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para acessar as guias do IPTU

Parte do que é arrecadado com
o IPTU é investida em despesas
com educação, saúde, pagamento

de funcionalismo, dentre
outros serviços públicos

A Secretar ia  Munic ipal
d e  F i n a n ç a s  ( S e m f i ) ,  d i s -
ponibi l izou ontem,  11 ,  l ink
p a r a  a c e s s a r  a s  g u i a s  d o
IPTU 2022.  O contribuinte
j á  p o d e  a c e s s a r  a s  guias no
Portal da Prefeitura (http://
www.piracicaba.sp.gov.br/), no
botão IPTU 2022, na página
inicial, inserindo a inscrição/
CPD do imóvel e o exercício
(ano) para imprimir e realizar
o pagamento. Os carnês serão
entregues pelos Correios até o

início do mês de março. O de-
creto nº 18.993, também publi-
cado em 29/12/2021, no DO,
estabelece desconto de 5%
para quem realizar o paga-
mento em cota única, até 15/
03. Parte do que é arrecada-
do com o IPTU é investida
em despesas com educação,
saúde, pagamento de funci-
onal ismo,  merenda,  medi-
cam e n t o s ,  i l u m i n a ç ã o  p ú -
b l i c a ,  p r o g r a m a s  s o c i a i s  e
o u t r o s  s e r v i ç o s .  A13Os carnês serão entregues pelos Correios até o início do mês de março

OPERAÇÃO FORÇA-TAREFA
A força-tarefa da operação
Tapa-buraco para atender as
ruas e avenidas mais afeta-
das pelas chuvas da última
semana atendeu a 25 vias
de 21 bairros nesta sema-
na, de 07/02 a 11/02. Reali-
zada pela Prefeitura de Piraci-
caba, por meio da Secretaria

Municipal de Obras (Semob), a
força-tarefa da operação tapa-
buracos teve início na última
sexta-feira, 04/02. Nesse perí-
odo, já foram utilizadas
246,34 toneladas de massa
asfáltica. Um dos locais que re-
cebeu o material foi a avenida
Frei Francisco Perin (foto). A13

FOOD TRUCK NO ENGENHO
O Engenho Central receberá, a partrir do próximo dia 19, mais dois food trucks no local, que vão oferecer lanches e espeti-
nhos. Os permissionários são cadastros na Semdettur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo), que realizou a seleção. "Dos desafios para a constituição do Engenho da Cultura, um deles é proporcionar ativida-
des gastronômicas, especialmente aos finais de semana. Esse é um primeiro passo, ao qual se seguirá com abertura de
cafés e a reabertura do restaurante do Teatro Erotides de Campos", disse o secretário da Semac, Adolpho Queiroz. A13

HELINHO
Recentemente, o ex-prefeito
de São Pedro e Charqueada,
Helinho Zanatta, se reuniu com
o professor Edinaldo Cardoso,
e a professora Laucinéia Cardo-
so, ambos presidentes do Gru-
po Escol, e o Bispo Everton For-
tunato, que é  presidente da
CIB - Convenção Eclesiástica
do Brasil. Helinho, pré-candida-
to a deputado estadual, tem
feito importantes contatos e
dialogado com várias lideran-
ças políticas, religiosas e
sociais da cidade e região.
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O justo equilíbrio entre dois extremos
Armando A.

dos Santos

Também no to
cante à Política,
foi eminente-

mente prático e deta-
lhista o método de
pesquisa e estudo de
Aristóteles, diferenci-
ando-se de Platão, que
teorizou acerca de um mundo
imaginário que deve servir de
baliza e modelo ideal para a rea-
lidade humana. O pensamento
platoniano é dedutivo, parte do
geral e se aplica ao particular.

Já Aristóteles tinha como
método o estudo detalhado
dos casos concretos e particu-
lares para, a partir deles, che-
gar ao conhecimento e formu-
lação das regras gerais. Seu
pensamento era indutivo, ao
contrário de Platão. Mas am-
bos se completam admiravel-
mente. Em ambos se nota o
mesmo equilíbrio fundamental
da natureza humana, o geral
com o particular, o todo com as
partes, a teoria com a prática.

Um exemplo mostra bem as
diferenças dos dois. Na Repúbli-
ca, Platão concebeu um regime
político ideal, se bem que, no sen-
tido original do termo, utópico,
ou seja, não existente em lugar
algum. Já Aristóteles escreveu a
Política seguindo o caminho in-
verso. Possuindo um generoso e
rico Mecenas, o rei Filipe da Ma-
cedônia, dispunha de verbas
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abundantes para seus
estudos. Pôde, assim,
enviar emissários a to-
dos os povos então co-
nhecidos, coligindo
mais de duzentos rela-
tos de como se gover-
navam in concreto os
povos. Foi a partir des-
se rico material de pes-
quisa que teorizou e

elaborou sua obra. Ambos, Pla-
tão e Aristóteles, por caminhos di-
ferentes influenciaram profunda-
mente o pensamento político do
Ocidente, sendo ambos conside-
rados ainda hoje, a justo título,
luminares da Ciência Política.

A análise detalhada da rea-
lidade era, para Aristóteles, in-
dispensável para o estudo filosó-
fico - ou científico, como diría-
mos em termos atuais - dos as-
suntos sobre os quais se debru-
çava. Ele assim o diz explicita-
mente: “o método de quem estu-
da filosoficamente qualquer ma-
téria, e não apenas seu aspecto
prático, consiste em não negligen-
ciar ou omitir qualquer detalhe”
(Política, livro II, cap. V, § 4-5).

Para Aristóteles, é muito im-
portante a noção de Causa Final,
aquela à qual tudo deve se orde-
nar, já que todo ser tende natu-
ralmente para a plenitude da sua
espécie. Tudo quanto existe so-
mente existe para atingir um de-
terminado fim, e cada ser é mais
perfeito ou menos perfeito na me-
dida em que se aproxima mais
ou menos da realização de seu

fim. Nisso consiste a chamada
“teoria teleológica” de Aristóte-
les. A Causa Final do homem é a
felicidade, e para tanto ele deve
se governar pela razão e deve
praticar as virtudes. As virtudes
são hábitos bons, e situam-se
sempre numa posição de equilí-
brio entre dois excessos, um por
demasia, outro por falta. A pru-
dência, por exemplo, é uma vir-
tude que se situa entre a temeri-
dade (falta de prudência) e a co-
vardia (excesso de prudência); o
homem que conhece seu real va-
lor e preza sua honra é virtuoso
e humilde; se ele pecar por ex-
cesso, será orgulhoso, jactancio-
so, soberbo: se pecar por falta,
será vil, ignóbil, desprezível. Des-
se ensinamento aristotélico de-
rivou o lema utilizado pelos Es-
colásticos e adotado pela Teolo-
gia Moral cristã: “virtus in me-
dio” - a virtude está no meio.
Derivou também a expressão
francesa “juste milieu”, utiliza-
da na sua forma original até
mesmo em outras línguas.

Sempre muito prático e
analítico da realidade que ti-

nha diante de si, Aristóteles
considera as cidades (poleis)
que conhecia e como elas se
estruturavam. Daí deduz os
princípios da sua Política e,
também, da sua Ética social.

Assim como o homem pode
pecar por excesso ou por falta
e, dessa forma perder o equilí-
brio que se identifica com a ideia
de justiça, assim também a so-
ciedade pode fazê-lo. A Justiça,
na sociedade, pode ser excessi-
va (quando se aplica uma lei ge-
ral que, nas circunstâncias con-
cretas de um caso específico, é
injusta); e pode pecar por falta
(em caso de anomia, ou de
omissão, por parte do magis-
trado, na aplicação de uma lei).

Nesse particular, Aristóte-
les se aproxima de Platão;
como ele, também entende que
a equidade consiste em tratar
igualmente os iguais, e desi-
gualmente os desiguais. Esse o
conceito de justiça distributiva,
muito caro ao Estagirita e in-
corporado, mais tarde, à socio-
logia e à teologia moral cristãs.

———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filo-
sofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da Histó-
ria e dos Institutos
Históricos e Geográfi-
cos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

José Osmir
Bertazzoni

O Papa Francisco,
em reunião com especi-
alistas italianos vincu-
lados à Receita Federal
daquele país, fez uma
explanação que nos pa-
receu importante para
alinharmos também
as ideias que devem ser preva-
lecentes no sistema brasileiro,
mas que ninguém vê ou esclare-
ce. Parte do nosso povo vive na
mais profunda miséria, isso é inex-
plicável para um país que já che-
gou a ser a sexta economia.

Lembro-me quando, ainda
jovem, o Ministro da Economia
do Regime Militar, Delfin Neto,
em seus discursos de antítese à
miséria do povo fluía como tese:
“crescer primeiro,  para dis-
tribuir depois”. Quarenta anos
se passaram, nenhuma das ri-
quezas foram distribuídas ao
povo, de nenhuma forma, esta-
mos piorando nossas diferenças
sociais ano a ano — os mais ricos
ficam cada vez mais ricos, os po-
bres cada vez mais pobres.

As reformas previdenciárias
e trabalhistas retiram direitos dos
trabalhadores que se constituíam
em uma distribuição minimamen-
te justas aos nossos trabalhado-
res. Com a atual frente parlamen-
tar eleita por nosso povo e o go-
verno central (presidente Bolsona-
ro), estamos regredindo dia a dia,
chegando ao momento em que a
morte pela Covid-19, previamente
anunciada e ignorada por eles, le-
vou quase 700 mil brasileiros para
a armadilha da morte. Está exem-
plificado pela história que, duran-
te a crise europeia no início do sé-
culo XX, países como Itália, Espa-
nha, Japão, Alemanha e o próprio
Estados Unidos, durante a guer-
ra da secessão, mandaram seus
miseráveis para o Brasil. E o Bra-
sil, o que fazer com seus mise-
ráveis? Bolsonaro encontrou a
solução: deixar morrer para
aliviar os custos do Estado com
previdência e outras obriga-
ções, assim se livra, sem trans-
tornos, de seus miseráveis.

Por isso, o tema tratado pelo
Papa Francisco é relevante, aden-
tra a importância da tributação
como mecanismo de redução das
desigualdades e assim discorre:
“Quando se trata de tributação
não existe apenas a evasão fis-
cal, que é ‘uma praga’, mas tam-
bém o comportamento correto de
muitos contribuintes.” O Papa
Francisco disse isso em audiên-
cia com a Receita Federal Italia-
na e falou também sobre a pro-
priedade privada. “Seu trabalho
parece ingrato aos olhos de uma
sociedade que privilegia a propri-
edade privada como absoluta e
não a subordina ao estilo de co-
munhão e partilha para o bem
de todos, pode-se dizer a hones-
tidade de muitas pessoas que não
fogem ao seu dever, que pagam
suas dívidas contribuindo assim
para o bem comum. A praga da
evasão fiscal é respondida pela
simples honestidade de muitos
contribuintes, e isso é um mode-
lo de justiça social. "

“A imparcialidade
do vosso trabalho” —
prosseguiu o Papa fa-
lando aos homens e
mulheres das autorida-
des fiscais — “afirma
que não há cidadãos
melhores do que outros
com base na sua per-
tença social, mas que
todos são reconhecidos

como tendo a boa-fé de serem le-
ais construtores da sociedade. Há
um 'ofício do bem comum' que
deve ser narrado, porque as
consciências honestas são a ver-
dadeira riqueza da sociedade”.

O Papa destacou também que
a transparência no uso do dinhei-
ro público ajudaria a entender o
valor da tributação. "O fisco é
muitas vezes visto de forma nega-
tiva, se você não entende onde e
como o dinheiro público é gasto.
Você corre o risco de alimentar
suspeitas e descontentamento..."

Para o Papa, "a transparên-
cia na gestão do dinheiro, que vem
do sacrifício de muitos trabalha-
dores e trabalhadoras, revela a li-
berdade de espírito e capacita as
pessoas a serem mais motivadas a
pagar impostos, especialmente se

a cobrança de impostos ajuda a
superar as desigualdades, a tor-
nar investimentos para que haja
mais trabalho, para garantir saú-
de e educação para todos, para
criar infraestruturas que facilitem
a vida social e a economia.”

Na contramão da construção
brasileira levada a cabo por Getú-
lio Vargas, Juscelino Kubitschek e
Luiz Inácio Lula da Silva, os tra-
balhadores brasileiros deixaram de
ser importantes para o Brasil, o
agronegócio tomou a importância do
povo, pois seu uso da terra e da pro-
priedade, seu descaso com os traba-
lhadores (trabalho análogo à escra-
vidão), a mecanização e automação
da produção agrícola sem uso da mão
de obra humana tornou-se um per-
verso sistema contra os trabalhado-
res e o povo brasileiro. Poucos, muito
poucos, se enriquecem, outros ficam
na miséria absoluta, visto que a pro-
dução agrícola tem como foco o
mercado exportador e não a ali-
mentação da nossa gente.

Dramática, talvez, a minha
visão, mas vejam que cinco famíli-
as brasileiras são detentoras de
mais de 70% das riquezas nacionais
e, diante de uma pandemia, os gover-
nos não conseguem agir de forma a
minimizar tanto sofrimento aos pe-
quenos e médios investidores e aos
trabalhadores. E estes ainda acredi-
tam em um “santo salvador messias
da pátria”, enquanto rolamos abis-
mo abaixo, sem perspectivas de
quaisquer melhoras em nossas so-
brevivências e em que país deixa-
remos para os nossos filhos.

José Osmir Bertazzo-
ni  (63),  advogado e
jornalista.

Revelações sobre
a tragédia fiscal

a lei Aldir Blanc - que
sou um dos coautores -
de auxílio financeiro
para a área, que é cada
vez mais sufocada pelo
governo Bolsonaro, que
não incentiva e, agora,
decidiu atacar nova-
mente o setor com mais
desmontes da Lei Rou-
anet, com novas regras

e cortes na captação de recursos.
Para valorizar os trabalha-

dores com os novos vínculos de
contratação, apresentei na Câ-
mara dos Deputados o Projeto
de Lei 152/22 que altera a lei
6.533/78 -  “dispõe sobre a re-
gulamentação das profissões de
Artistas e Técnicos em Espetá-
culos de Diversões, e dá outras
providências” - para que seja ga-
rantido o direito à sindicaliza-
ção de artistas e técnicos.

Ela assegura o “direito de

Alexandre Padilha

Por trás de cada
grande espetácu-
lo que nos diver-

te, massageia a alma,
fortalece e reconstrói a
identidade cultural bra-
sileira, há trabalhado-
ras e trabalhadores
que, muitas vezes, pos-
suem vínculos precários nas suas
condições de trabalho e formas
de organização. O setor cultural
foi o que mais sofreu durante a
pandemia da Covid-19, exata-
mente pela interrupção das ativi-
dades. Artistas e técnicos foram
os profissionais que mais perde-
ram renda - ainda perdem - e não
possuem estabilidade por conta
dos picos da pandemia no país.

Para aliviar essa situação, veio
do Congresso Nacional o apoio e
conseguimos aprovar e prorrogar

O setor culturalO setor culturalO setor culturalO setor culturalO setor cultural
foi o que maisfoi o que maisfoi o que maisfoi o que maisfoi o que mais
sofreu durantesofreu durantesofreu durantesofreu durantesofreu durante
a pandemiaa pandemiaa pandemiaa pandemiaa pandemia

associação sindical e de represen-
tação por entidade de classe em
acordos e convenções coletivas
que arbitram sobre as remune-
rações e as relações de trabalho
aos profissionais em regime de
contratação como microempre-
endedor individual, microempre-
sa, pessoa jurídica nos formatos
existentes ou que venham a ser
constituídos nos casos em que o
titular proprietário seja o próprio
trabalhador, sem funcionário.”

Além do reconhecimento, o
projeto busca compreender a
nova realidade de trabalho, a
forma dos vínculos de contrata-
ção, permitindo a organização
sindical. O projeto será, também,

A cultura brasileira precisa voltar a respirar
um instrumento para o reconhe-
cimento dos direitos das traba-
lhadoras e dos trabalhadores do
setor que precisam de apoio.

Também é necessário que
façamos pressão no Congresso
para que  seja aprovado o Pro-
jeto de Lei Complementar 73/
21, conhecido como Lei Paulo
Gustavo, que destina recursos
para a cultura, a fim de ame-
nizar os efeitos econômicos e
sociais da pandemia no setor.
A cultura, artistas e técnicos
precisam voltar a respirar.

———
Alexandre Padilha é mé-
dico, professor universi-
tário e deputado federal
(PT-SP). Foi Ministro da
Coordenação Política de
Lula e da Saúde de Dil-
ma e Secretário de Saú-
de na gestão Fernando
Haddad na cidade de SP

Cinco famíliasCinco famíliasCinco famíliasCinco famíliasCinco famílias
brasileiras sãobrasileiras sãobrasileiras sãobrasileiras sãobrasileiras são
detentoras dedetentoras dedetentoras dedetentoras dedetentoras de
mais de 70% dasmais de 70% dasmais de 70% dasmais de 70% dasmais de 70% das
riquezasriquezasriquezasriquezasriquezas
nacionaisnacionaisnacionaisnacionaisnacionais

Quem mais meQuem mais meQuem mais meQuem mais meQuem mais me
espanta nesseespanta nesseespanta nesseespanta nesseespanta nesse
“reino da“reino da“reino da“reino da“reino da
mentira”, é amentira”, é amentira”, é amentira”, é amentira”, é a
parte dosparte dosparte dosparte dosparte dos
evangélicosevangélicosevangélicosevangélicosevangélicos
“terríveis” de“terríveis” de“terríveis” de“terríveis” de“terríveis” de
nosso paísnosso paísnosso paísnosso paísnosso país

Uma mentira dita mil vezes…
Nilson da Silva Júnior

Há poucos dias
uma pessoa
me pergun-

tou se tomaria a ter-
ceira dose da vacina.
Disse que já havia to-
mado.  Contou-me
que estava com mui-
ta dúvida, que já ha-
via recebido a primeira e a se-
gunda dose, mas relutava para
a terceira e também estava pen-
sando se deixaria o filho rece-
ber o imunizante. Alguém lhe
tinha dito que a vacina seria
uma espécie de chip capaz de
localizar a pessoa onde estives-
se no mundo. Imediatamente
lembrei várias coisas que ouvi
durante todo esse tempo; que a
China desenvolveu esse vírus
propositalmente para infectar o
mundo, que a vacina seria uma
forma de implantar o número
da Besta (uma imagem escato-
lógica descrita pelo Apocalipse)
na população mundial, e que
para se prevenir do COVID bas-
tava beber chá de limão com
mel, e até a suposição governa-
mental de que quem se deixas-
se vacinar correria o risco de
se transformar num jacaré.
Agora, já no início da campa-
nha eleitoral vieram com a “no-
tícia” que se o atual governo
perder o poder, as igrejas evan-
gélicas serão extintas no país.
Não bastassem essas aberra-
ções, pairam sobre o tempo in-
formações desconexas sobre o

número de infectados
no país, além de uma
escuridão nos subso-
los de ministérios,
onde vacinas, negóci-
os, senadores, reve-
rendos e laboratórios
continuam sendo as-
suntos de difícil aces-
so, fazendo com que

tenhamos a impressão de estar-
mos sob a judicie da mentira.

