a equipe vai
fazer reparos na passagem de
água da Fazenda do Pallu e na
Ponte do Rezende, também danificadas pelas fortes chuvas.
Em outra frente, as equipes de engenharia e do setor
jurídico atuam em projetos e
documentos que serão enviados à Defesa Civil do Estado e
Governo Federal para obten-

ção de verbas para dar continuidade a essas recuperações.
O prefeito Josias Zani Neto,
que tem atuado firme para resolver todos estes problemas nas
estradas e rodovias, vai se reunir nos próximos dias com o
vice-governador Rodrigo Garcia
e com o secretário de estado
Marco Vinholi. Junto com o deputado estadual Roberto Morais, Zani busca de mais recursos para Santa Maria da Serra.

I NTERCÂMBIO
A conferência ocorrerá no próximo dia 15, às 19h, de forma on-line

A Comissão Municipal de Elaboração do Promea (Programa de
Educação Ambiental) convida todos os charqueadenses para a primeira conferência de educação
ambiental que ocorrerá no próximo dia 15, às 19h, de forma online. O link pode ser acessado via
QR Code ou no link https://
sites.google.com/view/icmea-charqueada/p%C3%A1gina-inicial
A 1ª Conferência terá como
tema: O que queremos para a educação ambiental de Charqueada.
Nesta data, haverá diálogos no
sentido de elaborar diretrizes, metas, ações e indicadores para a educação ambiental em Charqueada.
Haverá ainda a participação e apresentação dos alunos de geografia
da UNESP de Rio Claro. O material foi elaborado na disciplina “Projetos em Planejamento Urbano e
Regional”, ministrada pela munícipe e membro do COMDEMA Prof.
Dra. Clauciana Schmidt Bueno de
Moraes. Haverá a emissão de certificado para os participantes.
O Programa Municipal de

Educação Ambiental é um documento que fundamenta, regulamenta e orienta as políticas
públicas voltadas à educação
ambiental no município durante um determinado período.
Nele são apresentados os diagnósticos socioambientais e da inserção da educação ambiental nos
espaços formais e não-formais de
ensino, os princípios, objetivos,
diretrizes, metas, ações, responsabilidades, prazos e formas de avaliação com indicadores do desenvolvimento da educação ambiental e do ProMEA na cidade.
Em Charqueada a construção
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 Educação Ambiental. A comissão é formada principalmente por membros do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente, da Secretaria da Educação, Secretaria
de Obras e Secretaria de Saúde.

Comitiva da cidade de Trindade visita anexo à UPA Piracicamirim
Considerado referência no
interior do Estado de São Paulo
pelo método de construção utilizado - no sistema modular -, o
Anexo à UPA Piracicamirim Dr.
Fortunato Losso Netto, que hoje
funciona como unidade de internação 24 horas, recebeu comitiva da Prefeitura de Trindade (GO) na quarta-feira (9).
A comitiva, formada pelo prefeito Marden Jr., pelos secretários
Josemar Mota (Fazenda) e Liniker Horazio (Casa Civil) e pelo chefe de Gabinete, Cristiano Galindo,
foi recebida pelo secretário municipal de Saúde de Piracicaba, Filemon Silvano, e pelos diretores da
César Containers, responsável pela
obra em Piracicaba, Mário César
de Paiva e Paulo Fernandes Filho.
O prefeito de Trindade, Marden Jr., destacou a modernidade,
dinâmica e eficiência da unidade.
“Ficamos surpresos ao saber que
ela foi construída em 58 dias, o
que é muito rápido. Agradecemos
ao secretário Filemon pela recep-

Divulgação

Mário César, Josemar Mota, Cristiano Galindo, Liniker Horazio, Mander Jr., Paulo Filho e Filemon Silvano

ção e o parabenizamos pelo trabalho realizado aqui nesta unidade”.
Filemon Silvano enfatizou a
importância da troca de experiência entre as cidades. “Descobrimos
que lá em Trindade eles têm obra
como a nossa na área da educação
e que pode ser muito funcional aqui
para a nossa cidade. Este tipo de
intercâmbio de experiências é muito positivo para o setor público e

para a população. Pois é assim que
vamos desenvolver um trabalho de
melhor qualidade e menor custo
para a municipalidade, utilizando de forma transparente o dinheiro público”, disse o secretário.
Em outubro de 2021, Filemon Silvano recepcionou equipe
técnica do Hospital Israelita Albert Einstein, que também veio a
Piracicaba para conhecer o ane-

xo à UPA Piracicamirim e seu
método de construção modular.
ANEXO – O Anexo à UPA
Piracicamirim, onde funciona a
Unidade de Internação 24 horas,
foi construído no sistema de
construção modular em dois
meses e entregue à população em
agosto de 2021. Conta com 42
novos leitos de UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) e enfermaria.
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MEIO AMBIENTE