A frase: “Uma mentira dita mil
vezes torna-se verdade” é atribuí-
da a Joseph Goebbels, ministro da
propaganda na Alemanha nazista
que assessorou Adolf Hitler na
empreitada de tentar dominar o
mundo. Com essa teoria o nazismo
foi implantado, criando “verdades"
a partir de mentiras ditas para via-
bilizar a ascensão de um mito que
se tornasse ícone mundial capaz de
exterminar quem fosse diferente.
Acontece que o holocausto matou
sete milhões de judeus por todo o
mundo, deixando uma mancha de
sangue na história. Esse foi o preço
pago pelas mentiras acreditadas,
pelo aplauso a um ídolo falsifica-
do, pelo apoio a um mito construí-
do pelo interesse de quem se acha-
va superior aos outros.

Quem mais me espanta nes-
se “reino da mentira”, é a parte
dos evangélicos “terríveis” de
nosso país. Porque diferente-
mente dos ávidos leitores de bí-
blia que conheci enquanto pre-
gava nos púlpitos do meu pas-
torado, empenhados, com o Li-
vro Sagrado aberto enquanto eu

discorria sobre o evangelho,
para conferir se minhas pala-
vras eram coerentes ao anún-
cio de Deus, hoje engolem passi-
vos, saboreando prazerosamente
qualquer informação que lhes
chega com a tarja da república.
Aceitam como voz profética qual-
quer coisa que lhes digam, como
se a própria voz de Deus estivesse
sendo pronunciada. Ao invés da
crítica, tão evidente na postu-
ra de Jesus, submetem-se cati-
vos a qualquer pastor. Não se
vacinam, não se ofendem di-
ante de palavrões, apoiam a
morte de quem não lhes seja
concordante, compram armas,
são insensíveis desprezando a
misericórdia e a compaixão pe-
los pobres. E quando adoecem e
morrem, destino natural de quem
não se vacina, dizem subliman-
do: “Foi a vontade de Deus”, jo-
gando para o Soberano o ônus da
imprudência e da falta de sabe-
doria, pela obediência cega ao
“messias” desse tempo.

Sinceramente, não reco-
nheço mais o protestantismo
que conheci na infância. Não
sei onde estão aqueles homens

e mulheres que se indignavam
contra a fome, contra a dor e o
preconceito. Procuro desespe-
radamente as mulheres que se
uniam para fazer enxovais aos
recém-nascidos das Santas Ca-
sas (gerenciadas pelas Freiras
– não havia divisão entre evan-
gélicos e católicos, havia amor
pelos necessitados), não sei
onde estão os homens íntegros
que se ofendiam com a desi-
gualdade e se juntavam para
construir casas nos finais de
semana para os necessitados.
Não sei onde está a igreja que
se levantava em favor da edu-
cação dos mais humildes. Hoje
vemos um pastor-ministro di-
zendo que pobre não tem que
sonhar com faculdade, que isso
não é pra qualquer um. Tudo o
que vemos agora são pessoas
indiferentes, desumanizadas,
que louvam a injustiça, a ofen-
sa e o desrespeito.

Qual será o fim de um país
que se deixa levar por uma cultu-
ra mentirosa? Qual será o diferen-
cial de uma igreja que se fascina
por ídolos sustentados por inver-
dades e se joga nos braços do “pai
da mentira”? Parece que a palavra
agora cobra seu preço voltando-se
contra quem a pronunciou com
tanta veemência... “E conhecereis
a Verdade e a Verdade vos liber-
tará” (Evangelho de João, capítu-
lo 8, verso 32).

Nilson da Silva Júnior é
pastor e professor. Email:
revnilsonjr@gmail.com.
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Expansão do Uninorte
para novas empresas

Todos os servidores merecem valorização e reajuste salarial
dos profissionais
do magistério, sob a
alegação de que te-
rão aumento espe-
cífico.  Isso não é
verdade! O tal au-
mento a que o go-
vernador se refere é
a criação de uma
"nova"  carreira ,
que é uma farsa e

um perigo.
Primeiro: será por adesão.

Ou seja, não há isonomia. Nem
todos terão o tal aumento. Se-
gundo: poderão ter, talvez, es-
ses 73% a mais na sua remune-
ração apenas professores em
início de carreira. Quanto mais
tempo de serviço e melhor coloca-
ção na carreira atual, menor será
esse percentual.  E mais: essa
"nova" carreira não se aplica à
aposentados. E quem não ade-
rir? Nunca terá reajuste?

Há outros problemas gra-
ves. Na carreira que quere cri-
ar Professores, professores não
receberão mais salários e sim
subsídios, o que não se aplica a

Professora Bebel

O anúncio de rea-
juste salarial para ser-
vidores da segurança,
saúde e "servidores em
geral" é mais uma jo-
gada de marketing do
governador João Do-
ria, em ano eleitoral.
Todos os servidores do
Estado merecem e precisam de
reajuste salarial, pois prestam
relevantes serviços à população.
Necessitam urgentemente de re-
ajuste por causa da política de ar-
rocho do governo Doria e dos
governos anteriores do PSDB.

Dirigentes do Sindisaúde já
me alertaram que na saúde há
várias formas de contratação,
jornadas e regimes de trabalho.
Todos terão o mesmo reajuste
de 20%? É preciso aguardar o
projeto que o governo prome-
teu enviar esta semana para a
Assembleia Legislativa para ter-
mos a resposta.

Mas o que chama a aten-
ção e causa revolta é a exclusão

servidores públicos, mas apenas
a cargos eletivos, ministros, se-
cretários e alguns outros. Re-
cebendo subsídio, o professor
não poderá ter adicionais, como
quinquênio e  outros.  Essa
"nova" carreira possui evolução
apenas horizontal, com 15 re-
ferências. Essa evolução não se
dá por tempo de serviço ou cri-
térios objetivos, mas por avali-
ações e outros fatores que não
estão claros. Ou seja, evolui
quem o governo quiser.

Doria nos nega reajuste em
nome de um novo sistema que
divide a categoria e desmonta
nossa atual carreira. Certa-
mente, esta carreira pode não

ser a dos nossos sonhos,  mas
nos garante direitos que o atu-
al governo quer nos tirar.

Queremos melhorar a car-
reira, não acabar com ela.  Exis-
tem decretos e resoluções que
foram elaborados na Comissão
Paritária de Gestão da Carreia,
2011 a 2014, e que foram enga-
vetados. São legislações que a
Secretaria da Educação é obri-
gada a viabilizar.

Não é possível que um gover-
no em fim de mandato queira fa-
zer mudanças tão grandes e tão
prejudiciais. Sem debater com nin-
guém. Vamos lutar pela retira-
da desse projeto de “nova” car-
reira e pela retomada da Comis-
são Paritária. E a APEOESP já
ingressou na justiça para que o
governo pague os 33,24% do
reajuste do piso salarial.

Professora Bebel é pre-
sidenta da APEOESP,
deputada estadual pelo
PT e líder da bancada do
PT na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo.

Barjas Negri

O Uninorte con-
ta hoje com mais de
70 empresas - eram
apenas 4 em janeiro
de 2005. Boa parte
desses novos empre-
endimentos  teve
apoio da Prefeitura
de Piracicaba, em
especial da Secreta-
ria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico (Semdec), sob
o comando de Pedro Cruz, José
Francisco Calil, José Antônio de
Godoy e Kleiton Rohden, que
atuaram nos últimos 15 anos.

É preciso destacar a boa
ação planejada pela diretoria da
Adinorte (Associação das Em-
presas do Distrito Industrial
Uninorte de Piracicaba), que
envolve todos os empresários
do distrito. Ela viabilizou, em
parceira com a Prefeitura, a
infraestrutura urbana e trans-
formou o Uninorte num dos
melhores distritos industriais
do Estado. Posso destacar aqui
o trabalho de alguns de seus
presidentes, que sempre tive-
ram diálogo com o setor públi-
co: Antonio José Miotto, Erick
Gomes e Alexandre Miotto.

Mesmo com o impacto da
crise de 2014/2016, que foi crô-
nica no setor sucroenergético e,
agora, com a pandemia da Co-
vid-19 (2020/2021), os empre-
sários do Uninorte resistiram
e mantêm milhares de empre-
gos e contribuem com a arreca-
dação de impostos (ISS, ICMS,
IPTU), tão necessários ao finan-
ciamento das ações sociais e de
infraestrutura da Prefeitura.

Nos 4 anos de nossa últi-
ma gestão, os secretários José
Antônio de Godoy e Kleiton
Rohden, junto com o procura-
dor-geral Milton Sérgio Bisso-
li, fizeram um exaustivo traba-
lho de regularização do Distri-
to Industrial Uninorte, conce-
dendo escrituras definitivas de
seus terrenos para as empresas
e, também, lastro para obten-
ção de empréstimos ou financi-
amentos. A partir do segundo
semestre de 2020 até o final de
2021 assistimos no Uninorte
uma importante expansão das
atividades de dezenas de em-
presas gerando muitos e bons
empregos.

O que poucos sabem foi o
exaustivo trabalho da Semdec
(Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico), sob o
comando de José Antônio de
Godoy, e do Semae, presidido

por José Rubens Fran-
çoso, para resolver o
grave problema da Es-
tação de Tratamento
de Esgoto do Uninor-
te. Ela foi construída
em área do Semae e
administrada pela
Adinorte. Isso foi pre-
ciso para desobrigar
os empresários da ma-
nutenção dos serviços

de coleta e tratamento do esgo-
to industrial, tarefa complexa
e muito trabalhosa.

Após anos de trabalho, en-
volvendo a Prefeitura, Semae,
Cetesb e a Adinorte, a operação
da ETE passou para a respon-
sabilidade da Águas do Miran-
te, empresa concessionária do
serviço de coleta/tratamento do
esgoto. Essa decisão desobrigou
os empresários dessa tarefa. O
resultado, que foi bom para to-
dos, liberou a área do Semae de
46 mil m2 para a "criação" de
um distrito de pequenas e médi-
as empresas, a exemplo do Nupe-
me - dentro do Unileste - onde

estão instaladas 21 empresas.
Tudo isso ficou equacionado

no final de 2020, inclusive infor-
mado e documentado para a co-
missão de transição da atual ges-
tão, faltando apenas decidir a me-
lhor forma de ressarcir o Semae,
proprietário da área, que com a
venda da área, em lotes, poderá
ter recursos para ampliar investi-
mentos para melhorar o abasteci-
mento e reduzir as perdas d´água.

Claro que poderíamos ter
outras alternativas para equa-
cionar como utilizar esse terre-
no, mas o importante foi sua
engenharia, que possibilitou,
neste momento, a oferta de no-
vos lotes industriais para a ex-
pansão do Uninorte. A Prefei-
tura de Piracicaba poderia ter
sido mais ágil em aproveitar o
projeto da Semdec (hoje Sem-
dettur), não precisando de um
ano para essa tarefa. Mesmo
assim, a Prefeitura merece nos-
sos cumprimentos por apresen-
tar mais um bom projeto desen-
volvido na nossa gestão como
prefeito, fruto do trabalho da
Semdec, hoje Semdectur.

Barjas Negri, ex-prefei-
to de Piracicaba.

O Poder Judiciário
brasileiro

Marcos da Costa

O Poder Judici-
ário é, nos países de-
mocráticos,  a pr i n -
c i p a l  c o l u n a  d e
sustentação  da  paz
s o c i a l .  É  n e l e  q u e
o s  c i d a d ã o s  c o n f i -
a m  p a r a  r e s o l v e r  o s  s e u s
c o n f l i t o s ,  e  s e m  e l e ,  v i v e -
r í a m o s  a  b a r b á r i e  d a  j u s -
t iça  com as  próprias  mãos.

No Brasil, o Judiciário é es-
truturado pela Lei Orgânica da
Magistratura, uma lei de 1979,
antes, portanto, da Constitui-
ção brasileira de 1988, que al-
terou toda a estrutura jurídi-
ca, política e social do país, tra-
zendo as luzes da democracia.

A nossa Lei Maior, para
prestigiar o Judiciário - lem-
brando que foi promulgada
quando saíamos do regime de
ditadura militar -   reservou
ao STF a competência para
iniciar a tramitação de proje-
tos de lei sobre estrutura da
Justiça. Passados 34 anos, até
hoje o Supremo Tribunal não
encaminhou nenhum projeto ao
Congresso Nacional.

O Judiciário, está clarís-
simo, não tem interesse em
discutir sua estrutura à luz
dos princípios da Constitui-
ção de 1988, resguardando-
se na LOMAN, com pontos
como o de 60 dias de férias
para juízes. O Congresso Na-
cional, por sua vez, afirman-
do não debater a Justiça por-
que só o STF poderia come-
çar essa discussão. E diante
desse impasse, é a sociedade
que fica impedida de discu-
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tir, através de seus re-
presentantes,  o Poder
Judiciário.

Enquanto isso, no
último ranking mundial
da World Justice Project
(WJP), organização que
reúne estudiosos e ex-
autoridades de várias

Nações, elaborado em 2021, e
que mede combate à corrupção
e ao crime, coloca nossa Justi-
ça criminal nas vergonhosas
posições 112ª, em relação à efi-
cácia do sistema de investiga-
ção; 131ª , quanto a imparciali-
dade com base em quesitos
como status socioeconômico,

gênero, etnia, religião, origem
nacional, orientação sexual ou
identidade de gênero; 133ª,
quando ao respeito aos direitos
do preso na prevenção de rein-
cidência; e 138ª, de 139 países,
quanto ao sistema estar livre de
corrupção. Concordemos ou
não com os critérios desse
ranking, deve servir como mais
um alerta para a necessidade
de profunda discussão da es-
trutura  do Judiciár io  em
nosso país.

Marcos da Costa é ad-
vogado, ex-presidente
da OAB-SP.
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O buraco é mais em cima
Aqui a misériaAqui a misériaAqui a misériaAqui a misériaAqui a miséria
fica mais pertofica mais pertofica mais pertofica mais pertofica mais perto
da terra do queda terra do queda terra do queda terra do queda terra do que
do céudo céudo céudo céudo céu

Rubens S. de Arruda Leme

Assistindo as tragédias pro-
vocadas pelas chuvas desse verão
em diversas regiões do país, lem-
brei-me das palavras de uma pro-
fessora de inglês que veio substi-
tuir a professora titular no curso
científico do Sud Mennucci. À
época, como nos dias de hoje,
os comentários na mídia desta-
cavam a miséria que existia em
outros países, principalmente no
continente africano.

Certo dia a professorinha
muito jovem ainda (infelizmente
não recordo o seu nome) comen-
tou: “ Acho uma hipocrisia ficar-
mos dando destaque em nossas
conversas e nos noticiários jorna-
lísticos sobre a miséria existente em
outros países, quando nosso vizi-
nho está passando fome “.

Fui um péssimo aluno no Sud
– é assim que chamávamos ca-
rinhosamente, esse que é um
dos  mais tradicionais e concei-
tuados estabelecimento de en-
sino de Piracicaba – mas esse co-
mentário ficou marcado em minha
mente para o resto da vida, bem
como baliza minhas ações comu-
nitárias até os dias atuais, as quais
procurei aprimorar pela minha
militância política.

Voltando ao assunto para as
tragédias recentes, poderíamos
dizer que Franco da Rocha é aqui.
Basta fazermos uma visita a nos-
sa periferia, ainda que não tenha-
mos tantos barracos pendurados
no morro, na medida em que te-
mos uma extensão territorial bem

maior e um relevo diferente. Ou
seja, aqui a miséria fica mais perto
da terra do que do céu.

Feita essa observação oportu-
na, quero entrar no objetivo mai-
or deste artigo:

Fico impressionado com a
vontade dos nossos (as) edis de
mostrarem serviço, principalmen-
te nos primeiros anos dos manda-
tos, numa busca incansável das
necessidades dos nossos bairros,
procurando justificar os votos re-
cebidos e, evidentemente, fidelizar
o eleitorado, assim como aumen-
tar suas clientelas. As tarefas de
legislar e fiscalizar o executivo, re-
gra geral ficam para um segundo
plano. Inclusive, poderíamos afir-
mar que, com raríssimas exceções,
parece não existir diferenças ideo-
lógicas entre os(as) parlamentares,
é a política do varejo, do combate
aos efeitos e não às causas. É ver-
dade que a postura autoritária,
com nuances de fascismo de al-
guns, possa se assemelhar com o
modus operandi do governo cen-
tral, o que faz sentido já que em
Piracicaba, em que pesem as pecu-
liaridades municipais, temos um
braço do governo federal.

Uma efetiva participação po-
pular, organizada e consciente,
assim como bem estruturadas ad-
ministrações regionais, deixariam
órfão a maioria da câmara de ve-
readores, na medida em que seria
minimizado o nefasto clientelismo,
primo pobre da corrupção. Até
mesmo, o papel de legisladores e
fiscalizadores do executivo pode-
ria ser aperfeiçoado, já que o im-

produtivo trabalho de levanta-
mento das necessidades individu-
ais e de manutenção da cidade di-
minuiria drasticamente, ficando
os mesmos a cargo do trabalho
planejado e muito mais racional
do executivo, que numa adminis-
tração participativa iria contar
com a pedagógica assessoria da
população organizada. Uma refor-
ma política radical, contemplando
o voto distrital, redefinindo o pa-
pel dos parlamentares municipais,
certamente tornaria mais racional
e menos oneroso o trabalho do
poder legislativo. Perdoem-me
os(as) abnegados(as) vereadores
(as) por fazer, de certa forma, o
papel de “estraga prazeres “ ao fa-
zer esses comentários. Sei também
que os(as) senhores(as) não têm
culpa de ser esse o andar da car-
ruagem, trata-se de uma cultura
arraigada  no legislativo ao longo
do nosso processo político e, con-
forme o prisma a ser analisado,
tem o seu valor. Entretanto, de-
pois de  longa vivência comunitá-
ria e no poder público municipal,
inclusive tendo atuado em duas
administrações, uma no poder
executivo e outra no legislativo,
ambas durante os governos desse
político exemplar chamado José
Machado, não poderia ser omisso
nessa altura da minha vida, espe-
rando não ser mal interpretado.

Reconheço o esforço dos nos-
sos (as) edis, na tentativa de cons-
truir uma cidade melhor, o que ,
em certos aspectos, até ´ conse-
guem. Porém, melhor distribuição
de rendas com drástica diminui-
ção das desigualdades, melhoria
radical nas questões de saúde,
educação, moradia, cultura,
empregos com salários dignos,
segurança entre outras de fun-
damental importância, só ocor-
rerão com um governo federal
e um congresso efetivamente
preocupados com a maioria do
povo brasileiro, o buraco é mais
em cima. Certamente não tem
sido essa a postura do gover-
no de plantão. Também não
será continuando a priorizar
o deus mercado e nem dis-
tribuindo um pacote de bonda-
des em ano de eleições, que a vida
do povo irá de fato melhorar, o
problema é estrutural : poucos
com muito e muitos com pouco.

Em outubro, poderemos dar
a nossa contribuição, ao escolher-
mos o melhor candidato, no sen-
tido de ajudarmos a construir o
país dos nossos sonhos, novo não
quer dizer melhor, mais IBGE e
menos mentiras, modernamente
conhecidas como fake news.

Rubens Santana de Arru-
da Leme, técnico quími-
co industrial, supervi-
sor de higiene e segu-
rança do trabalho, re-
presentante comercial
autônomo. E-mail:
rubenssal@ibest.com.br.
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Pedro Kawai

Não há explicação
nem argumentos que me
convençam a aceitar ser
“normal”, alguém fazer
apologia ao nazismo,
mesmo que seja por ab-
soluta ignorância. Mui-
to menos, não me indig-
nar ao ver imagens de uma pes-
soa sendo morta a pauladas em
um quiosque de praia, enquan-
to alguns observam e outros ig-
noram, e de um jovem negro
assassinado por um militar da
Marinha ao ser confundido
com um bandido. Em que mun-
do estamos vivendo?

Esses três tristes e lamen-
táveis episódios, ocorridos re-
centemente, evidenciam uma
sociedade absolutamente sem
limites e doente, que cultua o
absurdo, despreza qualquer re-
gra social, distorce a razão e
passa por sobre a lei com a cer-
teza da impunidade.

A repercussão do caso Mona-
rk, o youtuber Bruno Aiub, que
defendeu a existência de um par-
tido político nazista, endossado
por um parlamentar, nos enver-

gonha e nos revolta. Mais
que isso, nos preocupa,
porque não se trata de
um fato isolado, ou de
um ato falho. Outros ca-
sos recentes, ganharam
menos repercussão, mas,
igualmente, indicam
uma perigosa dissemina-
ção dessa ideologia per-

versa, desumana e criminosa.
Em 2019, um jovem de Curi-

tiba foi retirado de um shopping,
quando flagrado circulando pelas
lojas com uma suástica no braço.
No ano passado, em Porto Alegre,
uma mulher exibiu um cartaz com
o mesmo símbolo nazista, em pro-
testo contra a votação de um pro-
jeto de lei que exigia comprovação
da vacina contra a Covid-19. São
apenas alguns exemplos, que
podem ser facilmente encontra-
dos em uma busca simples pela
internet, assim como tantos
outros episódios que vão de
bolo de aniversário com a foto
de Adolf Hitler, a logomarcas de
estabelecimentos comerciais que
misturam a bandeira do Brasil a
símbolos nazistas.

A lei nº 7716/1989 estabelece
que: “Fabricar, comercializar, dis-

tribuir ou veicular símbolos, em-
blemas, ornamentos, distintivos
ou propaganda que utilizem a cruz
suástica ou gamada, para fins de
divulgação do nazismo” é crime,
com pena de reclusão de dois a cin-
co anos, além de multa. Portanto,
não há o que se discutir, cumpra-
se o que diz a lei, até para que sir-
va de exemplo para quem nutre o
ódio pelo diferente.

Ódio, intolerância e racismo,
que levaram à morte, o congolês
Moïse Kabagambe, torturado e
espancado a golpes de taco de bei-
sebol, no mês passado, no Rio de
Janeiro. Segundo as investigações
policiais, o crime ocorreu porque
o jovem teria cobrado o paga-
mento de dois de trabalho em
atraso, o que desagradou o
dono do quiosque que o assas-
sinou impiedosamente.

Outro assassinato a negro
ocorreu em São Gonçalo (RJ), no
início de fevereiro, quando Dur-

val Teófilo Filho, foi executado a
tiros por um militar da Marinha,
que alegou tê-lo confundido com
um bandido, apenas por vê-lo
mexendo em sua mochila, na
entrada do condomínio, onde
ambos eram vizinhos.

Estes trágicos aconteci-
mentos possuem uma relação
entre si: relevam o comporta-
mento antissocial e doentio de
uma parcela da sociedade, que
parece incentivar o crime, a dis-
criminação, a homofobia e a
intolerância. E, ainda pior, al-
guns, apropriam-se de símbo-
los nacionais e da Divindade
para justificar a negação da ci-
ência e a disseminação de men-
tiras, que influenciam os menos
avisados. Essa ardilosa estraté-
gia de confundir para dividir, não
será combatida, senão pela verda-
de, pela Justiça e, sobretudo, pelo
resgate de valores morais como
o respeito ao próximo e a tole-
rância à diversidade. Do mes-
mo modo, essa doentia defesa
de valores extremistas só pode-
rá ser combatida através da
educação, porque o conheci-
mento é o único remédio capaz
de curar a ignorância.
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Gilberto Pompermayer

Refletia que a vida é curta
demais para ser pequena e em
diálogo com nossos amigos espi-
rituais da Colônia Manto da Luz,
em questões de segundos, for-
mam imagens de um leito hospi-
talar. Uma Senhora no leito, apa-
rentava ainda estar inconscien-
te. O tratamento espiritual pre-
enchia a sua mente e ela perma-
necia acompanhada de derradei-
ros acontecimentos e lições para
o seu amadurecimento individu-
al. Habituada a falar de tudo e
de todos, viu o seu precioso Tem-
po escorrendo pelas suas mãos.
Ao longo deste processo, a espi-
ritualidade alinhava o triunfan-
te plano. Seus movimentos tra-
ziam lagrimas que escorriam pe-
los olhos. Naquele momento, ela
percebeu onde estava e sentiu um
vazio tão profundo que, imedia-
tamente, foi preenchido com cen-
telhas de carinho, atenção e devota-
mento. Recebeu a voz da solidarie-
dade com palavras de apoio. O estí-
mulo permaneceu, quando viu a sua
frente, uma mulher com as mãos
estendidas e sentiu no coração, o tra-
balho edificante no bem. Acolhida,
reconheceu que era a sua mãe que a
conduzia e os laços que a mantinha
na esfera terrena em segundos se
rompeu. E tudo se fez Luz.

Após um longo tempo, sen-
tiu na consciência as reais neces-
sidades evolutivas. Sentiu que a
vida segue seu curso e pelos ca-
minhos que cada um escolhe para
si mesmo. Viu que o coração é o
ponto de equilíbrio racional e os
fatos da sociedade moderna,
adestra a humanidade para se-
rem hábeis e astutos competido-
res, mas não os treina para en-
frentarem a derrota de suas fra-
quezas com a mesma coragem
com que se atiram às lutas da
conquista material. Ficou ainda
mais confusa e se viu perdendo
seus nichos dourados. Viu a evo-
lução espiritual escorrendo pelas
linhas do Destino que, agora,
não poderia mais atingir. Os que
perdem seu Tempo nos caminhos
da indignação, deixam de reco-

O silêncio é a verdadeira
necessidade física espiritual

nhecer a Força Superior e suas
concessões a fim de que, quando
semeadas passam a produzir os
efeitos felizes anunciados no
evangelho de Jesus Cristo. Di-
ante de tudo o que aconteceu,
a sua jornada de compreen-
são, trazia em sua mente, a
fotografia da vida atual, pelo
dever de permear toda e qual-
quer Obra da verdade. É assim
que se perde a encarnação,
quando se deixa de viver pelas
garantias do amor, da respon-
sabilidade afetiva e do esforço no
Bem. A nossa partida deste mun-
do, há muito tempo já foi anun-
ciada entre o berço e o túmulo.

Amados e querido leitores.
A referida Senhora já se encon-
tra na paz. Que Jesus Cristo a
ilumine em sua trajetória e em
seu crescimento espiritual. Após
ser submetida aos tratamentos
fluídicos para recomposição de
suas forças, segue nos processos
de preparo, para novas experi-
ências evolutivas. Já estamos to-
dos vacinados contra o exílio
moral. Vamos acatar o que o
Mestre Jesus Cristo ensinou,
aceitando em Espírito e Verda-
de, tudo quanto nos seja indis-
pensável, para a demonstração
de que o Reino de Deus, se ins-
talou em nossos corações. E
refletindo sobre cada linha
aqui anunciada, seguem as
palavras preciosas de Gandhi:
“Aqueles que têm um grande
autocontrole ou que estão to-
talmente absortos no trabalho
falam pouco. Palavra e ação
juntas não andam bem. Repa-
re na natureza: trabalha con-
tinuamente, mas em silêncio”.
O problema não é tropeçar,
mas, apegar-se à pedra. Um
dos maiores presentes que
você pode doar a alguém é o
seu Tempo. Doar o seu Tem-
po, é doar uma porção de sua
Essência, que nunca mais vai
existir nesta atual Existência.
Regredir para progredir. E
com a amada, querida e esti-
mada Alma gêmea, nossa eterna
gratidão. Bom dia e boas energi-
as. Eu acredito em você.
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Eleições (I) País Laico?

moral, entre outras coisas que
geram em nós o sentimento de
que o diferente daquilo seja
feio, errado, etc. Disso nascem
os preconceitos. Acredite todos
nós temos uma dose de precon-
ceito às vezes bem dissimula-
do. Quando nascemos, cresce-
mos e vivemos numa cultura
em que somos bombardeados
pela mídia por conceitos ditos
como “certos”, mesmo que relute-
mos contra acabamos sendo fis-
gados em algum momento.

Estou induzido a crer que
você sofra com o preconceito
racial. Mas é preciso realçar
que é um direito de qualquer
pessoa preferir olhos verdes,
cabelos loiros ou outra coisa. O
que não é seu direito é desres-
peitar quem não preenche suas
preferências. Preferir branco
ou negro não caracteriza racis-
mo em si (podendo até ser!),
desrespeitá-lo sim.

Sou um admirador do jogo
de xadrez, acima de tudo por re-
presentar a essência da organiza-
ção social da época (séc. III a.C.).
As peças de maior poder estão no
centro: o rei e a dama. Esses es-
tão aliados ao clero, e para a defe-
sa do Castelo a cavalaria repre-
sentando as forças armadas. Des-
necessário dizer quem os peões
representam.

O que nos interessa é a ali-
ança entre o poder político e a
igreja. Reza a Constituição que
nosso país é laico, mas a reali-
dade é outra, a começar pelos
feriados ditados pela igreja
católica. Isso por si já rompe
com o laicismo.

Em época de eleição o que se
vê de candidato que nunca apa-
receu numa igreja em cultos evan-
gélicos não é brincadeira. Pior do

“A América realmente é
grandiosa. Mas é um grandio-
so equívoco”. (Sigmund Freud).
Tenho encontrado algumas
pessoas no site que sou cadas-
trado que são descaradamente
preconceituosas raciais, sen-
do isso crime previsto em lei
que não seria necessária se
houvesse conscientização.
Algumas se referem a outras
por "meu chocolate", "meu
bombom",  e  declaram no
perfil que querem pessoas de
pele branca. (Tony, 25)

Quando de alguma forma
o corpo social sofre danos sur-
gem leis para preservar as víti-
mas. Nesse raciocínio cabe sua
colocação: a consciência coleti-
va dispensaria a força da lei.
Já dizia Einstein: “É mais fácil
desintegrar o núcleo de um
átomo do que o preconceito”.

Nossa cultura nos vende
conceitos de beleza, estética,

INTERATIVO

que isso são as cúpulas de igrejas
constrangendo fiéis a votarem
nesse ou naquele.

Em 2012 Celso Russoma-
no foi candidato após ganhar
destaque com um programa de
TV que defendia o consumidor,
mas aquele é o apresentador,
não o cidadão. A fantasia se
mistura com a realidade. Em
busca de audiência os progra-
mas se valem de tudo.

Nos dias de hoje a religião é
usada inclusive por membros do
poder judiciário que se apresen-
tam como “cristãos, combatentes
da corrupção”. A tentativa de
vinculação do próprio nome ao
cristianismo me faz tomar cui-
dado, pois o cristianismo au-
têntico se verifica na prática
cotidiana de alguém, e não em
um discurso retórico.
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Apeoesp vai à Justiça
para garantir reajuste de
33,23% aos professores
Deputada Bebel falou que o governador quer "acabar com a carreira" dos
professores estaduais e que piso salarial "não deve ser pago com abonos"

A Apeoesp (Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial do Es-
tado de SP) entrou com uma ação
no Tribunal de Justiça de São Pau-
lo contra o governo de João Doria
(PSDB) pedindo reajuste de
33.23% no salário base dos pro-
fessores do Estado, para se ade-
quar ao piso nacional da catego-
ria, com repercussão geral para
todos os professore. O anúncio
desta medida foi feita pela presi-
denta da Apeoesp, a deputada es-
tadual Professora Bebel (PT), no
início da noite desta quinta-feira,
10 de fevereiro, durante audiên-
cia pública online, promovida pela
Assembleia Legislativa de São Pau-
lo por iniciativa do seu mandato,
com o tema: “Não ao desmonte
da carreira, subsídio jamais!”,
que reuniu diversos especialista,
inclusive de outros Estados, para
tratar da proposta do governo de
São Paulo de criação de uma
nova carreira para o magistério.

A deputada estadual Profes-
sora Bebel também criticou o go-
vernador João Doria por ter anun-
ciado aumento de 20% nos salári-
os dos servidores das áreas da
educação e saúde pública, e de 10%

para os demais, incluindo  os pro-
fessores. “O governador tem tan-
to ódio dos professores que até
no anúncio de reajuste ele deixou
os professores de fora, para po-
der quebrar com a categoria",
afirma a presidente da Apeoesp.

Bebel também falou que o go-
vernador quer "acabar com a car-
reira" dos professores estaduais
e diz que o piso salarial "não deve
ser pago com abonos e gratifica-
ções", como propõe o governo do
Estado. “Nós fomos aprovados
em concurso público e temos que
ser respeitados”, defende.

Durante a audiência pública,
a deputada Professora Bebel vol-
tou a criticar duramente o gover-
nador, dizendo que ele não está
propondo nova carreira “coisa ne-
nhuma”. “Ele quer desmontar o
magistério e transformar a forma
de remuneração em subsídio. O
governador está propondo que
para ter progressões salariais os
professores passariam a integrar
o regime de remuneração por sub-
sídio, excluindo a incorporação de
gratificações, bônus ou prêmios
atualmente existentes. Para rece-
ber os aumentos, os servidores te-

rão de passar por provas a cada
dois anos. Subsídio é para quem
tem cargo eletivo, não para quem
passou em concurso público. Nós
vamos fazer esse debate na cate-
goria e lançar uma campanha sa-

larial para conseguir o reajuste,
que é a forma correta de valorizar
a carreira dos professores", diz, cri-
ticando a proposta do governador
de aumento salarial condicionado
ao desempenho dos servidores.

Bebel diz que a Apeoesp irá lançar campanha salarial para conseguir
o reajuste, que é a forma correta de valorizar o professor

Divulgação

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) foi recebido na tarde desta
quinta-feira (10), na sede da Se-
cretaria Municipal de Educação,
por Bruno César Roza, que no
início desta semana foi empos-
sado como novo titular da pas-
ta. Durante o encontro, Ribeiro
apresentou ao secretário dois
projetos de lei de sua autoria, de
números 103/21 e 104/21, que
tramitam na Câmara Municipal
de Piracicaba e que respectiva-
mente versam sobre políticas
públicas para a primeira infân-
cia e sobre a instituição de uma
política municipal de prevenção
ao abandono e evasão escolar.

"É uma alegria receber o ve-
reador no gabinete da Secretaria
da Educação. Estou começando o
trabalho, chegando, e ficando a
par da situação, mas tomei conhe-
cimento do trabalho do vereador,
das políticas públicas que ele está
propondo na Câmara Municipal
na área de educação, relacionadas
à primeira infância e à evasão es-
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Vereador apresenta projetos de lei
ao novo Secretário de Educação

Vereador apresentou a Bruno Roza, secretário de Educação, projetos
de sua autoria sobre primeira infância e prevenção ao abandono escolar
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colar. São temas necessários e atu-
ais e que a Secretaria de Educação
precisa se desdobrar a fim de aco-
lher, a fim de elaborar ações inter-
nas e externas", disse Roza.

Thiago agradeceu a recep-
ção pelo novo secretário, a quem
ele descreveu como "um apaixo-
nado pela educação", e disse
aguardar a tramitação das pro-
posituras pelo Legislativo piraci-
cabano, que recentemente derru-
bou pareceres contrários da
CLJR (Comissão de Legislação,
Justiça e Redação) aos dois pro-
jetos de lei: "fico feliz que os pare-
ceres tenham sido derrubados e
que os projetos, agora, voltem a
tramitar na Câmara, e que com
muita articulação serão aprovados
e irão garantir ainda mais a quali-
dade para as crianças na cidade de
Piracicaba", defendeu o vereador.

Ambas as proposituras, ago-
ra, seguem para análise das co-
missões temáticas da Casa e, estan-
do aptos, seguem posteriormente
para apreciação em plenário.
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Cai a ocupação de leitos de
UTI Covid-19 nos hospitais

A ocupação de leitos de UTI
para pacientes Covid-19 caiu nos
últimos 20 dias. Na nova pesqui-
sa SindHosp realizada entre os
dias 1 a 9 de fevereiro, apenas
11% dos hospitais relataram ocu-
pação de 81% a 100% de sua UTI
Covid-19. Enquanto na pesquisa
anterior, realizada de 12 a 19 ja-
neiro, 39% dos hospitais relata-
vam ocupação de 81% a 100%, in-
dicando uma desaceleração das
infecções graves por Covid-19.

A pesquisa do SindHosp -Sin-
dicato dos Hospitais, Clínicas e
Laboratórios do Estado de São
Paulo ouviu 72 hospitais (25% na
capital e 75% no interior) que dis-
põem de 8.972 leitos, sendo dispo-
nibilizados para Covid-19 1.907 lei-
tos, sendo 52 pediátricos,644 de
UTI e 1.211 leitos clínicos. Mas
95% dos hospitais relatam capa-
cidade de aumento de leitos para
Covid-19 caso haja necessidade.

URGÊNCIA - Os atendimen-
tos de urgência para pacientes com
suspeita de Covid-19 continuam

crescendo. Para 51% dos hospi-
tais o aumento do atendimento
emergencial foi de até 20% e para
34% dos hospitais variou entre
21% e 40% esse crescimento nos
últimos 15 dias. Esse aumento nos
atendimentos de urgência tem
gerado espera de 1 hora em 51%
dos hospitais e de 2 a 3 horas em
32% dos serviços de saúde.

Para o médico Francisco Ba-
lestrin, presidente do SindHosp,
a diminuição das internações em
UTI e o contínuo aumento dos
atendimentos de urgência nos
prontos-socorros podem indicar
que a contaminação dos pacien-
tes tem ocorrido de forma mais
leve em decorrência da vacina-
ção em massa. “Mas alertamos
que o período de carnaval, com a
decretação de ponto facultativo,
pode propiciar aglomerações e
reiniciar uma nova onda de in-
fecções”, destaca. O médico frisa
a necessidade de se evitar aglo-
merações e o uso contínuo de
máscara e lavagem de mãos.
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Empresários do bairro Paulista
pedem solução para enchentes

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba, vereador Gil-
mar Rotta (Cidadania), esteve na
tarde desta quinta-feira (10) em
visita ao bairro Paulista, com o
secretário municipal de Obras,
Paulo Sérgio Ferreira da Silva, o
engenheiro Ivan Patteti e empre-
sários do bairro para discutir so-
bre a ocorrência constante de en-
chentes no cruzamento da aveni-
da São Paulo e rua da Glória.

Segundo os comerciantes, a

água das chuvas provoca inunda-
ções e invade os estabelecimentos
causando prejuízos no atendi-
mento aos clientes, bem como
danos e demais estragos materiais.