ALEX

Cidade pleiteia participação
no programa “Rios Vivos”

DE

MADUREIRA

Projeto de isenção de taxa
é aprovado em comissão
Aldo Guimarães

Se Piracicaba for contemplada no programa, a preparação dos locais para a entrada
dos maquinários e outras ações preliminares necessárias serão feitas pela Prefeitura
A Prefeitura de Piracicaba
pleiteia a participação do município no programa Rios Vivos, realizado pelo Governo do Estado
de São Paulo, por meio do DAEE
(Departamento de Águas e Energia Elétrica), para realizar o desassoreamento do ribeirão Piracicamirim. Em épocas de chuvas, o manancial transborda e
causa alagamentos em diversos
bairros ao redor. A Prefeitura
solicitou a participação no
programa por meio de ofício.
Para conhecer os trechos que
precisam da intervenção, ontem,
10, foi realizada a primeira vistoria, que contou com a participação
da diretora técnica do DAEE, Regina Aparecida Ribeiro – responsável por orientar os municípios
durante a seleção para participar
do programa –, do diretor da Defesa Civil, Odair Mello, e do engenheiro ambiental da Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Sedema), Felipe Gomes.
A Prefeitura vai enviar ao
DAEE, nas próximas semanas, ficha técnica de vistoria, com detalhes dos trechos que precisam da
intervenção. Se Piracicaba for
contemplada no programa, a preparação dos locais para a entrada dos maquinários e outras
ações preliminares necessárias
serão feitas pela Prefeitura.
Durante a vistoria realizada hoje, foram elencados três trechos do ribeirão Piracicamirim

que são mais críticos e que necessitam do desassoreamento. O
primeiro nos bairros Morumbi e
Piracicamirim. O segundo no
bairro Maracanã. E o terceiro no
bairro Bosque da Água Branca.
Esses bairros foram os mais castigados pelos alagamentos causados
pelas chuvas da última semana. A
intervenção visa a retirada de materiais como terra e pedras, que
impedem o curso da água e contribuem para o transbordamento.
De acordo com o DAEE, o
Estado está em processo de licitação dos maquinários para realizar o serviço e o Departamento
tem recebido as demandas dos
municípios interessados em serem
incluídos no programa. As demandas passarão por análise e
avaliação e serão hierarquizadas.
O órgão informou que serão considerados como critérios prioritários para a realização dos serviços mananciais de abastecimento
público e mananciais que apresentem áreas de alagamentos.
Antes da decisão de quais
municípios participarão do programa, segundo a diretora técnica do DAEE, Regina Aparecida
Ribeiro, a empresa contratada por
meio da licitação realizará ainda
outra vistoria para aprofundar as
necessidades de intervenção nos
pontos elencados pelos municípios.
PROGRAMA – O programa
Rios Vivos integra o Programa
Água é Vida, lançado em outubro

Andressa Mota

Proposta isenta taxas para documentos de quem tenham sido roubado

A intervenção visa a retirada de materiais como terra e pedras que
impedem o curso da água e contribuem para o transbordamento

de 2021, e tem por objetivo reforçar a segurança hídrica no Estado. De acordo com o DAEE, a expectativa é beneficiar mais de 2,1
milhões de habitantes. As ações
preveem, além do desassoreamento de rios, as perfurações de poços, construção de reservatórios e
cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Agricultura e
Abastecimento. Segundo descrição
do projeto, serão financiadas a elaboração de projetos de preservação de mananciais de abastecimento e projetos para obras de tratamento de esgotos domésticos. Os
investimentos para as ações somam cerca de R$ 400 milhões.
OUTRAS AÇÕES – A solicitação para que Piracicaba participe do programa Rios Vivos

está integrada com outras ações
realizadas pela Prefeitura visando solucionar o problema de alagamentos nos bairros próximos
ao ribeirão Piracicamirim. Na última sexta-feira, 04/02, o prefeito Luciano Almeida visitou a represa da Usina Santa Helena/
Raízen, em Rio das Pedras, que
influencia o nível do ribeirão.
O objetivo da visita foi entender se o barramento das represas
pode contribuir com a retenção de
água em época de cheia, para depois soltar lentamente, ajudando
a conter enchentes na região do
Piracicamirim. Para isso, a Prefeitura se comprometeu em solicitar
ao Governo Federal comportas
para a barragem da represa e equipamentos de medição da vazão.