O secretário de obras infor-
mou ao presidente Gilmar e aos
comerciantes que a Semob vai re-
alizar uma vistoria em todas as
bocas de lobo e galerias existen-
tes no cruzamento dessas vias a
fim de detectar a causa do cons-
tante acúmulo de água no local.
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Gilmar Rotta reuniu empresários e o secretário de Obras,
Paulo Sérgio Ferreira da Silva, para discutir sobre as inundações
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Verão tem chuvas acima da média,
mas reservatórios seguem abaixo
Consórcio PCJ enfatizou novamente a necessidade de persistirem as
campanhas de sensibilização da comunidade para a economia de água

As mudanças climáticas têm
ocasionado nas Bacias PCJ even-
tos hidrológicos extremos, o que
impacta diretamente na disponi-
bilidade hídrica e no planejamen-
to de ações para mitigar essas ocor-
rências. Exemplo disso, pode ser
conferido no mais recente Boletim
do Consórcio PCJ acerca da dis-
ponibilidade hídrica, no qual apon-
ta que o mês de janeiro de 2022,
apresentou chuvas de 38,8% aci-
ma da média em toda a região, no
entanto, tanta chuva não foi ca-
paz de alterar as vazões médias dos
principais rios da bacia, que fica-
ram, em alguns pontos de medi-
ção, até 40% abaixo do esperado
para o mês. É inevitável que surja a
indagação: Como explicar à popu-
lação que tanta chuva não alterou
a segurança hídrica para a estia-
gem? A resposta está em diversos
fatores além da visualização da
água que corre nos leitos dos rios.

As Bacias PCJ vem enfren-
tando desde os últimos 5 anos di-
minuição na média anual de pre-
cipitações o que reflete, inevita-
velmente, na recarga do lençol
freático que irá abastecer o volu-
me de água que passa pelos cur-
sos d’água. Em 2021, a região só
não enfrentou nova crise hídrica,
graças aos investimentos estru-
turais que foram feitos, como
inaugurações de reservatórios
municipais e obras de aumento
da segurança hídrica, como a que
interligou as represas de Igaratá
ao Sistema Cantareira e permitiu
mais aporte de água ao sistema.

Como o último ano foi de
muita escassez, as chuvas que

ocorreram nesse início de verão,
ainda que acima da média, não
estão sendo capazes de recarre-
gar o lençol freático e, conse-
quentemente, ampliar as vazões
médias dos rios. Rios com me-
nos água circulando em seus
leitos, representa menos água
armazenada nos reservatórios
de água, como o Cantareira.

No Boletim, o Consórcio PCJ
alerta: “o ideal para que haja a
recuperação dos mananciais é que
ocorram eventos de chuvas em um
intervalo de tempo capaz de possi-
bilitar a infiltração no solo e, que
não se transforme em escoamento
superficial, pois é o lençol freático
que proporciona a regularização
dos rios em períodos secos”.

Por exemplo, as chuvas na
região do Cantareira no mês de
janeiro ficaram 22,1% acima da
média histórica, no entanto, o vo-
lume de água armazenada encer-
rou o mesmo período em 33,17%,
quando o esperado para o mês é
que os reservatórios estivessem
em 60%. Isso tudo se deve a baixa
vazão média que está chegando
ao sistema, chamada de vazão de
afluência, que tem se mantido
abaixo das médias históricas.

O Sistema Cantareira recu-
perou apenas pouco mais de 8%
da sua reservação no mês de ja-
neiro e o esperado, para que ele
possa ter uma reserva estratégi-
ca suficiente para atender às Ba-
cias PCJ e a Grande São Paulo,
durante a estiagem, é que esteja
acima dos 60%, já mencionados.

Tudo isso se deve aos impac-
tos gerados pelas mudanças cli-

máticas, que na nossa região,
gera essas discrepâncias climato-
lógicas, com fortes chuvas em
curtos períodos de tempo, que
causam alagamentos e transtor-
nos à população, mas não impac-
ta na sustentabilidade hídrica.

O Consórcio PCJ enfatizou
novamente em seu boletim men-
sal a necessidade de persistirem as
campanhas de sensibilização da
comunidade para a economia de
água, mesmo que as fortes chuvas
verificadas no período passem a
falsa sensação de tranquilidade.
O documento aponta que as chu-
vas deverão permanecer dentro
ou acima da média entre os me-
ses de fevereiro e abril, porém,
sem garantias que serão suficien-
tes para criar uma reserva que
permita a região atravessar a es-
tiagem sem impactos à população.

A entidade segue indicando
aos municípios e empresas que
preparem planos de contingenci-
amento para momentos de escas-
sez severa nos próximos meses e
comecem a prever alternativas ao
abastecimento, em caso de agra-
vamento da situação climatológi-
ca a partir do mês de maio.

Recomenda-se que durante a
incidência da próxima estiagem
(período seco), os municípios e
concessionárias de saneamento
estejam atentos e preparadas para
executar ações de desassoreamen-
to dos cursos d’água, principal-
mente de reservatórios munici-
pais que se encontram assorea-
dos, garantindo que nas próxi-
mas chuvas, exista maior capaci-
dade de armazenamento de água.

Frente a ocorrência de chu-
vas de grande intensidade em in-
tervalos de tempo de curta dura-
ção, que provocam inundações e
destruição, a equipe técnica do
Consórcio PCJ passou a promover
diálogos e orientações com os as-
sociados à entidade sobre a extre-
ma necessidade da aplicação da
“Resolução nº 153/2013 do Con-
selho Nacional dos Recursos Hí-
dricos (CNRH)" que “estabelece
critérios e diretrizes para a implan-
tação de Recarga Artificial de aquí-
feros no território brasileiro", so-
mada à outras alternativas como,
recargas em poços profundos, ba-
cias de retenção , piscinões ecológi-
cos, curvas em nível,  entre outras).
Recomenda-se que essas obras se
iniciem a partir do final das chu-
vas de verão, no início de abril.

SOBRE O CONSÓRCIO
PCJ - O Consórcio PCJ, fundado
em 1989, é uma associação civil
de direito privado, composta por
40 municípios e 23 empresas as-
sociados, que atua como uma
agência de fomento, planejamen-
to e sensibilização, com o objetivo
de recuperar e preservar os ma-
nanciais, além de discutir a im-
plementação de políticas públicas
voltadas à gestão da água. A en-
tidade é referência nacional e in-
ternacional na gestão de recur-
sos hídricos, sendo membro de
importantes entidades interna-
cionais, como: O Conselho Mu-
nidial da Água, a Rede Interna-
cional de Organismos de Bacias
(Riob), a Rede Latino-America-
na de Organismos de Bacias (Re-
lob) e a Rede Brasil (Rebob).
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Vereador solicita melhoria
em pavimentação asfáltica

O vereador Aldisa Vieira
Marques, o Paraná (Cidadania),
esteve no início da tarde de sex-
ta-feira (11), no bairro Dois Cór-
regos, atendendo a um pedido
antigo daquela população, que é
a melhoria e continuação da pa-
vimentação asfáltica em toda ex-
tensão da Rua Aujovil Martini.

Em conversa com a comuni-
dade local, os mesmos solicitaram
essa melhoria, além da instalação
de toda infraestrutura, como rede
para escoamento de água, com
boca de lobo, bueiros, entre outros.

“Notamos a necessidade
dessa melhoria em toda a ex-
tensão dessa via, pois é visí-
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Paraná solicita melhorias e continuação de pavimentação asfáltica

vel  a  perturbação causada
pela falta de asfalto e infraes-
trutura, principalmente em
dias de chuva”, disse Paraná.

Já foram encaminhados al-
guns pedidos ao Executivo Mu-
nicipal, como a Indicação Nº
3681 de 2021 e o Ofício Nº 053
de 2022, além da solicitação de
uma visita no local, com técni-
co e/ou engenheiro da Secreta-
ria Municipal de Obras.

“Dessa forma, estou reivin-
dicando aos órgãos responsá-
veis, para que analisem esses
pedidos para não causar mais
esses transtornos à comunida-
de daquele local”, completou.

ÁÁÁÁÁGUGUGUGUGUAAAAA B B B B BONITONITONITONITONITAAAAA

Moradores cobram
nivelamento de vias

Assessoria Parlamentar
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Vereador pede limpeza e manutenção em escolas e sistema de lazer
Assessoria Parlamentar

Kawai constatou problemas em unidades escolares e área de lazer

Como parte de sua agenda
semanal, o vereador Pedro Kawai
(PSDB) visitou, esta semana, al-
gumas unidades escolares da ci-
dade, a fim de verificar as condi-
ções de funcionamento em razão
do retorno dos alunos às aulas.

Na Escola Estadual Dr. Jorge
Coury, bairro Paulista, o vereador
foi alertado pela direção sobre a
necessidade de se realizar uma
poda nas árvores interiores, junto
ao pátio, pois alguns galhos já
ameaçam o muro da escola.

No Jardim Brasília, a Esco-
la Municipal Prof. Heitor Pom-
permayer, segundo o vereador,
é a que apresenta problemas mais
sérios, como a ameaça da queda
de um muro sobre a parede do
berçário, devido ao crescimento
de uma árvore na calçada, que
já foi objeto da indicação nº 622/
2022. Além disso, Kawai verifi-
cou a necessidade de a prefeitu-

ra providenciar a limpeza da área
verde junto à unidade de ensino
e à calçada, pois o mato já tomou
conta desses locais, obrigando
pedestres e, principalmente alu-
nos, a transitarem pela rua.

De acordo com o vereador, a
cidade toda está repleta de locais
tomados pelo mato, que cresceu
muito nos últimos meses. “Com-
preendemos que esta época do ano
é propícia para o aumento do
mato, por isso, estamos solicitan-
do que a prefeitura priorize a lim-
peza de locais de grande circula-
ção e frequência de pessoas, como
praças, unidades de saúde e, es-
pecialmente escolas”, comentou.

SISTEMA DE LAZER -
Pela proximidade com a escola
infantil, Kawai também foi até o
sistema de lazer do Jardim Bra-
sília – Santa Cecília, onde veri-
ficou a necessidade de um cui-
dado mais atento com a drena-

gem do campo de areia e já foi
tomado pelo mato. Ele também
pediu a retirada de lixo e a lim-
peza completa do local, através
da indicação nº 554/2022.

Outro problema diagnostica-
do pelo vereador foi na rua Fúrio

Francischini, onde há buracos
provocados por vazamento de es-
goto e, junto à tampa de inspe-
ção. Para essa questão, Kawai já
entrou em contato com a empre-
sa Mirante, que já se comprome-
teu em enviar técnicos ao local.

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) acompanhou, quarta-
feira (9), reclamações de morado-
res da Estância Água Bonita quan-
to à necessidade de nivelamento das
vias do bairro. Eles solicitam "pro-
vidências urgentes" da Prefeitura,
com a colocação de cascalho nas
ruas para eliminar a "grande quan-
tidade de buracos que deixam o
bairro praticamente intransitável".

"Vale ressaltar que a única li-
nha de transporte coletivo que
atende a área rural da Estância
Água Bonita é a linha 815, de Ibi-

Anilton Rissato ouviu os moradores, nesta quarta-feira (9)

tiruna, sem contar com o ônibus
escolar e a movimentação dos mo-
radores, que encontram grandes di-
ficuldades", cita Anilton Rissato.

"No período de chuvas essa si-
tuação se agrava, com grandes bu-
racos e poças de água, dificultando
o trânsito de veículos e dos ônibus",
destacaram os moradores durante
a visita do vereador ao local.

Anilton Rissato vai cobrar
o Executivo "a imediata manu-
tenção do local, a fim de evitar
maiores transtornos e prejuízos
a motoristas e pedestres".
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Presidente da Câmara visita
setor de Saúde do Escolar

Assessoria Parlamentar

Rotta foi recebido pela responsável pelo setor, Cláudia Parússulo

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba (SP), verea-
dor Gilmar Rotta (Cidadania), vi-
sitou na quinta-feira (10) o setor
de Saúde do Escolar do municí-
pio. O parlamentar foi recepciona-
do pela chefe do setor, Cláudia Pa-
rússulo, que detalhou as principais
atividades desenvolvidas, como a
distribuição de materiais utilizados
nas escolas municipais (material de
limpeza, material de socorros de
urgência e de higiene pessoal). Se-

gundo Cláudia a meta principal é
zelar pelo bem-estar de todas as
crianças matriculadas na rede.

Além disso, o Setor de Saúde
do Escolar atua em diversas ações
educativas, preventivas e curati-
vas simples. Os agentes de saúde,
dentre outras ações, acompa-
nham as emergências e intercor-
rências em período escolar, acom-
panham o tratamento fora de
domicílio, participam de HTPC, de
reunião de pais e comitês, etc.

CHARGE
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I Mostra Preta estimula quebrar
paradigmas e propor reflexões
I Mostra Preta Periférica de Teatro contará com mais de 50 pessoas
envolvidas e trabalhando; evento acontecerá entre os dias 12 e 15 de maio

BBBBBIBLIOTEIBLIOTEIBLIOTEIBLIOTEIBLIOTE

Câmara abre licitação para
aquisição de tablets para votação

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba publicou o edital da Licita-
ção 2/2022 para compra de tablets
a serem utilizados na votação du-
rante as reuniões ordinárias e ex-
traordinárias. A aquisição se jus-
tifica tendo em vista que durante
o ano de 2021, com o retorno das
sessões presenciais, alguns dos equi-
pamentos apresentaram defeitos,
como o estufamento de baterias, e
por isso eles foram substituídos
pelos equipamentos reservas.

O pregão eletrônico, do
tipo menor valor unitário, para
aquisição de tablets está agen-
dado para o próximo dia 22,
às 9h, no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br. Podem parti-
cipar deste pregão as licitantes que
desempenhem atividade pertinen-

te e compatível com o objeto, aten-
dam as exigências constantes no
edital e estejam registradas no
Caufesp, em atividade econômica
compatível com o seu objeto.

De acordo com o anexo II,
serão licitados 25 unidades de ta-
blets 10.4”, no valor unitário de
R$ 2261,75, com o valor máximo
de R$ 56.543,75. Dentre as espe-
cificações mínimas, os equipa-
mentos devem ter processador
de 2GHz ou 1.8GHz, com resolu-
ção 2000 x 1200 (WUXGA+),
câmera com resolução de 8MP,
dentre outras características.

Todo o detalhamento da
abertura das propostas, assim
como a etapa de lances, está dis-
ponível neste link, onde é possível
ter acesso à íntegra do Edital.

Reivindicar condições para o
desenvolvimento do teatro profis-
sional ou amador feito por coleti-
vos e grupos negros – especialmen-
te os periféricos –, quebrar para-
digmas e cânones de um universo
teatral pensado por e para a bran-
quitude e propor reflexões fun-
damentais sobre arte, política e
as potencialidades do povo ne-
gro também no mundo da dra-
maturgia são apenas alguns dos
muitos objetivos da “I Mostra
Preta Periférica de Teatro” que
está em produção em Piracicaba
e contará com mais de 50 pesso-
as envolvidas e trabalhando.

Inspirado no “Teatro Experi-
mental Negro” (TEN), fundado em
1944, a “I Mostra Preta Periférica
de Teatro” tratará exclusivamen-
te da temática afro, a ser trazida a
público por coletivos teatrais que,
para além de pensarem e propo-
rem em sua montagens e encena-
ções o tema da negritude, sejam
também compostos por negros e
negras – especialmente por aque-
les que entendem a importância
de se fomentar a construção de
um pensamento político sobre a
negritude que favoreça a expan-
são de sua representatividade e
possa ampliar adifusão da cons-
ciênciaeda luta do povo negro.

Tendo como proponente a
atriz Eva Prudêncio, a “I Mostra
Preta Periférica de Teatro” acon-
tecerá entre os dias 12 e 15 de maio
(data em que se discute a “aboli-
ção” da escravatura). Serão qua-
tro dias consecutivos de ativida-
des teatrais a acontecerem nas

Divulgação

Contemplado pelo Proac, projeto faz chamamento a grupos e
coletivos negros de teatro profissional ou amador

ruas e em alguns pontos represen-
tativos do povo negro piracicaba-
no e periférico, como a “Vila Áfri-
ca”, a “Casa do Hip Hop” e o “Bar-
ranco Cultural” – lugares esses que
podem ser considerados como ver-
dadeiros quilombos atuais de reu-
nião da arte, cultura e resistência
negra na cidade de Piracicaba.

A MOSTRA – que tem sua
programação centrada numa sé-
rie de apresentações de espetácu-
los teatrais, esquetes e cenas pro-
duzidas e apresentadas por negros
e negras, contará também, em pa-
ralelo, com oficinas, palestras, de-
bates, exibição de filmes e rodas
de bate-papo.Todas essas ativida-
des igualmente pensadas, condu-
zidas e executadas por profissio-
nais negros e negras (senão na sua
totalidade, pelo menos na maio-
ria delas), num processo que,
como afirma Eva Prudêncio, se
constituirá como um verdadeiro
aquilombamento cultural.
“Quando uma mulher negra se
movimenta ela movimenta toda
uma estrutura”, afirma Eva Pru-
dêncio, citando Angela Davis.

Um corpo de debatedores,
formadopor profissionais ne-
gros, também será composto
para contribuir tecnicamente
com os espetáculos que forem
selecionados para a Mostra –
que em sua programação con-
templará ainda a produção de
entrevistas e depoimentos de
atrizes e atores negros da cidade
de Piracicaba, os quais poderão
compartilhar suas trajetórias de
vida, de arte e de negritude.

Aberta a todos os públicos
que estejam dispostos a dialogar
e a contribuir com a proposta de
pensar e experenciar o teatro a
partir de tal perspectiva, a Mos-
tra visa atingir mais diretamen-
te, no entanto, o povo negro pe-
riférico. “Queremos e precisamos
garantir às meninas e aos meni-
nos pretos das periferias que en-
contrem também na arte do fa-
zer teatral um espaço de perten-
cimento, que se reconheçam nele
(e também a partir dele) como in-
divíduos com perspectivas e so-
nhos”, afirma Eva Prudêncio.

Os grupos e coletivos ne-
gros de teatro que se identifi-
carem com a proposta e quise-
rem apresentar seus espetácu-
los (prontos e preferencialmen-
te encenados por significativa
quantidade de atores e atrizes)

podem enviar suas propostas –
release, fotos, cartaz do espetá-
culo, programa, vídeo ou ainda
em outra mídia que desejar – no
email coisadepretas@gmail.com,
do dia 13 ao 23 de fevereiro.
As propostas serão avaliadas
por uma comissão e as selecio-
nadas receberão ajuda de cus-
to. Mais informações podem
ser obtidas pelo mesmo email.

Na impossibilidade de, even-
tualmente, não se contemplar in-
tegralmente o conjunto de profis-
sionais, espetáculos/elencos ex-
clusivamente negros, a produção
da Mostra abrirá espaço para os
demais grupos – desde que res-
peitados o objeto e objetivo do
projeto, que é o de potencializar a
temática e o protagonismo negros.

Todas as  atividades da
Mostra serão gratuitas.
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Governo do Estado premia
pesquisadoras paulistas

Divulgação

A primeira edição do Prêmio Ester Sabino para Mulheres Cientistas
teve 174 profissionais indicados e mais de 14 mil votos

A Secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Patrícia Ellen,
entregou ontem, 11, Dia Interna-
cional das Mulheres e Meninas na
Ciência, o Prêmio Ester Sabino para
Mulheres Cientistas nas categori-
as Pesquisadora Sênior e Jovem
Pesquisadora. O Vice-governador
e Secretário de Governo, Rodrigo
Garcia, enviou um vídeo parabe-
nizando as pesquisadoras por seu
desempenho na área científica.
Esta é a primeira edição do prê-
mio, instituído pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do
Estado, que recebeu a indicação de
174 profissionais e mais de 14 mil
votos. As vencedoras de cada cate-
goria foram Maria Helena de Mou-
ra Neves e Mayara Condé Rocha
Murça, que receberam uma placa
da premiação e uma escultura.

“Essa proximidade com a ci-
ência me fez lembrar da necessi-
dade de manter a boa luta e aban-
donar a má briga. Educação e ci-
ência andam juntas e quem pro-
move briga acha que andam sepa-
radas. As mulheres que estão aqui
tiveram que lutar muito, enfren-
taram barreiras e foram além. Fiz
questão que esse prêmio aconte-
cesse para que ele virasse regra e
não exceção. Agradeço Ester Sabi-
no, que tem liderado essa cami-
nhada do papel da mulher não só
como cientista, mas também lide-
rança”, afirmou Patrícia Ellen.

Para a imunologista Ester
Sabino, a homenagem vem numa
hora importante.  “Num momen-
to em que a ciência tem sido tão
atacada, me sinto muito honrada
com essa premiação que leva meu
nome. Hoje é o Dia Internacional
das Mulheres e Meninas na Ciên-
cia. Por que será que há tanta difi-
culdade para chegarmos em posi-
ções mais altas nesta área? Quan-
do eu tinha 8 anos, eles premia-
vam os melhores alunos. Eu ga-
nhei. No ano seguinte também. No
quarto ano, comecei a errar para
não ganhar. Achava que não era o
meu lugar. Quando a gente perce-
be essa força invisível, tentamos
mudar”, frisou Ester Sabino.

VENCEDORAS - Maria
Helena de Moura Neves é Pro-
fessora Emérita na Universida-
de Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho e licenciada em
Letras. Atua na Universidade
Presbiteriana Mackenzie e na
UNESP (Araraquara), coordena
o Grupo de Pesquisa Gramática
de usos do português do CNPq e
é autora de vários livros na área,
entre eles “A gramática do por-
tuguês revelada em textos”.

“Por que alguém que faz gra-
mática é chamada de cientista se
essa matéria sempre foi vista como

algo que amarra, que prende, que
dogmatiza e está alheio e até con-
trário à ciência? A linguagem é
um sistema de regras e isso é ci-
entífico. A primeira mensagem
que desejo passar é que é possí-
vel ver ciência nas humanidades
e línguas e, a segunda, que sem-
pre temos de guardar a mensa-
gem daqueles que nos conduzi-
ram até onde chegamos, no meu
caso, o orientador do mestrado, que
me direcionou para o caminho cer-
to”, enfatiza a  professora.

A capitão Engenheira PhD da
Força Aérea Brasileira, Mayara
Condé Rocha Murça, vencedora
do prêmio Jovem Pesquisadora,
desenvolveu projeto voltado ao
gerenciamento do tráfego aéreo.
Ela é graduada em Engenharia
Civil-Aeronáutica pelo Instituto
Tecnológico de Aeronáutica - ITA
(2011), com mestrado em Enge-
nharia de Infraestrutura Aero-
náutica e doutorado em Aeronáu-
tica e Astronáutica pelo Massachu-
setts Institute of Technology
(2018), também é chefe da Divi-
são de Engenharia Civil do Insti-
tuto Tecnológico de Aeronáutica e
coordenadora do Laboratório de
Gerenciamento de Tráfego Aéreo.
“É uma emoção muito grande par-
ticipar desse evento hoje. Ações
como essa trazem grande contri-
buição por valorizar a pesquisa no
país, ainda mais para as mulheres.
Agradeço também à Força Aérea e
a essa rede de incentivo à educação
no país”, disse Mayara Condé “

Vanderlan Bolzani, Profes-
sora Titular do Instituto de Quí-
mica da Unesp, Araraquara e
Presidente da ACIESP, ressaltou
que  “a igualdade de gênero é
essencial para o conhecimento.
Sou uma paraibana, uma pau de
arara que chegou nesse estado
com 24 anos e com a bolsa da
Fapesp debaixo do braço come-
cei a fazer minha carreira na
USP. Nesse mundo polarizado e
negacionista é uma honra estar
nesse prêmio, com mulheres pro-
tagonistas da ciência e reconhe-
cidas internacionalmente.”

De acordo com a Unesco,
apenas 28% dos pesquisadores
do mundo são mulheres. No Bra-
sil, elas representam 54% dos
doutorandos e publicam 70% dos
artigos científicos do país,  em-
bora recebam apenas 24% das
bolsas de produtividade. No Es-
tado de São Paulo, de um total
de mais de 40 mil pesquisadores
institucionais, as mulheres re-
presentam 29,8%. O prêmio,
combinado com outras ações do
Governo, tem por objetivo inse-
rir as mulheres nas posições de
liderança da área da pesquisa.
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Unidades incentivam vacinação infantil com locais para fotos

Unidade ganhou um painel colorido para as crianças tirarem fotos

 Rosa Cardoso/CCS

Com objetivo de proporcio-
nar aquele sorriso nos pequenos
após a vacinação contra a Covid-
19, durante essa semana a USF
Santa Rita-Avencas incentivou
que os pais registrassem esse mo-
mento, montando um painel co-
lorido para foto na entrada da
unidade. Já na USF Jaraguá II,
além do local para fotos, as cri-
anças estão recebendo um 'selo
de coragem' após vacinar. A Pre-
feitura de Piracicaba, por meio
da Secretaria Municipal de Saú-
de, vacina as crianças de cinco a
11 anos desde o dia 19/01, por
meio de agendamento no site Va-
cinaPira, no qual há vagas dis-
poníveis para esse grupo. A vaci-
nação das crianças ocorre em ho-
rário especial, separada da vaci-
nação dos adolescentes e adultos.

A enfermeira responsável
pela USF Santa Rita-Avencas,
Juliana Luzia Grosso Firmino,
conta que, ao saber que a unida-
de realizaria a vacinação das cri-
anças, a equipe se motivou e pen-
sou em realizar alguma ação para
atrair esse público e diminuir o

estresse, uma vez que a agulha pode
assustar ainda várias crianças.

“A equipe teve a iniciativa de
montar um arco e um painel para
que as crianças fizessem fotos.
Tanto as crianças quanto os pais
gostaram muito, saem elogiando
a iniciativa”, conta Juliana. “Pra-
ticamente todas as crianças tira-
ram fotos ali. Às vezes saem cho-
rando um pouquinho da sala de
vacinação, mas na hora que fala-
mos ‘vamos tirar uma foto?’ a cri-
ança abre aquele sorriso, mesmo
que com o olhinho cheio de lágri-
mas”, comenta a enfermeira.

De acordo com a Vigilância
Epidemiológica, Piracicaba vaci-
nou com a 1ª dose 9.019 crian-
ças, o que significa aproximada-
mente 25% do total da população
estimada na faixa etária de cinco
a 11 anos. A expectativa é que apro-
ximadamente 35 mil crianças se-
jam vacinadas e a Prefeitura tem
disponibilizado novas vagas no
VacinaPira toda semana.

A técnica em enfermagem e
mãe de Lorenzo, de 7 anos, Arele
Caroline do Nascimento aprovei-

tou o painel na USF Santa Rita-
Avencas para registrar a felicida-
de do filho após a vacinação. Ela
conta que Lorenzo estava ansioso
para tomar a 1ª dose, já que toda
a família já foi vacinada, e que
está mais tranquila agora para
que ele volte à rotina escolar. “Fal-
tava essa faixa etária, agora es-
tou mais tranquila”, conta Arele.

Rafael da Silva Melo, tam-
bém de 7 anos, contou que gos-
tou de tirar foto com a carteiri-
nha de vacinação no painel. O
pai, José Daniel Pereira, consul-
tor na construção civil, afirma que
fez questão de levar o filho vaci-
nar. “É a melhor coisa para ele
não ter essa doença, para estar
mais protegido”, finaliza Pereira.
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Vereador defende xadrez na rede das escolas municipais
Utilizar a prática do jogo de

xadrez no desenvolvimento cogni-
tivo e na socialização de crianças e
jovens, com foco no ensino funda-
mental da rede municipal de Ensi-
no em Piracicaba. Com este objeti-
vo, o vereador Ary de Camargo
Pedroso Jr. (Solidariedade) apre-
senta a sugestão ao Executivo, por
intermédio da indicação 447/
2022, protocolada na Câmara na
penúltima terça-feira (1º).

No documento o parlamentar
considera que o xadrez é um jogo
de estímulos e respostas para pro-
blemas, desenvolvendo assim a
capacidade cognitiva do jogador.
"Observa-se que pedagogicamen-
te, o xadrez faz parte do currículo
escolar básico de dezenas de paí-
ses e de muitos municípios brasi-
leiros", ressalta o parlamentar.

Pesquisas científicas tam-
bém apontam melhoras signifi-
cativas sobre alguns aspectos,
como: memória, imaginação,

concentração e inteligência, em
benefícios que também atuam
na socialização, principalmen-
te das crianças e dos jovens.

Ary Pedroso Jr. considera os estímulos e respostas para problemas, desenvolvimento e capacidade
cognitiva dos alunos, na socialização e conhecimento

Assessoria Parlamentar

O vereador Ary Pedroso Jr.
ainda mostra que o artigo 82, da
lei 5684/2006, dispõe que o Exe-
cutivo está autorizado desde 1993

a introduzir o curso de xadrez no
ensino fundamental da rede mu-
nicipal, com carga horária míni-
ma de uma hora-aula semanal.
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Sema articula ações para
aquisição de produtos
Durante a reunião, o Itesp e a Sema se colocaram à disposição para auxiliar o setor administrativo
da penitenciária para formulação dos próximos editais de compra e articulação juntos aos agricultores

Estão abertas atá 15/02 as
inscrições para o Festival Tela
Preta, mostra de cinema voltada
à exibição e discussão do cinema
contemporâneo brasileiro e rea-
lizado por diretores negros. O
projeto foi contemplado com a
Lei Emergencial Aldir Blanc e
tem a parceria da Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secre-
taria Municipal da Ação Cultu-
ral (Semac), da Secretaria Es-
pecial da Cultura, Ministério
do Turismo e Governo Federal.

O festival Tela preta é uma
mostra de cinema (curta-metra-
gens) não competitivo presencial
e gratuito, voltado à exibição e
discussão do cinema contempo-
râneo brasileiro e realizado por
diretores negros. O principal foco
do festival é a construção de um
imaginário acerca das subjetivi-
dades e vivências negras no Bra-
sil. Para contemplar a diversida-
de de narrativas e a interseccio-
nalidade de identidades, o festi-
val tem por objetivo exibir filmes
que abordam a temática femini-
na, infantil e LGBTQIA+.

O vídeo deverá ser enviado
com a ficha de inscrição, em for-
ma de link, na plataforma You-
tube, em modo privado, na re-
solução mínima FULL HD
1920x1080, 3.3, ter duração má-
xima de 25 minutos, ser dirigido
por pessoas negras, os filmes não
falados na língua portuguesa de-
vem ter legendas em português e
as produções deverão ter sido re-
alizadas do ano de 2017 em dian-
te. Cada profissional poderá ins-
crever quantos curtas quiser, po-
rém só poderá ser selecionado um
curta por proponente. Um mes-
mo curta-metragem não poderá
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Inscrições para o Festival estão
abertas até o dia 15 de fevereiro

Beatriz Ferraz é uma das curadoras do festival

Divulgação

ter duas inscrições realizadas, sen-
do considerada a última, válida.

Com curadoria de Beatriz
Ferraz e Wellington Camargo, se-
rão sete curtas selecionados e
cada um deles receberá um cachê
de R$ 300. A exibição presencial
será no dia 11/03, no espaço cul-
tural Guarantã, em Piracicaba.

“O audiovisual vai muito
além da catarse, do entreteni-
mento, da informação. O cinema
tem o poder de educar, consci-
entizar, sensibilizar, fazer refle-
tir, reavaliar conceitos e reorga-
nizar estruturas. Este processo é
lento, porém, profundo. Por meio
de filmes diversos, é possível
aprender sobre variadas culturas
e também sobre aquilo que existe
de mais subjacente na alma hu-
mana”, explica Camargo.

CURADORES - Welling-
ton Camargo é produtor cultu-
ral e ator e atua há mais de 10
anos na área cultural em Pira-
cicaba. Beatriz Ferraz é jorna-
lista. Desde 2018 trabalha em
Piracicaba com produção cultu-
ral. Fez parte da produção do Cre-
ative Film Finance Forum (Pira-
cicaba- SP, 2020) e do 3º Ambi-
ente de Mercado no 52º Festival
de Cinema de Brasília (2019).

SERVIÇO
Festival Tela Preta. Infor-
mações e inscrições pelo
l inktr.ee/ fest ival te lapreta
até 15/02. Projeto contem-
plado com a Lei Emergen-
cial Aldir Blanc, em parce-
ria com a Prefeitura de Pi-
racicaba, Secretaria Muni-
cipal da Ação Cultural (Se-
mac), Secretaria Especial
da Cultura, Ministério do
Turismo e Governo Federal.

“USP R“USP R“USP R“USP R“USP RECICLAECICLAECICLAECICLAECICLA”””””

Programa promove a
live Reciclador Solidário

No próximo dia 17, o Progra-
ma USP Recicla, da Escola Superi-
or de Agricultura Luiz de
Queiroz(Esalq/USP), realizará a
live “Reciclador Solidário”. A
transmissão será ao vivo às 19h
pela plataforma Google Meet. A
iniciativa é organizada pelo Proje-
to Moradia Sustentáveis ligado
ao USP Recicla , e o encontro
contará com apresentação da
Cooperativa do Reciclador Soli-
dário de Piracicaba, buscando
alertar a população sobre a im-
portância ambiental, econômica
e social da coleta seletiva. Além
disso, haverá uma apresentação
da Sedema (Secretaria do Meio
Ambiente) sobre coleta seletiva.

Ana Maria de Meira, do
Programa USP Recicla, ressaltou
a importância de melhorar a par-
ticipação da sociedade nas prá-
ticas de reciclagem. “Precisamos
estimular diariamente a popula-
ção para o desenvolvimento de
práticas ambientais no dia-a-dia,
para que a coleta seletiva tenha
qualidade é necessário o envol-
vimento de todos, com a separa-

ção correta na fonte geradora. É
importante que a sociedade va-
lorize o papel dessas cooperati-
vas como prestadoras de servi-
ços ambientais. Por fim, é neces-
sário também que os municípios
e instituições possuam estruturas
adequadas para a coleta seletiva”.

USP RECICLA - O progra-
ma institucionalizado em 1994 é
culturalmente reconhecido como
parte fundamental no processo
de Educação Ambiental e Gestão
de Resíduos nos campi. Inicial-
mente vinculado à Cecae (Coor-
denadoria Executiva de Coope-
ração Universitária e Atividades
Especiais) depois à Agência USP
de Inovação, desde 2012 integra
a rede de programas da SGA (Su-
perintendência de Gestão Ambi-
ental) nos diferentes campi,
onde são realizadas palestras
educativas, oficinas, feiras de
trocas, entre outras ações.

SERVIÇO
Mais  in formações:  (19)
3429-4051 /  3429-4121/
recicla.esalq@usp.br.

A segunda fase do projeto
#AceleraVacina já está em fun-
cionamento para agilizar o tra-
balho das equipes de saúde de
Piracicaba no enfrentamento à
pandemia. Com patrocínio da
Fundação Caterpillar e realiza-
ção do Grupo +Unidos, a equipe
de apoio retornou para mais me-
ses de atuação, desta vez em dez
das unidades de saúde da cida-
de que estão aplicando a vacina.

O papel destes profissionais
cedidos pelo #AceleraVacina é
justamente acelerar o atendimen-
to ao público. Entre as atividades
realizadas pela equipe estão faci-
litar o cadastro, verificar os do-
cumentos e outras atividades bu-
rocráticas que envolvem a vaci-
nação. No ano passado, esse mes-
mo grupo atuou nas fases de imu-
nização no Ginásio Municipal
Waldemar Blatkauskas e, graças
ao trabalho, as vacinações no
município aumentaram cerca de
67% nos seis meses do projeto.

De acordo com Moisés Tagli-
etta, diretor do Centro de Vigi-
lância em Saúde, a participação

PPPPPARCERIAARCERIAARCERIAARCERIAARCERIA

#AceleraVacina volta a
atuar em Piracicaba

dos agentes terceirizados do
#AceleraVacina é fundamental.
“Cada posto atende cerca de 36
mil pessoas e, para não sobrecar-
regar o atendimento principal, os
contratados do projeto ajudam
no processo de cadastro e infor-
mações”, explica. Para agilizar
estes registros, os postos também
contam com os mesmos compu-
tadores doados pelo +Unidos com
recursos da Fundação Caterpillar
na primeira fase do projeto.

“Conseguimos suprir a de-
manda do município em poucos
meses no ano passado, porém re-
conhecemos que a transição da
vacinação para os postos de saú-
de pode ser desafiadora, por isso
o +Unidos se ofereceu para aju-
dar como for preciso, como fize-
mos no ano passado” arremata
Daniel Grynberg, Diretor Exe-
cutivo do Grupo +Unidos.

Vale lembrar que para re-
alizar a vacinação, é necessá-
rio fazer o agendamento pelo
s i t e  V a c i n a P i r a  ( h t t p s : / /
vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/
cadastro/blk_inicial/).

Preocupado com o futuro de
nossas crianças e jovens, o vere-
ador Cassio Luiz Barbosa, o Cas-
sio Fala Pira (PL), na tarde des-
ta quarta-feira (9), se reuniu com
a titular da Smads (secretaria
municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social), Euclidia
Maria Fioravante, para tratar
sobre projetos e ações a que o mu-
nicípio de Piracicaba recorre para
o desenvolvimento de nossos jo-
vens, tendo como foco a discus-
são da temática sobre o traba-
lho infantil. Ana Regina Perei-
ra, assistente social que integra
o gabinete do parlamentar, tam-
bém participou da reunião.

Estiveram presentes também:
Rogério Luiz, criador do projeto
"Jet 19”, que atua na promoção do
conhecimento da mecânica de mo-
tos nas comunidades, e o sociólogo
Fernando Monteiro Camargo, in-
tegrante da equipe da Smads.

Na reunião foi destacado
que o intuito do projeto "Jet 19"
é o desenvolvimento e ocupação
das crianças e dos adolescentes,
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Vereador discute iniciativas
em prol do desenvolvimento

"O intuito não é promover o trabalho infantil, mas sim,
proporcionar aos jovens uma profissão digna com que
poderão crescer enquanto cidadãos", destaca Cassio Luiz

rumo a um futuro profissional
em uma carreira estável,

que é a mecânica de motos.
Rogério expressou que a reu-
nião "foi bem produtiva, sendo
que o objetivo de tudo é o cres-
cimento desses jovens e de toda
comunidade, onde iremos fazer
algumas alterações que foram
propostas nesta reunião e as-
sim, realizar um atendimento
adequado a todas essas crian-
ças e adolescentes”, disse.

O sociólogo Fernando Mon-
teiro Camargo também teve a
oportunidade de apresentar os
números do trabalho infantil no
país e no município de Piracica-
ba, enquanto a secretária Eucli-
dia Fioravante pôde falar sobre a
importante contribuição do proje-
to Formar, na erradicação do tra-
balho infantil em nossa cidade.