O Projeto de Lei 704/2020, de
autoria do deputado Alex de Madureira, que isenta o pagamento
de taxas para confecção e emissão
de segunda via de documentos de
identificação pessoal emitidos pelos órgãos públicos do Estado de
São Paulo que tenham sido roubados ou furtados, foi aprovado
na noite de ontem (6) pelos parlamentares que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp).
“Entendemos que a segurança das pessoas é dever do Estado e
elas não podem ser punidas, com
a cobranças das taxas, pelo fato
de terem a necessidade de repor
os documentos que as identifiquem como cidadãs e contribuintes”, justificou Alex de Madureira.
Para ter direito à isenção, a
vítima deverá apresentar ao órgão
público emissor o boletim de ocorrência policial, no qual deverá constar o número dos documentos roubados ou furtados. Aquele que tentar fraudar a norma, realizando
comunicado falso à autoridade so-

bre a ocorrência de crime de roubo
ou furto de documentos de identificação pessoal, deverá pagar, além
das taxas de emissão dos documentos, multa no valor de R$ 500,00.
“O Estado ainda cobra toda
vez que a vítima se vê obrigada a
recolher aos órgãos públicos taxas
para a emissão de novas vias de
seus documentos de identificação
pessoal que lhe foram subtraídos.
Ou seja, ainda se beneficia, de alguma forma, por aquilo que lhe
compete combater. Isso não pode
acontecer!”, completou o deputado estadual e Coordenador de Projetos Parlamentares da Alesp.
OUTRAS PROPOSTAS Durante a reunião, que abriu os
trabalhos parlamentares de 2022 e
foi realizada de forma virtual em
razão da alta contaminação por Covid-19, também foram deliberou
conclusivamente outros sete projetos de lei para declaração de instituições de utilidade pública. Todos
os projetos estão disponíveis para
consulta no portal da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, no endereço www.al.sp.gov.br

E DUCAÇÃO

A NTONIO F AZANARO

Obras de recuperação em avenida começaram ontem Estado muda transporte
As obras de recuperação na tran), informa que a interdição
escolar de estudantes
avenida Antonio Fazanaro (Hi- total da avenida também será
Divulgação/CCS

gienópolis), entre as avenidas Rio
das Pedras e Pompeia, tiveram
início na tarde de ontem, 10. As
máquinas iniciaram a compactação do talude, que acabou
deslizando devido às chuvas que
atingiram Piracicaba. Desde
quarta-feira, 9, o trecho da avenida está totalmente interditado.
A recuperação do trecho é
de responsabilidade da empresa Pontualli Construtora e Engenharia, que realizou a pavimentação da avenida, sem custos para os cofres públicos. As
obras devem ser concluídas na
próxima segunda-feira, 14/02.
Jane Franco de Oliveira, secretária de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transporte (Semut-

mantida até a próxima segunda-feira, para que seja possível
identificar a origem da corrente
de água que ocasionou o deslocamento de terra do aterro.
“Essa infiltração não existia
quando a avenida foi pavimentada. Por isso é importante investigar a sua origem para assim evitar novos deslocamentos”, frisou.
ROTAS - Durante a interdição, os motoristas que trafegam no sentido centro/bairro deverão seguir pela avenida Rio das Pedras até a travessa 24 de Abril, retornando à
avenida Pompeia, ou acessar a
Pompeia pelo bairro Alvorada.
Além de sinalizar a avenida
Antonio Fazanaro, a Semuttran

V ID
A N O VA
IDA

As máquinas trabalharam na compactação do talude

destacará agentes de trânsito que
circularão pelo local no final de
semana, inspecionando a situação.