Cássio Luiz disse que o in-
tuito dos projetos não é promo-
ver o trabalho infantil, mas sim,
proporcionar aos jovens uma
profissão digna com que pode-
rão crescer enquanto cidadãos.

Assessoria Parlamentar

Reunião contou com representantes da penitenciária,
da Sema e do Itesp
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Escola do Legislativo define atividades para o ano de 2022

A Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento
(Sema) realizou esta semana reu-
nião com a equipe da Penitenciá-
ria de Piracicaba ASP Luis Ricar-
do Jock Stoduto, para discutir a
aquisição de produtos da agricul-
tura familiar pela penitenciária,
por meio do PPAIS (Programa
Paulista da Agricultura de Inte-
resse Social). Reunião, que teve a
presença de Élcio Bonsaglia, dire-
tor-técnico da penitenciária, tam-
bém tratou de suporte da Sema à
horta da penitenciária, por meio
dos programas Patrulha Agríco-
la e do Programa Municipal de
Agricultura Urbana, instituídos
pela lei 9.682/2021. O encontro
contou com a participação da
Fundação Instituto de Terras do
Estado de São Paulo (Itesp).

Durante a reunião, o Itesp e
a Sema se colocaram à disposição
para auxiliar o setor administra-
tivo da penitenciária para formu-
lação dos próximos editais de
compra e articulação juntos aos
agricultores, para que se fortale-
ça a compra dos produtos de Pi-
racicaba e região, fomentado a
produção local e regional e propi-
ciando a geração de renda, o for-
talecimento da economia local e

dos circuitos curtos de comerciali-
zação. Encontra-se aberta a chama-
da pública para aquisição de bana-
na para os meses de março e abril e
a Sema já notificou os agricultores
deste chamamento. A Sema tam-
bém se prontificou a auxiliar, por
meio dos programas Patrulha Agríco-
la e do Programa Municipal de Agri-
cultura Urbana, a manutenção da hor-
ta de aproximadamente 2.000m2,
existente na penitenciária, cujos ali-
mentos produzidos são servidos nas
refeições dos detentos.

Para Natália Gebrim Doria,
assessora de gabinete da Sema, esta
articulação é importante tanto para
a segurança alimentar dos deten-
tos como para escoamento da pro-
dução da agricultura familiar. “O
fornecimento de alimentos de qua-
lidade é fundamental para a garan-
tia da segurança alimentar e nutricio-
nal da população carcerária. Soma-se
como benefício desta parceria o fo-
mento da agricultura local a partir da
compra de produtos da agricultura
familiar, por via de programas públi-
cos. Desse modo podemos promover a
garantia do direito humano à alimen-
tação aos detentos e a geração de
renda aos agricultores familiares”.

PPAIS - O programa de com-
pras de produtos da agricultura fa-

miliar paulista pelo Governo do Es-
tado, criado em 2011, é voltado aos
agricultores familiares, assentados,
quilombolas, indígenas e pescado-
res. Por meio dele, no mínimo 30%
das verbas estaduais destinadas à
compra de alimentos devem ser uti-
lizadas para adquirir produtos
oriundos da agricultura familiar.

Para participar, os agricultores fa-
miliares devem comparecer às Casas da
Agricultura e os assentados e quilom-
bolas a qualquer escritório da Funda-

ção Instituto de Terras do Estado de
São Paulo (Itesp) e solicitar a Decla-
ração de Conformidade ao PPAIS
(DCONP). De posse do documento,
precisam ficar atentos à abertura das
Chamadas Públicas para aquisi-
ção de produtos. Os editais são
divulgados no Diário Oficial do Es-
tado, em jornais de grande circula-
ção local, regional ou estadual, na
forma de murais em local público de
ampla circulação e na internet - nos
sites da CATI e do Itesp.

Os membros do Conselho da
Escola do Legislativo de Piracicaba
reuniram-se de forma on-line, na
manhã de segunda-feira (7), para
discutirem questões administrati-
vas e analisar propostas de cursos,
palestras, ciclos e rodas de conver-
sa a serem ofertadas em 2022.

A reunião, que foi a primeira
do ano, contou com a participação
da diretora da Escola do Legislati-
vo, a vereadora Sílvia Morales (PV),
do Mandato Coletivo “A Cidade é
Sua”, do coordenador, vereador
Pedro Kawai (PSDB), e dos conse-
lheiros Josef Borges (Solidarieda-
de), Heliani Berlato (professora

Esalq/USP) e Josué Adam Lazier (pro-
fessor Unimep). Também participou
da reunião Érica Dinis, funcionária
da equipe de apoio da Escola.

INÍCIO DAS ATIVIDADES
DE 2022 - A primeira atividade do
ano será a a Roda de Conversa “A
Constituição Federal: Título III – Da
Organização do Estado; Capítulo IV
– Dos Município”, que acontecerá
de forma on-line no próximo dia 8
de março, e versará sobre a consti-
tuição e atribuições dos poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário, so-
bre a importância, estrutura inter-
na e a direção do Legislativo, sobre
as Comissões Permanentes da Câ-

mara, as formas de proposituras e
as atribuições dos vereadores. As dis-
cussões serão conduzidas por Antônio
Oswaldo Storel, ex-vereador e atual chefe
de gabinete do vereador Paulo Camole-
se (PDT), e pelo sociólogo Renato Tra-
vassos. A mediação da Roda de Con-
versa será de Rodrigo Alves, diretor do
Departamento de Comunicação Social
da Câmara Municipal de Piracicaba.

As inscrições para a atividade
poderão ser realizadas a partir da
próxima segunda-feira (14), no site
da Escola do Legislativo.

PALESTRA SOBRE MA-
RKETING POLÍTICO E ELEI-
TORAL - Outra atividade aprova-

da pelo Conselho da Escola do
Legislativo - que já está com ins-
crições abertas -,é o ciclo de pa-
lestras intitulado “Marketing
Político e Eleitoral no Contexto
da Comunicação Digital”.

As palestras, que serão on-line,
acontecerão nos dias 23, 24 e 25 de
março, das 15h às 16h30, e serão
ministradas por Gilmar Arruda de
Souza, publicitário e estrategista de
marketing político e eleitoral.

O calendário completo das
atividades já aprovadas pelo Con-
selho para 2022 será, em breve,
igualmente divulgado na página
da Escola do Legislativo.
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Prefeitura disponibiliza link
para acessar guias do IPTU
Administração atualizou a base de cálculo do IPTU para o exercício de 2022 pela variação acumulada do INPC-IBGE de dezembro de 2020 a novembro de 2021

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de Fi-
nanças (Semfi), disponibilizou ontem,
11, link para acessar as guias do IPTU
2022. O contribuinte já pode acessar
as guias no Portal da Prefeitura (http:/
/www.piracicaba.sp.gov.br/), no botão
IPTU 2022, na página inicial, inserin-
do a inscrição/CPD do imóvel e o exer-
cício (ano) para imprimir e realizar o
pagamento. Os carnês serão entregues

pelos Correios até o início do mês de
março. A Prefeitura atualizou a
base de cálculo do IPTU para o
exercício de 2022 pela variação
acumulada do INPC-IBGE de de-
zembro de 2020 a novembro de
2021 em 10,96% mais 2,5%, de
acordo com a Lei Complementar
387/2017, que aumenta os valo-
res da planta genérica até 2023,
além do valor de reajuste anual.

Ou seja, em 13,46%. O decreto nº
18.992, com a atualização, foi pu-
blicado no Diário Oficial (DO) do
município em 29/12/2021.

O decreto nº 18.993, também
publicado em 29/12/2021, no DO,
estabelece desconto de 5% para
quem realizar o pagamento em cota
única, até 15/03. Além do paga-
mento da cota única com 5% de
desconto, o munícipe também

pode parcelar o imposto em 10 ve-
zes, sem nenhum acréscimo, des-
de que o pagamento seja feito até
o vencimento de cada parcela.

Parte do que é arrecadado
com o IPTU é investida em despe-
sas com educação, saúde, paga-
mento de funcionalismo, me-
renda, medicamentos, ilumina-
ção pública, programas sociais
e outros serviços.

O não pagamento do IPTU
2022 nos prazos previstos terá a
incidência de juros de 1% ao mês e
multa de 2% até o 30º dia do ven-
cimento, 5% do 31º ao 180º dia do
vencimento e de 10% a partir do
181º dia após o vencimento, cal-
culados sobre o valor do tributo
corrigido. Em caso de falta de pa-
gamento do IPTU, poderá haver
multas, juros, atualização mone-

tária, inscrição no cadastro de
inadimplentes da Prefeitura, ins-
crição da Dívida Ativa, instaura-
ção de processo de execução fiscal
que, em última instância, pode le-
var o imóvel a leilão.

A previsão de arrecadação
com o imposto em 2022 é de
cerca de R$ 160 milhões, con-
forme consta da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA).



A9
A Tribuna Piracicabana
Sábado, 12 de fevereiro de 2022

AAAAAGRICULGRICULGRICULGRICULGRICULTURATURATURATURATURA

Sema inicia manutenção de
três pontes na segunda (14)
Esses acessos são fundamentais para escoamento da produção
agrícola, principalmente de cana-de-acúcar e eucalipto

Manutenções serão feitas
em parceria com a Raízen;
acessos são importantes para
escoamento da produção
agrícola e mobilidade da po-
pulação da zona rural

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento (Sema), em par-
ceria com a Raízen, realiza no mês
de fevereiro recuperação das pon-
tes rurais localizadas no Godinho,
Pedregulho e Tamandupá. Nas
duas primeiras será realizada re-
forma das pontes, com troca de
madeiramento e reforço nas ca-
beceiras e na terceira, a execu-
ção do serviço compreende a re-
construção da ponte.

Esses acessos são fundamen-
tais para escoamento da produção
agrícola, principalmente de cana-de-
acúcar e eucalipto, além de serem
importantes para mobilidade e abas-
tecimento da população da zona ru-
ral. Intervenções estão previstas para
começar na segunda-feira, 14/02, no
Godinho, quarta-feira, 16/02, no
Pedregulho, e dia 24, no Taman-
dupá. Alterações na programação
podem ocorrer devido às chuvas.

MANUTENÇÃO PERMA-
NENTE – As equipes da Sema
atuam permanentemente na ma-
nutenção de pontes e estradas ru-
rais do município para garantir

escoamento da produção, mobili-
dade, atendimento e abastecimen-
to da população da zona rural.
Desde o começo da gestão o muni-
cípio já reparou 11 das 143 pontes
encontradas nos 811 km de es-
tradas da zona rural, que cor-
responde a 82% da área do muni-
cípio. As equipes também passa-
ram máquina em todos os 811 km
pelo menos duas vezes no ano.

Neste período de chuvas, a
equipe trabalhou intensamente
para liberar os acessos às estra-
das e as pontes da zona rural. Foi
realizada manutenção e colocação
de lajão britado em trechos críti-
cos da PIR 017W - Estrada Anice-
to Cogo - bairro Floresta, PIR 298
- bairro Anhumas, PIR 024 - es-
trada do Godinhos, PIR 009S -
bairro Monjolinho, PIR 264 - bair-
ro Volta Grande e PIR 010/264 -
bairro Volta Grande.

Também foi realizada a recu-
peração nas pontes interditadas
pela chuva, já sendo concluído
e liberado o acesso à ponte do
Pau Queimado, na Estrada
Luiz Marchini - PIR 007W e

Ponte do Almeida - PIR 222. Na
Ponte do Maninho (Dini) - Es-
trada da Pedra Branca - PIR
302 foram realizadas melhori-
as e liberado o acesso. Na segun-
da-feira está prevista a recupera-
ção da Ponte da Mangueirinha -
Santa Olímpia - PIR 330.

Para Nancy Thame, titular da
pasta, o trabalho é grande, mas
muito importante. “Nosso muni-
cípio é extenso, com 811 km de es-
tradas. Nós estamos dando muito
apoio, principalmente ao pequeno
agricultor, às cooperativas e à agri-
cultura familiar. Esta manutenção
é muito importante tanto para a
agricultura como para o trânsito
em geral, como ônibus escolar, a
própria saúde, o turismo, interlo-
cução com outros municípios feita
pelas vicinais. Atuamos neste pe-
ríodo de chuvas em regiões lon-
gínquas do centro, como no bair-
ro Almeida, divisa com Laranjal
Paulista, por exemplo. Agora rea-
lizaremos esta manutenção nas
pontes em parceria com a Raízen e
continuaremos com o olhar aten-
to em outras áreas”, disse Nancy.
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Cartão deve ser retirado na Central do Cadastro Único
Piracicaba terá cerca de 3.000

famílias beneficiadas com o Vale
Gás. O cartão do programa Bolsa
do Povo para o saque do auxílio
deverá ser retirado na Central do
Cadastro Único, localizado à rua
XV de novembro, 1.219, Centro, de
segunda a sexta-feira, das 8h às
16h. Mesmo as pessoas que já pos-
suem o voucher digital, suspenso
momentaneamente, deverão com-
parecer para atualização cadastral
e continuidade de recebimento dos
programas e ações sociais.

As famílias cadastradas tam-
bém poderão entrar em contato
com os Cras (Centros de Referên-
cia de Assistência Social), unida-
des Jardim São Paulo, Mário
Dedini, Novo Horizonte, Pira-
cicamirim, São José e Vila Sô-
nia para orientações e encami-
nhamentos. A Central do CadÚ-
nico já iniciou, via telefone, a
busca ativa aos beneficiários.

O Vale Gás oferece três parce-
las de R$ 100 a cada dois meses,
às famílias com renda per capita

de até R$ 200 – valor atualizado
pelo Programa Auxílio Brasil.

O cartão, liberado para as
famílias inscritas nos progra-
mas sociais permitirá, também,
o saque de outros auxílios, em
tempos determinados pelo go-
verno estadual, como por exem-
plo, o Vale Gás, Ação Jovem,
Renda Cidadã, SP Acolhe, Viva
Leite e o Prospera Família.

Os interessados podem en-
trar em contato com a Central
do Cadastro Único pelos tele-

fones (19) 3422-9052 / 3435-
4161 ou 3432-6167.

BOLSA DO POVO – Pro-
grama criado pelo Governo do
Estado de São Paulo, o Bolsa
Povo tem o objetivo de ampa-
rar a população em situação de
vulnerabilidade e risco social.
A iniciativa unificou progra-
mas estaduais de transferência
de renda nos eixos de Assistên-
cia Social, Educação, Esporte,
Habitação, Qualificação Profis-
sional, Saúde e Trabalho.

Divulgação

ENCONTRO
O suplente de vereador Edil-
son de Madureira esteve reu-
nido com o ex-ministro e ex-
prefeito Barjas Negri na tar-
de do dia 11 de fevereiro, em
pauta o cenário político e a
gestão Luciano Almeida.
Edilson que é filiado ao Ex-
tinto DEM, está a procura de
legenda para 2024, quando

deve concorrer representando
o Ministério de Madureira com
apoio do Pr Dilmo dos Santos.
"Barjas é uma figura importante
do cenário político, estar com ele
é uma aula de Ciências Sociais
e Políticas, em Piracicaba não
há quadro semelhante com co-
nhecimento e experiência
como ele". Comentou Edilson.
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FALECIMENTOS
SR. FRANCISCO EUGENIO ZURK
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 75 anos, filho dos finados
Sr. Guilherme Zurk e da Sra. Vicen-
tina Ballione, era casado com a Sra.
Celia Helena Gadotti Zurk; deixa os
filhos: Francis Zurk, casada com o
Sr. Renne Inaja dos Santos Zurk e
Fernanda Zurk. Deixa neta, demais
familiares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Cemitério
Municipal da Saudade em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FU-
NERAIS

SR. ATAIR ONGARO faleceu ante-
ontem, nesta cidade, contava 88
anos, filho dos finados Sr. Zelindo
Ongaro e da Sra. Joana Felippe
Ongaro, era viúvo da Sra. Celina
Ramos Ongaro; deixa os filhos: Dei-
se Ongaro de Almeida, casada com
o Sr. Gilberto de Almeida e Paulo
Roberto Ongaro. Deixa netos, bis-
netos, demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia de Cremação foi re-
alizada ontem, às 15h00 no Crema-
tório Unidas - Bom Jesus na cidade
de Piracicaba/SP. ABIL GRUPO UNI-
DAS – FUNERAIS

SRA. SONIA MARIA CHEMIN
GOMYDE faleceu anteontem, na ci-
dade de São Pedro/SP, contava 79
anos, filha dos finados Sr. Antonio
Chemin e da Sra. Dora Chemin, era
casada com o Sr. Antonio Carlos
Gomyde; deixa os filhos: Ricardo
Gomyde, casado com a Sra. Maria-
na Rebeca Machado; Inara Gomyde
Felipe, casada com o Sr. Paulo Feli-
pe e Luis Carlos Gomyde, casado
com a Sra. Rafaela Tozi. Deixa ir-
mãos, sobrinhos, netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 15h00 do Velório Muni-
cipal de São Pedro/SP, para o Cemi-
tério Municipal da Saudade de São
Pedro/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. OLGA TIENGO SOARES fa-
leceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 76 anos, filha dos finados Sr.
Pedro Antonio Tiengo e da Sra. Be-
nedita Marques Tiengo, era casada
com o Sr. Antonio Soares; deixa os
filhos: Valdireny de Fatima Soares
Stefaneli, casada com o Sr. Marco
Antonio Stefaneli; Elisangela Soares
Teixeira, casada com o Sr. Paulo
Sergio Teixeira e Itamar Alberto So-
ares, já falecido. Deixa neto, bisne-
ta, demais familiares e amigos. Seu

sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00 do
Velório da Saudade, sala 08, para o
Cemitério Municipal da Saudade em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNI-
DAS – FUNERAIS

SRA. MARIA LUIZA CARIOCA fa-
leceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 66 anos, filha dos finados Sr.
Nicolau Carioca e da Sra. Jandira
David Carioca; deixa o filho: Alexan-
dre Carioca. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, às 15h00 no
Cemitério Municipal da Saudade em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNI-
DAS – FUNERAIS

SR. LAURINDO VITTI faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 95 anos,
filho dos finados Sr. Faustino Vitti e
da Sra. Clementina Cristofoletti, era
casado com a Sra. Neusa Fortuna-
ta da Silva Vitti; deixa os filhos: Eli-
sabete, casada com o Sr. Sidney
Mazali; Jose Vitti, casado com a Sra.
Jacy Silveira Vitti; Gisleno, casado
com a Sra. Regina Vitti; Eurides,
casada com o Sr. Antonio Carlos
Cristal; Maria, casada com o Sr.
João; Ivo, casado com a Sra. Rosa;
Edna, casada com o Sr. João Batis-
ta; Antonio, casado com a Sra. Fran-
ciele; Vera, casada com o Sr. Jose;
Laurindo, casado com a Sra. Miche-
le; Tiago, casado com a Sra. Julia-
na; Milton, casado com a Sra. San-
dra e Clementina, casada com o Sr.
Carlos. Deixa sobrinhos, netos, bis-
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às 10h00
do Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, da sala 02, para o
Cemitério Municipal da Saudade em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNI-
DAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO PEDRO PINTO DE
CARVALHO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 73 anos, fi-
lho dos finados Sr. Arthur Pinto de
Carvalho e da Sra. Angelina Zara-
mella de Carvalho, era casado com
a Sra. Roseli Aparecida Andia Car-
valho; deixa os filhos: Juliana Andia
Carvalho Franco, casada com o Sr.
Alessandro Franco; Gisele Carva-
lho Stinchelli, casada com o Sr. Vic-
tor Totti Stinchelli; Marcia Andrea de
Carvalho e Marcos Montrazi de Car-
valho, já falecido. Deixa netos, bis-
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às 15h00
do Velório da Saudade, sala 03, para

o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS

JOVEM MACSAIARA HONORIO
DOS SANTOS faleceu ontem, nes-
ta cidade, contava 26 anos, filha do
Sr. Jorge Luiz dos Santos e da Sra.
Vanuzi Honorio dos Santos, deixa a
filha: Ana Lua Honorio Oliveira, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 17h00 da sala
“03” do Velório do Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende, para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO BATISTA SANROMAN
GASQUE faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 60 anos, filho dos fi-
nados Sr. João Sanroman Munhoz
e da Sra. Carmen Gasque Sanro-
man, era casado com a Sra. Marioci
Furtado Leite Gasque; deixa a filha:
Gislene Leite Gasque da Silva, ca-
sada com o Sr. José Ailton de Sou-
sa da Silva. Deixa os netos; Pedro
Gasque da Silva, Felipe Gasque da
Silva, irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30 da
sala 02 do Velório do Cemitério Mu-
nicipal da Vila Rezende, para a re-
ferida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNE-
RAIS

SR. FRANCISCO SPINOSA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 79
anos, filho dos finados Sr. Antonio
Spinosa e da Sra. Angelina Ruiz, era
casado com a Sra. Rosalina Lopes
Spinosa; deixa os filhos: Maria Cris-
tina Spinosa e Aparecido Spinosa.
Deixa netos, bisneta, demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o fére-
tro às 13h30 da sala “01” do Velório
do Cemitério Municipal da vila Re-
zende para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNI-
DAS – FUNERAIS

SR. LUIZ DE ANDRADE faleceu
ontem, nesta cidade, contava 86
anos, filho dos finados Sr. Ozo-
rio de Andrade e da Sra. Maria
Cornachini, era casado com a
Sra. Bernardina Vitti de Andra-
de. Deixa sobrinhos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, às
15h30 no Cemitério da Saudade
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SR. SANTIRO MIRANDA faleceu
anteontem, nesta cidade, contava
81 anos, filho dos finados Sr. Oso-
rio Miranda e da Sra. Thereza Alves
Miranda, era casado com a Sra.
Maria Aparecida Moreira Miranda,
deixa as filhas: Adriana Aparecida
Miranda, casada com o Sr. Renan
Pimentel e Daiane Aparecida Miran-
da, casada com o Sr. Thiago de Paula
Teixeira Figueiredo. Deixa netos, ir-
mãos, cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem às 14h00 no
Cemitério Parque da Ressurreição,
em jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS

SRA. NEUSA MANOEL faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 74 anos,
filha dos finados Sr. Antonio Manoel
e da Sra. Aparecida Brandini; deixa
as filhas: Rosangela Aparecida Bal-
tieri Sorrila, casada com o Sr. José
Roberto Sorrila e Adriana de Cassia
Baltieri de Moraes, casada com o
Sr. Carlos Eduardo de Moraes. Dei-
xa netos, bisneto, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, às 14h30 no Cemi-
tério Municipal da Saudade, em jazi-
go da família. ABIL GRUPO UNIDAS
– FUNERAIS

SRA. TEREZA DE JESUS DE LIMA
MOREIRA faleceu ontem, na cida-
de de Rio das Pedras - SP, contava
70 anos, filha dos finados Sr. Anto-
nio Pinto de Lima e da Sra. Adelia
Paralupio de Lima, era viúva do Sr.
Antonio Valter Moreira; deixa o fi-
lho: Rafael Nyckson da Silva, casa-
do com a Sra. Jennifer Eurich Pon-
tes da Silva. Deixa demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o fé-
retro às 16h00 do Velório do Cemi-
tério Municipal de Rio das Pedras –
SP, para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNI-
DAS – FUNERAIS

SRA. HILDA BRUZANTIN GANDIN
faleceu ontem, nesta cidade, con-
tava 97 anos, filha dos finados Sr.
Jose Bruzantin e da Sra. Thereza
Zambello, era viúva do Sr. Rodolpho
Gandin; deixa os filhos: Rodolpho Gan-
din Filho; Maria Celia Gandin e Maria
Beatriz Gandin. Deixa 05 netos, 02 bis-
netas, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00 do
Velório da Saudade, sala 01, para o
Cemitério Municipal da Saudade em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNI-
DAS – FUNERAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O SR. JURACI GOES, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS TRA-
BALHADORES METALÚRGICOS APOSENTADOS, PENSIONIS-
TAS E IDOSOS DE PIRACICABA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE CONFERE O ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO, CONVOCA
OS ASSOCIADOS, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO VI-
GENTE, ART. 26° PARÁGRAFO VII E ART. 27°, PARA SE REUNI-
REM EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022, (SEXTA FEIRA), ÀS 8:00 hs,
EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, COM A PRESENÇA DE 2/3 DO
NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS E, AS 9:00 hs , EM SEGUNDA
E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, COM QUALQUER NÚMERO DE AS-
SOCIADOS, A SE REALIZAR NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS
TRABALHADORES METALÚRGICOS APOSENTADOS, PENSIO-
NISTAS E IDOSOS DE PIRACICABA, SITA À PRAÇA ANTÔNIO DE
PÁDUA DUTRA, 1031/1041, CENTRO, PIRACICABA/SP
ASSUNTO:  PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

PIRACICABA, 14 DE FEVEREIRO DE 2022

JURACI GOES - PRESIDENTE

A Prefeitura de Piracicaba ini-
ciou essa semana manutenção
emergencial na avenida Comenda-
dor Pedro Morganti, que dá aces-
so ao bairro Monte Alegre. As
obras ocorrem no sentido bairro-
Centro, antes do Aeroporto Muni-
cipal Pedro Morganti. Na semana
passada, a pista cedeu após a que-
da de uma árvore de grande por-
te, que levou o asfalto junto. E nes-
sa semana, pouco depois desse
ponto, ocorreu deslizamento de
terra também em consequência
das chuvas. A ação, executada
pela Secretaria Municipal de Obras
(Semob), faz parte da força-tarefa
coordenada pela Defesa Civil para
amenizar os estragos devidos às
fortes chuvas da última semana.

No primeiro ponto, onde a
árvore caiu e levou o asfalto na
semana passada, após pausa das
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Prefeitura realiza manutenção
emergencial na avenida

Ação é para solucionar os problemas ocasionados pelas chuvas

chuvas, equipe da operação Tapa-
buraco tampou as rachaduras
com massa asfáltica mais resis-
tente para evitar que a água con-
tinuasse penetrando o solo e
ampliasse as rachaduras. Esse
ponto continua interditado.

Hoje a Semob iniciou a manu-
tenção no acostamento do local que
sofreu deslizamento de terra essa
semana. As equipes retiraram a
terra da pista e vão colocar mate-
rial para dar resistência ao solo
para evitar novo deslizamento. A
Semuttran atua nesse local para
orientar os motoristas enquan-
to as máquinas trabalham.

A manutenção definitiva des-
ses dois pontos está prevista para
ocorrer nas próximas semanas,
uma vez que a Semob trabalha na
contratação de empresa especi-
alizada para realizar o serviço.

Divulgação

O segundo ano do mandato
do vereador Josef Borges (So-
lidariedade), líder do governo
na Câmara, começou com
diversos projetos. E esse
trabalho ganhou um impor-
tante reforço: Carol Berreta
Paroline. A assessora volta
ao Leg is la t ivo  Munic ipa l
neste ano de 2022, no ga-
binete de Josef Borges. Ca-

GABINETE

Fotos: Divulgação

rol também reside em Arte-
mis, como o vereador. Ela
participará de todos os pro-
jetos e ações que estão em
desenvolvimento e outras
que chegarão a pedido da po-
pulação. “A Carol é uma exce-
lente profissional. Por motivos
pessoais ela não pôde estar
desde o início do mandato
comigo”, afirmou Josef.
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Comunidade rejeita cívico-militar na
E.E. Maria de Lourdes Consentino

Em assembleia promovida
nesta noite de sexta-feira, 11 de fe-
vereiro, a comunidade escolar do
bairro Vila Sônia rejeitou por una-
nimidade a proposta de instalação
da escola cívico-militar na EE. Pro-
fessora Maria de Lourdes Consen-
tino. A decisão de rejeitar a pro-
posta foi anunciada pelo diretor da
escola, Ariovaldo Jacquier de Sou-
za, depois de diversos pais e lide-
ranças da comunidade e da
Apeoesp (Sindicato dos Profes-
sores do Ensino Oficial de Ensi-
no do Estado de São Paulo),
protestarem contra a proposta.

A assembleia foi realizada no
pátio da escola, que foi tomada pela
comunidade escolar, e coordena-
da pela chefe de gabinete do prefei-
to Luciano Almeida, Daniela Moli-
na, após o dirigente de ensino de
Piracicaba, Fabio Negreiros, e
pelo diretor da Maria de Lour-
des Consentino, expuserem que
o objetivo do evento era de apre-
sentar a proposta da escola cívico-
militar. A chefe de Gabinete  che-
gou a exibir um bloquinho de cé-
dulas de votação que acabaram
não sendo nem usada, uma vez que
era nítido a rejeição à proposta,
em diversas manifestações.

A diretora estadual da Apeo-
esp, Leonor Peres, deixou claro que
a entidade é totalmente contrária
à escola cívico-militar, por ser um
modelo educacional que se carac-
teriza pela chamada ´disciplinar
militar´ e pela exclusão de estudan-
tes e professores que a ele não se

Leonor Peres, diretora estadual da Apeoesp, disse que esse modelo exclui alunos e profes-
sores que não se enquadram, ferindo o caráter universal da escola pública

ajustam, ferindo assim o caráter
universal da escola pública, direito
de todos e dever do Estado.

Para a presidenta da Apeoesp,
a deputada estadual Professora
Bebel (PT), essa proposta é um pa-
drão educacional altamente ideo-
logizado, que leva ao extremo os
princípios do famigerado movi-

mento "escola sem partido", que
tem sido rejeitado em todos os
locais onde se pretendeu imple-
mentar e vetado inclusive pelo
Supremo Tribunal  Federal
(STF). "Pai, mãe, não se enga-
ne: a finalidade da escola cívi-
co-militar é formatar o pensa-
mento de seus filhos e filhas, im-

pedi-los de pensar, de construir
autonomia intelectual para de-
cidir seu próprio futuro e con-
tribuir para transformar nossa
sociedade tão injusta. O retro-
cesso é tão grande que nesse tipo
de escola há até mesmo nota de
comportamento, algo que resga-
taram da ditadura militar".

Comunidade escolar da região do Vila Sônia lotou o pátio da EE. Maria
de Lourdes Consentino e se posicionou contra a escola cívico-militar

Dirigentes da Apeoesp também participaram da assembleia e
levaram aposição da entidade contrária à escola cívico-militar

Fotos: Divulgação
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

NO CENTRO,

ÓTIMO VALOR.

TRATAR FONE:

(19) 98323-2288

com Tadeu.

CONTRATA-SE

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

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

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

ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar con-
dicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacio-
namento coletivo. Praca a arboriza-
da, play ground, área de lazer e qua-
dra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hi-
permercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO NO CPF OU CNPJ
com ou sem restrições. Score
baixo, aumento. Sem entrada,
mesmo com o nome restrito no
SPC. Compro dívidas ou carro e
imóvel já financiado ou quitado,
pago a vista. Nome limpo no SPC
e Serasa. Tiramos certidões em
geral. (11) 9.5126-6610.
------------------------------------------
TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
------------------------------------------
EMPRÉSTIMO de 5 mil a 800 mil para
capital de giro, Antecipa seu FGTS,
Financiamento com ou sem entrada
para carro, caminhonete, caminhão
e trator. Analiso restrições. Aumen-
to de score. Tel: (11) 95126-6610.
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

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

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

RIACHUELO RESIDENCIAL SPE LTDA.

CNPJ/MF: 17.512.668/0001-10 - NIRE: 3522730179-9

ATA DE ASSEMBLEIA/REUNIÃO DE SOCIOS

Data/hora e local: Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2020
ás dez horas, sede da sociedade, na Rua Riachuelo, nº 548,
Centro, CEP 13400-510, em Piracicaba, Estado de São Paulo,
Presença: Totalidade dos sócios. Composição da Mesa: Joa-
quim Marth, presidente e Sidney Marth, secretário. Ordem do
Dia: Deliberar sobre a redução de capital da sociedade. Delibe-
rações: reduzir o capital Social, conforme Artigo1.084, §1º e §2º
da lei nº 10.406/02 de R$ 25.910.400,00 (vinte e cinco milhões,
novecentos e dez mil e quatrocentos reais) para R$ 14.298.987,00
(quatorze milhões duzentos e noventa e oito mil e novecentos e
oitenta e sete reais), representando uma redução de R$
11.611.413,00 (onze milhões seiscentos e onze mil quatrocentos
e treze reais). A redução do capital será efetiva mediante a restitui-
ção, proporcionalmente ao valor nominal das quotas correspon-
dentes à participação no capital social dos sócios retirantes.

PROMAV PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.

CNPJ/MF 15.766.125/0001-02 | NIRE 3522660024-5

ATA DE ASSEMBLEIA/REUNIÃO DE SOCIOS

Data/hora e local: Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2021 ás
nove horas, sede da sociedade, na Rua São José, 514, Sala 01,
Bairro Centro, CEP 13400-330, em Piracicaba, Estado de São
Paulo, Presença: Totalidade dos sócios. Composição da Mesa:
Joaquim Marth, presidente e Sidney Marth, secretário. Ordem do
Dia: Deliberar sobre a redução de capital da sociedade. Delibe-
rações: reduzir o capital Social, conforme Artigo1.084, §1º e §2º
da lei nº 10.406/02 de R$ 22.023.144,00 (vinte e cinco milhões,
novecentos e dez mil e quatrocentos reais) para R$ 11.450.805,00
(onze milhões quatrocentos e cinquenta mil e oitocentos e cinco
reais), representando uma redução de R$ 10.572.339,00 (dez
milhões quinhentos e setenta e dois mil e trezentos e trinta e nove
reais). A redução do capital será efetiva mediante a restituição,
proporcionalmente ao valor nominal das quotas corresponden-
tes à participação no capital social dos sócios retirantes.

TERRA RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ/M.F. nº 13.635.530/0001-58/NIRE nº 3522525126-3

ATA DE ASSEMBLEIA/REUNIÃO DE SOCIOS

Data/hora e local: Ao primeiro dia do mês de fevereiro de
2021 ás dez horas, sede da sociedade, na Rua Pedro Chi-
arini, nº 419, Bairro Vila Independência, CEP 13416-330,
em Piracicaba, Estado de São Paulo, Presença: Totalidade
dos sócios. Composição da Mesa: Joaquim Marth, presi-
dente e Sidney Marth, secretário. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a redução de capital da sociedade. Deliberações:
reduzir o capital Social, conforme Artigo1.084, §1º e §2º da
lei nº 10.406/02 de R$ 12.773.679,00 (doze milhões, sete-
centos e setenta e três mil e seiscentos e setenta e nove
reais) para R$ 8.081.161,00 (oito milhões oitenta e um mil
e cento e sessenta e um reais), representando uma redu-
ção de R$ 4.692.518,00 (quatro milhões seiscentos e no-
venta e dois mil e quinhentos e dezoito reais). A redução do
capital será efetiva mediante a restituição, proporcional-
mente ao valor nominal das quotas correspondentes à par-
ticipação no capital social dos sócios retirantes.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO

LAR DOS VELHINHOS DE PIRACICABA

Na qualidade de Presidente da Diretoria Executiva do Lar dos
Velhinhos de Piracicaba, nos termos e para os fins previstos
nos artigos 22 letra  g, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 71 do Estatuto
Social, convoco os 160 Associados moradores do Lar dos Velhi-
nhos de Piracicaba, bem como os 143 Associados colaborado-
res externos para a Assembleia Geral Ordinária do Lar, a realizar-
se no dia 06 de março de 2022 (domingo), às 15h00, em 1ª con-
vocação ou às 15h30 em segunda convocação, no Salão de Even-
tos do Lar dos Velhinhos de Piracicaba, localizado na cidade de
Piracicaba, estado de São Paulo, na Avenida Torquato da Silva
Leitão, n° 615, São Dimas, para deliberarem sobre o seguinte:
Ordem do dia:
a) Apreciar a ata da reunião anterior;
b) Apreciar o relatório das atividades da Administração no se-
mestre anterior;
c) Apreciar o relatório financeiro do semestre anterior e o balan-
ço de 2021;
d) Avaliar e priorizar o programa semestral de despesas e inves-
timentos.

Piracicaba, 12 de fevereiro de 2022.

Presidente da Diretoria Executiva
Lar dos Velhinhos de Piracicaba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DO LAR DOS VELHINHOS DE PIRACICABA

Na qualidade de Presidente da Diretoria Executiva do Lar dos
Velhinhos de Piracicaba, nos termos e para os fins previstos
nos artigos 11 letras a e b, 16, 17 letra a, 18, 20, 22 letra g, 31, 60,
61, 62, 63, 64 do Estatuto Social, convoco os 160 Associados
moradores aptos do Lar dos Velhinhos de Piracicaba, bem como
os 143 Associados colaboradores externos para a Assembleia
Geral Extraordinária do Lar, a realizar-se no dia 06 de março de
2022 (domingo), às 15h30, em 1ª convocação ou às 16h00 em
segunda convocação, no Salão de Eventos do Lar dos Velhi-
nhos de Piracicaba, localizado na cidade de Piracicaba, estado
de São Paulo, na Avenida Torquato da Silva Leitão, n° 615, São
Dimas, para deliberarem sobre o seguinte:
Ordem do dia:
a) Apreciar a ata da reunião anterior;
b) Aprovar os novos membros indicados para substituir os
cargos vacantes, ou seja, Vice-Presidente e Primeiro Secre-
tário da Diretoria Executiva, bem como 1 (um) Suplente para o
Conselho Fiscal;
c) Atualizar a relação dos membros do Conselho de Administração.

Piracicaba, 12 de fevereiro de 2022.

Presidente da Diretoria Executiva
Lar dos Velhinhos de Piracicaba

O Governo de São Paulo
declarou a utilidade pública das
áreas necessárias para o proje-
to de implantação de dispositi-
vo de acesso e retorno na Ro-
dovia Comendador Mário De-
dini (SP-308), conhecida como
Rodovia do Açúcar, no muni-
cípio de Elias Fausto. O decreto
número 66.493 foi publicado no
Diário Oficial de 10 de feverei-
ro de 2022, e permite a realiza-
ção de desapropriação no en-
torno da rodovia, administra-
da pela concessionária Rodovi-

SP-308SP-308SP-308SP-308SP-308

Governo libera áreas para
dispositivo de acesso

as do Tietê e sob regulação da
Artesp (Agência de Transporte
do Estado de São Paulo).