Orientações sobre o desvio e rotas
alternativas podem ser obtidas
pelos telefones 3401-1110/3401-111

E SPORTES

Vereador solicita reparos em Charqueada vai sediar etapa da
via próxima ao residencial
Copa Soul de Mountain Bike
Divulgação

O transporte escolar para os
estudantes das escolas estaduais
de Piracicaba (SP) teve mudanças
por decisão do governo do Estado
de São Paulo, que modificou o convênio com a Prefeitura de Piracicaba. A partir de agora, os estudantes com mais de 12 anos que
residem a mais de dois quilômetros da escola, receberão passe escolar gratuito para poder estudar.
O vereador Josef Borges
(Solidariedade) buscou informações com a Secretaria Municipal de Educação e com a
Diretoria de Ensino – Regional Piracicaba, porque muitos
pais de alunos mostraram-se
preocupados com a alteração.
Josef Borges apurou que a
decisão de cumprir as determinações da Resolução SE nº 27/2011,
da Secretaria Estadual de Educação, a partir deste ano, foi unilateral do Governo do Estado, que alterou o convênio para o transporte
escolar que é feito pela Prefeitura.
“O município é obrigado a se-

guir as determinações que são passadas pela Diretoria de Ensino,
sobre quais os alunos que têm direito ao transporte escolar. A partir deste ano, o governo preferiu
dar início às regras que outras regiões de Estado já seguem desde
a publicação da resolução, em
2011, que tem como base a Cartilha do Transporte Escolar do Ministério da Educação”, explicou.
Pela nova regra, o transporte para os alunos menores de 12
anos que residem a mais de dois
quilômetros da escola continua
normalmente. “Também não
muda para os que residem na
área rural e os casos de estudantes que têm alguma barreira,
como rodovias, que dificultam o
acesso à escola com o transporte
coletivo”, ressaltou o vereador.
Para ele, é uma decisão que
interfere na rotina dos pais,
dos estudantes e que não é uma
iniciativa da Prefeitura, que
tem de seguir as normas do
Estado, definidas no convênio.

Divulgação

Assessoria parlamentar

A etapa em Charqueada irá acontecer no dia 1 de maio, Dia do Trabalho
Rissato enviou ofício ao Executivo solicitando melhorias estruturais

Em atendimento a pedido
de moradores, o vereador Anilton Rissato (Patriota) esteve, na
última sexta-feira (8), próximo
ao residencial Vida Nova para
verificar o afundamento do asfalto na cabeceira da ponte localizada sobre o ribeirão que passa
próximo aos condomínios.
De acordo com o parlamentar, devido às fortes chuvas, abriuse uma enorme cratera no local,
que pode ocasionar graves aciden-

tes, principalmente no período da
noite, já que é impossível visualizar
a cratera. Na ocasião, o parlamentar deparou-se ainda com uma
grande quantidade galhos obstruindo parte da passagem da água
do ribeirão, na entrada da ponte.
Anilton Rissato encaminhou ofício à Semob (Secretaria Municipal de Obras) e à Sedema (Secretaria de Defesa do
Meio Ambiente) cobrando uma
solução urgente no local.

Nesta quarta-feira (9), Charqueada se oficializou como um
dos quatro municípios do estado de São Paulo que irão sediar
as etapas da Copa Soul de Mountain Bike. O empresário Robson,
responsável pela Mix Sports que
é organizadora do evento, esteve na prefeitura em reunião com
o secretário de Governo Ewerton Clemente, com o diretor de
Esportes Danilo Matraia e chefe de Turismo, Gabriel Campos.
A etapa em Charqueada irá

acontecer no dia 1 de maio, Dia
do Trabalho, data em que o município irá aproveitar a estrutura do evento para também realizar o tradicional passeio ciclístico.
“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 desses esportes e, com isso, desenvolver cada vez mais o nosso turismo e aquecer a economia local”, disse Gabriel Campos.

VALE DO SOL
Na terça-feira (8), a pedido de
moradores, o vereador Anilton
Rissato (Patriota) esteve na
área de lazer do bairro Vale do
Sol, conferindo a atual situação do local, que se encontra
em completo abandono, com
mato alto que está alcançando quase um metro e meio de
altura, abrigando diversos animais peçonhentos. O campo

de futebol não tem condições
para ser usado, comprometendo o uso pelos moradores.
Rissato informa que já encaminhou ofício ao Executivo
cobrando uma solução urgente, para que a área seja
capinada, limpa e os moradores possam utilizá-la com
dignidade, objetivando uma
melhor qualidade de vida.
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C HARQUEADA

Turbulência
Olá alvinegros apostólicos
romanos, é uma alegria imensurável e um orgulho fazer parte da família “Passe de Letra”.
Nossas linhas após estes dez
anos conquistaram adeptos e seguidores que nos incentivaram
a crescer e projetar novos caminhos paralelos. Hoje figuramos
na mídia escrita, em áudio e vídeo, uma conquista tremenda
para quem não se encaixa em
grupinhos. Nossa linha de conduta de debater opiniões será
sempre reta e verdadeira, não
temos o porquê ficar em cima do
muro, não existe dinheiro que
nos cale ou nos faça mudar de
opinião, a não ser que esta esteja
equivocada, ai humildemente
pedimos desculpas, nos retratamos e seguimos em frente.
O futebol pragmático e
previsível apresentado até
aqui no campeonato paulista
da série A2 de 2022 pelo NhôQuim, mesclado com a total
falta de atitude vindo da diretoria de futebol a respeito de
tudo que envolve o departamento preocupa e a cada dia
mostra o total desconhecimento do assunto pelo seu diretor.
Elogiamos a contratação de
Marco Gama e do treinador Luciano Dias, pois até que se provasse o contrário na prática, o
currículo dos dois mostra uma
larga experiência cada um em
seu segmento e com acessos e
títulos pelos clubes que passaram, não seria justo ou até mesmo honesto criticar algo antes
de se ver na prática o resultado.
Ainda não é a hora de afinar a corneta para estes dois
profissionais, o som do instrumento está a muito tempo voltado para a diretoria de futebol que após cinco longos anos
de “derrapadas”, “quases” e
algumas intrigas continua
agarrado ao cargo, e ninguém
consegue entender qual a grossura da corrente que o mantém por lá..... estranho!!
Vamos aos fatos, após a
queda em 2016 da série A1
para A2, ano de acontecimentos jamais registrados pelos
lados do Barão, com tragédias, polêmicas e tantos fatores
negativos que fizeram que o
primeiro semestre, nunca mais
saia da memória do torcedor, eis
que no mesmo ano o alvinegro
sagrou-se campeão da copa

paulista e deu uma alegria ao
torcedor após tanto sofrimento.
Após este importante fato,
dentro de campo o único motivo de comemoração nestes anos
seguintes, foi o XV ter participado da Copa do Brasil em 2020
e avançado até a segunda fase
sendo eliminado pelo Juventude nas penalidades máximas no
Barão de Serra Negra. Nesta
participação histórica do NhôQuim, com o dinheiro das premiações da competição, deu fôlego para a presidência manter os salários de jogadores e
funcionários em dia durante o
olho do furacão da pandemia.
Outro fator que intriga, é que
nas horas mais críticas do time,
quando o negócio está fervendo
mesmo, não se vê o diretor aparecer para dar satisfação, ou
mesmo colocar os “pingos nos is”.
Chegamos ao ponto dos atletas
discutirem no vestiário, quase
partirem para as “vias de fato” e
“nada” foi feito além do pedido
de desculpas dos envolvidos. Primeira mostra de total falta de comando é permitir que assuntos
de vestiário tornem-se públicos,
e quando isso ocorre, nem jogadores e nem ninguém sem estar
acompanhado do diretor de futebol ou o executivo no caso do
XV que tem esse profissional.
A impressão é de ter o departamento “inchado”, mas sem
ninguém querer aparecer sem ser
nas fotos do vestiário após as vitórias. Falta mais pulso firme e
bem menos “mimimi” vindo do
departamento, as críticas e elogios tem que ter a mesma receptividade pelos nomeados ou contratados aos cargos, nem mesmo os famosos “puxa-saco” estão conseguindo defender nas
redes sociais a fragilidade do
trabalho apresentado, e não
adianta colocar a culpa no presidente e vice, quem é o homem
forte do futebol sempre foi o diretor do departamento, ou não?
Neste sábado, 12, a equipe da
rádio Difusora AM 650, estará
AO VIVO diretamente do Barão
de Serra Negra para a transmissão de XV de Piracicaba x Rio Claro pela sexta rodada do campeonato paulista da série A2 2022,
vamos junto conosco nesta jornada esportiva. A equipe da “veterana” do rádio estará a postos a partir das 16h. “Mas se tem futebol
no rádio, tem alegria no povo”.

Prefeito Rodrigo Arruda
concede aumento das diárias
de viagens para motoristas
Agora, o projeto de lei que concede o aumento na diária dos motoristas
será encaminhado para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores
O prefeito Rodrigo Arruda
(DEM) concedeu aumento nas
diárias de viagens dos motoristas que trabalham para o município. A pedido dos vereadores
Fernando Ciaramello, João Cardoso, Marcio Reis, Maria José,
Paulo Fattore, Tião Paraná, Robinho, Marcos Arruda e Washington Benício, o chefe do Executivo alinhou em reunião com
uma equipe técnica o acréscimo.
A diária passará de R$ 25
para R$ 45, aumento real de
80%. “Já era algo muito discutido internamente e sabíamos da
necessidade do reajuste. Os vereadores também trouxeram
este pleito para nós e, após estu-

dos orçamentários, decidimos
por conceder”, disse Arruda.
Dede que a Lei municipal
1.714 de 23 de março de 2017 foi
instituída não houve nenhum
tipo de reajuste nas diárias de
viagens dos motoristas. Vale lembrar que este custo só é concedido para viagens intermunicipais.
Agora, o projeto de lei que
concede o aumento na diária
dos motoristas será encaminhado para apreciação da Câmara
de Vereadores. Também participou da reunião no gabinete
nesta terça-feira (8) o secretário
de Governo, Ewerton Clemente,
e o diretor de Recursos Humanos, Rogério Pereira Zanirato.

Divulgação

A diária passará de R$ 25 para R$ 45, aumento real de 80%

Divulgação

BOSQUES DO LENHEIRO
O prefeito Luciano Almeida
recebeu na tarde de ontem,
10, o presidente da associação dos moradores do bairro Bosques do Lenheiro, Edvan Costa. Durante a conversa, o líder comunitário apresentou algumas reivindicações de melhorias para o

bairro. Luciano disse que vai
mobilizar as secretarias de
Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (Selam) e Ação Cultural (Semac) para atender
às solicitações. O assessor
da Secretaria Municipal de Governo, Jackson Santiago, também participou do encontro.

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.
ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL
NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288
com Tadeu.

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

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

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

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

SR. VANDERLEY APARECIDO
MARTINS faleceu anteontem, na
cidade de Iracemápolis/SP, contava
46 anos, filho do Sr. Oswaldo Antonio Martins, já falecido e da Sra. Nair
Gonçalves Martins, era casado com
a Sra. Katia Viviane dos Santos Ribeiro Martins; deixa o filho: Oswaldo Antonio Martins Neto. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Municipal de Iracemápolis/SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JOCELI APARECIDA DURRER
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 59 anos, filha dos finados
Sr. Guilherme Durrer Filho e da Sra.
Benedita Marquezin; deixa os filhos:
Diogo Santiago de Lucca, casado
com a Sra. Jessica Andrade dos
Santos de Lucca e Alex Santiago
de Lucca. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala
01 do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOAO FRANCISCO GUIMARAES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos
finados Sr. Alfredo Francisco Guimaraes e da Sra. Margarida Cardoso de Moraes, era casado com
a Sra. Zulmira Soares Guimaraes;
deixa os filhos: Marisa Margarida
Aparecida Guimaraes, casada com
o Sr. Wagner Shingo Mitsumoto; Marissol de Fatima Guimaraes Christofoletti, casada com o Sr. Ronaldo
Christofoletti e João Francisco Gui-

maraes, casado com a Sra. Renata Helmestir de Moraes Guimaraes.
Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 13h30 da sala 03 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. SILVIO RIZZARDO NETO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho dos finados Sr.
Aldo Antonio Rizzardo e da Sra.
Leonides Julita Blagitz Rizzardo, era
casado com a Sra. Valquiria Aparecida Segredo Rizzardo; deixa os filhos: Vitor Eduardo Segredo Rizzardo e Felipe Augusto Segredo Rizzardo. Deixa demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi
realizada ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala
“C”, para o Crematório Unidas – Bom
Jesus na cidade de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. AGAMENON DE MOURA SANTOS faleceu ontem, nesta cidade,
contava 87 anos, filho dos finados
Sr. Jaime de Souza Filho e da Sra.
Josefa de Moura Santos, era viúvo
da Sra. Ana Maria Brunossi; Deixa
as filhas: Simone Teresa Moura Santos; Neide Angelica Moura Santos,
casada com o Sr. Ismael Affonso;
Angela Maria Moura Santos, casada com o Sr. João Santana e Sara
Valeria Moura Santos, já falecida.
Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 16h30 da sala “D”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida

necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PAULO DOMINGOS GOMES
faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr.
Paulo Gomes e da Sra. Georgina
de Aguiar, era casado com a Sra.
Ivone Virginio Gomes, deixa os filhos: Edimarcia Aparecida Gomes,
casada com o Sr. Silvio Aparecido
Alves; Marcelo Cesar Gomes, casado com a Sra. Silmara Gomes;
Paulo Cesar Gomes, casado com a
Sra. Creuza Dijacinto e Daniel Marcos Gomes. Deixa netos, bisnetos,
irmão, cunhadas, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às
17h00 no Cemitério Municipal da
Vila Rezende, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. RICARDO LEVY faleceu ontem,
nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr. Huberto Levy e
da Sra. Johanna Graziella Am Ende
Levy, era viúvo da Sra. Maria Eneide Souto Levy; deixa os filhos: Ricardo Souto Levy, casado com a
Sra. Franciane Cristina Dias Levy;
Fernanda Souto Levy e Alberto Souto Levy, casado com a Sra. Aline
Gonçalves. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 17h00 no
Cemitério Municipal de Cordeirópolis/SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. VALDEMIR APARECIDO GOMES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 36 anos, filho do Sr.
Jose Gomes Pereira e da Sra. Maria
Zilda da Silva Gomes. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, às 17h00 no

Cemitério Municipal de Leme do Prado/MG, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARLY DARGENTO GALANTE faleceu ontem, nesta cidade,
contava 84 anos, filha dos finados
Sr. Antonio Dargento e da Sra. Deolinda Barbosa, era casada com o
Sr. Delfino Galante; deixa as filhas:
Sandra Aparecida Galante, já falecida; Shirley Aparecida Galante e
Solange Aparecida Galante, casada com o Sr. Peter James Milton.
Deixa irmãos, sobrinhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório
Municipal para o Cemitério Parque
São Pedro na cidade de São Pedro/SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFESSOR E AGRIMOR SÁVIO
DE ALMEIDA MENDONÇA que fez
seus estudos na cidade de Piracicaba – SP, faleceu no dia 07 p.p.,
na cidade de Maringá – PR, era
professor de Matemática e Autor
de Enciclopédia “História de Matemática Moderna, em três volumes,
contava 92 anos, filho dos finados Sr. Benício Mendonça Filho e
da Sra. Iracema Almeida Mendonça, era viúvo da Professora Marisa Francisca Cordeiro de Mendonça, deixa os filhos: Sávio; Iracema; Rocilda; Mirian; Kátia e Paulo.
Irmãos: Luiz, residente na cidade
de Piracicaba, Joaquim e In Memoriam: Cecília; Benício Neto; Sebastião. Deixa cunhadas, sobrinhos,
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia
08 p.p., na cidade de Maringá –
PR, em jazigo perpétuo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. LOLETE ELENA ZAMBON
VITTI faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era viúva do Sr. Florindo vitti.
Era filha do Sr. Vitorio Zambon e da
Sra. Luiza Vitti Zambon, ambos falecidos. Deixa os filhos: Maria Elena
Vitti da Silva, Umberto Rodrigo Vitti
e Chiara Vanessa Vitti. Deixa também netos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deuse ontem as 14:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório “A” do
Cemiterio Parque da Ressurreição para a referida necrópole, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. OSWALDO ALTARUGIO (TINHOTI) faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era casado com a Sra. Alice
de Toledo Altarugio. Era filho do
Sr. Herminio Altarugio e da Sra.
Antonia Altarugio, ambos falecidos. Deixa os filhos: Tania Maria
Altarugio Belardin casada com
Reinaldo Lopes Belardin, Herminio Altarugio, Marlene Altarugio de
Negri Franco casada com Sérgio
de Negri Franco e Marcos Antonio Altarugio casado com Fatima
Altarugio. Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento deu-se ontem as 16:30 hs saindo a urna
mortuária do velório do Cemitério
Parque da Ressurreição sala B,
para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. WILLIANS ALEXANDRE LOPES faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 45 anos de idade
e era filho do Sr. João Roberto
Lopes e da Sra. Maria de Fatima
Gozzer Lopes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 17:00 hs no Cemiterio Municipal da Vila Rezende, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. AMÉLIA CREMONESE MANARIM faleceu anteontem 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,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Antonio Manarim, falecido, Maria
Geni Manarim Franco, falecida, Ana
Mercedes Manarim Donda, Maria
Sueli Manarim Passarelli e Vania
Aparecida Manarim Cordeiro. Deixa também 10 netos, 13 bisnetos,
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
15:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 04,
para o Cemiterio da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. FRANCISCO JOSE DE SOUZA
faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e
era casado com a Sra. Alzira Teixeira de Souza. Era filho do Sr. João
Batista de Souza e da Sra. Ernestina Rodrigues Machado, ambos falecidos. Deixa os filhos: Gerson Luiz
de Souza, Gilberto Antonio de Souza e Maria Helena de Souza Siguin.
Deixa ainda netos, 1 bisneta e demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende – Sala
02, para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. TEREZINHA CAPETERUCHI
faleceu ontem na cidade de Botucatu, aos 82 anos de idade e era
viúva do Sr. Otavio Fuza. Deixa os
filhos: Marta V. Florentino, Marcelina V. Spinazzola, Maria Ap. Vieira,
Elias Vieira, Natalino Vieira, Aparecido A. Vieira e Sergio Vieira, falecido. Deixa genros, noras, netos e
bisnetos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepulta-

mento dar-se-á hoje as 14:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende – Sala
01, para a referida necrópole, onde
será inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANISIO DA CRUZ faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos
83 anos de idade e era casado com
a Sra. Antonia Isabel Dini da Cruz.
Era filho do Sr. José da Cruz e da
Sra. Maria Marcolina da Conceição,
falecidos. Deixa os filhos: Carolina
casada com Rafael, Sandra casada com Vagner, Simone casada com
Vagner, Silvana casada com Admilson, José Reinaldo casado com
Daniela, Silvia casada com Daniel e
Rodrigo casado com Debora. Deixa 13 netos e 01 bisneto. O seu sepultamento dar-se-a hoje as 09:00
hs no Cemiterio da Saudade, onde
sera inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA MADALENA DE MIRANDA CESTARIOLI faleceu ontem
na cidade de Saltinho, aos 69 anos
de idade e era casada com o Sr.
Erminio Cestarioli. Era filha do Sr.
José Antonio de Miranda e da Sra.
Elvira Luiz de Miranda, falecidos.
Deixa os filhos: Paulo Sergio Cestarioli, Clodoaldo Cestarioli e Raquel
Aparecida Cestarioli. Deixa também
netos e demais parentes e amigos.
O seu sepultamento dar-se-á hoje
as 10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para o Cemiterio

Municipal naquela localidade, onde
será inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ APARECIDO VICENTE
faleceu anteontem na cidade de Rio
Claro/SP aos 71 anos de idade era
casado com a Sra. Maria do Carmo
Ceregatto, filho do Sr. Domingos Vicente e da Sra. Maria Paschoal Vicente. Deixa os filhos: Sergio casado com Marina, Adriano casado com
Leticia, Emerson, Alessandra, Suelen e Bruna. Deixa também netos,
netas, familiares e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem às
14:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Cidade Jardim Rio Claro/SP seguindo para Cemitério Memorial Cidade Jardim - Rio
Claro/SP para referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ALAIDE DEL GREGO DUO faleceu ontem na cidade de São Pedro aos 71 anos de idade e era casada com o Sr.Luis Duo .Era filha
dos finados Sr.Vicente Del Grego e
da Sra.Vitalina Barrelli Del
Grego.Deixa os filhos:Emerson e
Perla .Deixa netos ,demais parentes e amigos.O seu corpo foi transladado para a cidade de Santo André e o seu sepultamento dar se
hoje ás 10:30 hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Jardim
Santo André seguindo para o Cemitério da mesma localidade onde
será inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

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

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Nº 08/2022 - Processo: 278/2022 - Objeto: Licença de
uso de software para Gestão Pública - Início da Sessão Pública: 03/03/
2022, às 09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua General
Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento 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,
10 de janeiro de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:Pregão Presencial 09/2022 - Processo: 279/2022 - Objeto: Locação de Estrutura Diversas para realização de eventos. Início da Sessão Pública: 04/03/
2022,às 09h:00, na Secretaria Municipalde Turismo, sito a Rua General
Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP.O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim
Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: www.saopedro.sp.gov.br./consultas/licitaçõespublicasSão Pedro, 10 de Fevereiro de 2022. Thiago Silvério da Silva-Prefeito Municipal
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