Com a publicação do docu-
mento, a concessionária Rodovi-
as do Tietê pode iniciar as trata-
tivas para a liberação das áreas
na altura do km 120 da Rodovia
SP-308. O valor do investimento
para implantação do dispositivo
de acesso e retorno será de cerca
de R$ 5,7 milhões. A área de de-
sapropriação inclui 37.084,81
m².  O prazo estimado de con-
clusão da obra é de 19 meses.

FALECIMENTOS
SRA. AMELIA FRESSINET ERCO-
LIM Faleceu anteontem na cida-
de de Piracicaba, aos 94 anos de
idade e era viúva do Sr. Orlando
Ercolim. Era filha do Sr. Christia-
no Fressinet e da Sra. Francisca
Sampaio, ambos falecidos. Dei-
xa os filhos: Cleuza Virginia Er-
colim Mendes; Claudete Teresi-
nha Ercol im de Goes; Clarice
Aparecida Ercolim Magrini; Clair-
de Maria Ercolim Alberoni; Paulo
Osmair Ercolim. Deixa ainda ne-
tos, bisnetos e demais parentes.
O seu sepultamento deu-se on-
tem as 14:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade
– Sala 07, para o Cemiterio da
Saudade, onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SRA. OLYMPIA MAGOSSI ZINSLY
Faleceu ontem na cidade de Piraci-
caba, aos 90 anos de idade e era
casada com o  Sr. Nelson Zinsly.
Era filha do Sr. Sylvio Magossi e da
Sra. Hermenegilda de Franzini Ma-
gossi, falecidos. Deixa as filhas: Edy
Zinsly Rossi casada com Elder Wi-
llians Rossi e Cassia Zinsly Pezan
casada com Fernando Pezan. Dei-
xa também 02 netos e 02 bisnetos.
O seu sepultamento deu-se ontem

as 16:00 hs, saindo a urna mortuá-
ria do Velório “C” do Cemiterio Par-
que da Ressurreição, para a referi-
da necrópole, onde foi inumada em
jazigo da família.  (GRUPO BOM JE-
SUS FUNERAIS)

SRA. ANTONIA MINEIRO Faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos
84 anos de idade e era filha do Sr.
Antonio Mineiro e da Sra. Liberalina
Pereira, falecidos. Deixa a filha:
Adriana Eloisa Barbosa. Deixa tam-
bém netos. O seu sepultamento dar-
se-a hoje as 10:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório Municipal da
Vila Rezende – Sala 02 para a refe-
rida necrópole, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SRA.MARLENE AP. BUENO DE
CAMARGO MARTELLO Faleceu
ontem  na cidade de São Pedro
aos 59 anos de idade.Era casa-
da com o Sr.José Roberto Marte-
l loEra  f i lha  dos  f inados
Sr.Antonio Bueno de Camargo e
da Sra .Therez inha Lopes de
Camargo.Deixa os filhos: Rodri-
go Camargo Martello e Bruno Do-
nizete Camargo Martello, deixa
irmãos, sobrinhos, demais paren-
tes e amigos.O seu sepultamen-

to dar se hoje ás 10:30 hs sain-
do a urna mortuária do Velório
Municipal de São Pedro seguin-
do para o Cemitério daquela lo-
calidade onde será inumada em
jazigo da família .(GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )

SRA.MARLENE AP. BUENO DE
CAMARGO MARTELLO Faleceu
ontem  na cidade de São Pedro
aos 59 anos de idade.Era casa-
da com o Sr.José Roberto Mar-

telloEra filha dos finados Sr.Antonio
Bueno de Camargo e da Sra. The-
rezinha Lopes de Camargo.Deixa os
filhos: Rodrigo Camargo Martello e
Bruno Donizete Camargo Martello,
deixa irmãos, sobrinhos, demais pa-
rentes e amigos.O seu sepultamento
dar se hoje ás 10:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de São
Pedro seguindo para o Cemitério
daquela local idade onde será
inumada em jazigo da famíl ia
.(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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Corpo de Bombeiros realiza
campanha de prevenção

Folders informativos foram distribuídos esta semana no Largo São João

O Corpo de Bombeiros rea-
lizou nesta quinta-feira (10)
uma ação muito especial em
Laranjal Paulista. Trata-se de
uma campanha de conscienti-
zação sobre os perigos dos aci-
dentes domésticos para idosos.
Os membros da corporação dis-
tribuíram folders informativos
para as pessoas que passaram
pelo Largo São João, com o
objetivo de educar, capacitar
e  p r o d u z i r  m u d a n ç a s  d e
comportamento tanto na fai-
xa etária que compreende a
melhor  idade,  quanto  nos
cuidadores de idosos. A mobi-
lização inclui ainda a publica-
ção de conteúdo através da
imprensa e das redes sociais.

DivulgaçãoBIBLIOTECA
 O prefeito Dr. Alcides de
Moura Campos Junior este-
ve no Palácio dos Bandei-
rantes tratando dos deta-
lhes para a construção da
nova biblioteca e centro
multiuso para Laranjal Pau-
lista, que terá investimento
de R$ 2 milhões. Dr. Alci-
des foi recebido pelo secre-
tário-executivo de Desenvol-
vimento Regional, Dr. Ru-
bens Cury. Também participa-
ram da agenda os deputados
federais Herculano Passos
e Bruna Furlan, além da ex-
deputada e ex-secretária de
estado, Rita Passos.

CCCCCORORORORORONAONAONAONAONAVÍRVÍRVÍRVÍRVÍRUSUSUSUSUS

Número de casos apresenta queda pela segunda semana
Laranjal Paulista passa das 60

mil doses já aplicadas da vacina
contra o coronavírus. A informa-
ção faz parte da mais recente edi-
ção do vacinômetro.

O município  chegou a
60.055 doses aplicadas, sendo
25.183 relativas à primeira dose,
22.849 à segunda, 646 à dose
única e 11.377 à terceira dose. O

total de doses já recebidas é
de 62.189.

O número casos de corona-
vírus caiu pela segunda semana
consecutiva em Laranjal Paulis-
ta. O resultado faz parte do ba-
lanço epidemiológico semanal, di-
vulgado sempre às sextas-feiras
pela Secretaria Municipal de Saú-
de. O gráfico mostra a evolução

da doença a cada sete dias. Depois
de atingir o pico de 760 casos se-
manais, entre 16 e 21 de janei-
ro, o índice de novas contami-
nações regrediu para 599 e ago-
ra para 460 – taxa considera-
da ainda como muito elevada.

As análises das próximas se-
manas serão fundamentais para
confirmar a tendência de queda e

a velocidade de normalização des-
se novo surto causado pela vari-
ante ômicron. Esta semana, ainda
sem o fechamento, o número de
casos entre segunda e quinta-fei-
ra, chegou a 283.

Neste sábado, mais um plan-
tão será realizado no Centro Ad-
ministrativo Municipal, das 8h às
14h, para adultos e crianças.

PPPPPAAAAATRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIO

Engenho Central
ganha espaço
gastronômico
com food trucks

A partir deste sábado, 12, o
Parque do Engenho Central rece-
berá dois food trucks, que serão
instalados próximo à passarela
Pênsil, nas imediações do barra-
cão 7, sempre às sextas, sábados,
domingos e feriados, das 10h às
22h30. O espaço gastronômico re-
ceberá o nome de Food-Park.

Neste primeiro final de se-
mana, o público encontrará op-
ções culinárias como churros,
pastel, crepe, pipoca, salgados,
coco, curau, pamonha e açaí,
entre outros, além de água, su-
cos e refrigerantes.

A partir do dia 19/02 haverá
mais dois food trucks no local, que
vão oferecer lanches e espetinhos.
Os permissionários são cadastra-
dos na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Tra-
balho e Turismo (Semdettur), que
realizou a seleção.

“Dos desafios para a consti-
tuição do Engenho da Cultura, um
deles é proporcionar atividades
gastronômicas no Parque do En-
genho Central, especialmente aos
finais de semana. Esse é um pri-
meiro passo, ao qual se seguirá
com abertura de  cafés e a reaber-

tura do restaurante do Teatro Ero-
tides de Campos. Aos finais de se-
mana recebemos aproximadamen-
te 5.000 visitantes e há muito tem-
po as pessoas pedem um lugar
onde possam tomar uma água,
fazer uma refeição, um happy
hour com os amigos ao ar livre.
Esperamos que todos prestigiem.
Quero agradecer a todos os envol-
vidos”, disse o secretário da Se-
mac, Adolpho Queiroz.

A iniciativa é uma parceria
entre a Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac) e a Secre-
taria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e Tu-
rismo (Semdettur), após sanção do
prefeito Luciano Almeida ao pro-
jeto de lei complementar nº 10/21,
de autoria do vereador Laercio Tre-
visan Jr., o qual oficializa as ativi-
dades dos food trucks na cidade
de Piracicaba, permitindo sua ins-
talação em espaços públicos.

SERVIÇO - Food Park no En-
genho Central. A partir de ama-
nhã, sábado, 12/02, das 10h às
22h30, acesso pela avenida Mau-
rice Allain, 454, Nova Piracicaba,
e pela passarela Pênsil, com entra-
da pela avenida Beira Rio.

IIIIINFRAESTRUTURANFRAESTRUTURANFRAESTRUTURANFRAESTRUTURANFRAESTRUTURA

Prefeitura realiza força-tarefa
da operação tapa-buraco

A força-tarefa da operação
Tapa-buraco para atender as ruas
e avenidas mais afetadas pelas
chuvas da última semana atendeu
a 25 vias de 21 bairros nesta sema-
na, de 07/02 a 11/02. Realizada
pela Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Obras (Semob), a força-tarefa teve
início na última sexta-feira, 04/
02. Nesse período, já foram utili-
zadas 246,34 toneladas de massa
asfáltica.

A iniciativa integra as ações
coordenadas pela Defesa Civil com
objetivo de amenizar os estragos
causados pelo grande volume de
chuva da última semana. As vias
que estão recebendo a força-tare-
fa nesses primeiros dias de execu-
ção são aquelas com maior fluxo
de veículos e por terem sido as
mais afetadas. Três equipes exe-
cutam a operação em pontos dife-
rentes ao mesmo tempo.

Vias e bairros atendidos nes-
ta semana pela força-tarefa: ave-
nida Armando de Salles Oliveira,
Centro; avenida Centenário, São

Dimas; avenida Comendador Pe-
dro Morganti, Monte Alegre; ave-
nida Cristóvão Colombo, Vila In-
dustrial; avenida Dois Córregos,
Piracicamirim; avenida Eurico
Gaspar Dutra, Cecap; avenida Frei
Francisco Antonio Perin, Jardim
Belvedere; avenida Jaime Pereira,
Paulista e Ondas; avenida Limei-
ra, Areão; avenida Monsenhor
Martinho Salgot, Areão; avenida
Lourenço Filho, Cecap; avenida
Pompeia, Piracicamirim e Nova
Pompeia; rua Biritiba Mirim, Ce-
cap; rua Lutero Luiz, Jardim Al-
vorada; rua Claudio Roberto
Dal Píccolo, Água Branca e Re-
sidencial Serra Verde; rua Cor-
covado, Vila Sônia; rua Nêspe-
ra, Jardim Residencial Javary
II; rua Regente Feijó, Centro;
rua Rafael Ducatti, Algodoal;
rua Victório Cera, Jardim São
Luiz; rua São José, Centro; rua
Trinta, Parque Cecap I; rua
Júlio Soares Diehl, Jardim Bel-
vedere; rodovia. Luiz de Quei-
roz, Alto; e travessa Espanha,
Jardim Europa.
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CRAS São José se reúne
com comunidade do Jupiá

O Cras (Centro de Referência
de Assistência Social) São José e o
Serviço de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos (SCFV) con-
vidam a comunidade do Jupiá
para uma conversa sobre os servi-
ços ofertados à população adulta e
idosa na terça-feira, 15/02, às 9h. O
encontro acontece na Amoaja (Asso-
ciação de Moradores, Amigos do Ju-
piá e Abrangentes), localizada à rua
Saidah Sarkis Dumit, 33.

O objetivo é apresentar à co-
munidade o Cras enquanto porta
de entrada para os serviços da as-
sistência social e as ações do SCFV
que trabalham o fortalecimen-
to de vínculos familiares e co-
munitários nos espaços de re-
ferência para o convívio grupal,
comunitário e social.

De acordo com a secretária
municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social, Euclidia Fiora-
vante, o trabalho social do SCFV
com as famílias é complementar
às ações desenvolvidas pelos Cras.

“Elas previnem situações de risco
social e buscam o fortalecimento
da convivência familiar e comuni-
tária, somando-se ao atendimen-
to e acompanhamento aos indiví-
duos em situação de desproteção
e vulnerabilidade social, que os
Cras realizam”, explica.

O trabalho com as famílias,
através dos grupos conforme fai-
xas etárias, contribuem para a
ampliação do acesso à informação,
estimulando o desenvolvimento de
potencialidades e construção de
novos projetos de vida, por meio
do compartilhamento de vivênci-
as. Dentre as atividades ofertadas
estão oficinas artísticas, culturais,
esportivas e de lazer para intera-
ção e proteção social.

O Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
é realizado pela Secretaria Muni-
cipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (Smads) em parceria
com o Centro Social de Assistência
e Cultura São José (Cesac).
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custou R$ 300,90

custou R$ 920,00
custou R$ 584,10
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custou R$ 920,00

Em época de tantas chuvas, o
que você tem transbordado?

Entre os dias 2Entre os dias 2Entre os dias 2Entre os dias 2Entre os dias 27/7/7/7/7/
01 e 03/02, a01 e 03/02, a01 e 03/02, a01 e 03/02, a01 e 03/02, a
SemuttranSemuttranSemuttranSemuttranSemuttran
atendeu 112atendeu 112atendeu 112atendeu 112atendeu 112
ocorrênciasocorrênciasocorrênciasocorrênciasocorrências
ocasionadasocasionadasocasionadasocasionadasocasionadas
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Jane Franco de
Oliveira

A Secretaria de
Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes
(Semuttran), assim
como outras Pastas,
teve muito trabalho nes-
te início de ano devido
às chuvas torrenciais
que atingiram a cidade.
Basta lembrar que em apenas três
dias de janeiro choveu 162,95 mm,
mais do que todo o mês de janeiro
de 2020, quando foram registra-
dos 160mm.

Neste período o rio Piracica-
ba extravasou na avenida Alidor
Pecorari, atingindo 4,81 metros.
Os maiores prejuízos foram cau-
sados pelo ribeirão Piracicamirim,
que também saiu do seu leito, in-
vadindo a avenida Alberto Vollet
Sachs, ruas e casas de bairros que fi-
cam próximos, entre eles Morumbi,
Maracanã, Bosque da Água Bran-
ca, Serra Verde, Alvorada.

Nos deparamos com famílias
desabrigadas, árvores caídas e o
leito carroçável de muitas ruas/
avenidas esburacados. Barracos
em favelas foram interditados e
prejuízos diversos se acumularam
para os atingidos e para o poder
público, para empresas, indústri-
ais e prestadores de serviço.

Apesar de todos esses proble-
mas, gostaria de destacar o valo-
roso trabalho dos nossos agentes

de trânsito, servidores
públicos e integrantes
da Defesa Civil que,
imediatamente, entra-
ram em campo para
coletar informações,
acionar as equipes de
apoio, socorrer desa-
brigados e orientar a
população conforme as
demandas surgiam.

Além dos nossos
agentes, disponibilizamos em
torno de 30 veículos, entre car-
ros e motos, em escalas e dias
diferentes de ação. Eles fize-
ram as interdições nas áreas
afetadas,  desvios,  sinaliza-
ções diversas para que o flu-
xo de veículos e pessoas se man-
tivesse adequado.

Para se ter uma ideia, entre
os dias 27/01 e 03/02, a Semut-
tran atendeu 112 ocorrências oca-
sionadas pelas chuvas torrenciais,
além de demandas rotineiras, como
a ação da volta às aulas para manter
a segurança de nossos alunos.

Do ponto de vista legal os
nossos agentes foram contra-
tados para atividades constan-
tes no Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB). Mesmo assim e
para além das suas atribuições
principais, todos arregaçaram
as mangas e auxiliaram os demais
servidores em todas as ações co-
ordenadas pela Prefeitura.

Também há que se desta-
car que a integração entre to-

das as secretarias municipais,
Guarda Civil, Defesa Civil, Po-
lícia Militar, Corpo de Bombei-
ros, Samu e outros órgãos foi
fundamental para equalizar as
condições estruturais e sociais
do município de Piracicaba.

Embora alguns mais exalta-
dos, principalmente nas redes so-
ciais, que insistem em achar que
até mesmo as intempéries podem

ser controladas pelo Poder Público,
nestes dias nos deparamos também
com os nossos profissionais que
“transbordaram”, mas gentileza,
profissionalismo e solidariedade
aos que necessitaram do nosso
apoio naqueles momentos difíceis.

Expresso neste artigo minha
gratidão a todos os que foram aci-
onados para essa missão. Somos
servidores do município e estare-
mos sempre a postos, zelando pelo
bem-estar da população.

Jane Franco de Olivei-
ra é secretária da Se-
muttran.

VACA NA AULA
Aula de zootécnica da Escola Agrícola (hoje ESALQ/USP). A foto é da primeira metade da
década de 1910 e foi tirada no anfiteatro da Escola. De um lado é interessante, pois sua
prática não deve estar mais em vigor. Alunos e professor recebem na sala o exemplar de
uma vaca para discussão durante aula. O ensino prático demonstrava que os animais fre-
qüentavam as salas invés de livros ou reproduções. O livro “Piracicaba e Sua Escola Agríco-
la” (Mário de Sampaio Ferraz, 1916, Typographia Brazil de Rothschild) salienta que “a parte
prática consiste em estudos de laboratório, a vista de specimens naturaes ou modelados”.
Cita também o uso de esqueleto de animais para compreender os métodos de produção,
criação e manutenção dos animais, com exercícios práticos de ordenha e alimentação no
então Posto Zootécnico. (Edson Rontani Jr.)
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Programação de aniversário
oferece atividades gratuitas
Estância Turística completa 141 anos no dia 22 de fevereiro São Pedro completa 141 anos

no dia 22 de fevereiro. Para come-
morar o aniversário da Estância
Turística, a Prefeitura prepara pro-
gramação diversificada, com ativi-
dades totalmente gratuitas, inclu-
indo os festivais de comida de rua
e de Jaracatiá, plantio de árvores,
apresentações musicais, de teatro
e turismo guiado, entre os dias
18 e 22 de março, seguindo to-
dos os protocolos sanitários re-
comendados pela OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde) para
conter o avanço da pandemia da
Covid-19. Cronograma completo
disponível no site da prefeitura
(www.saopedro. sp.gov.br).

A Praça da Matriz, de 18 a 22
deste mês, abriga megafestival de
foodtrucks, a partir das 17h, com
música ao vivo. Durante estes dias
também acontecem atividades re-
creativas para o público infantil,
como oficinas artísticas e vivências
com esportes de aventura. Ainda
como parte das celebrações de

Divu lgação

aniversário de São Pedro, a pre-
feitura oferece cursos gratuitos,
por meio de parceria com o Sesi,
na Carreta Nutrição, que está
estacionada na Praça Santa Cruz.

"Nossa cidade está se de-
senvolvendo dia a dia e temos
muitos motivos para celebrar, por
isso, reunimos nossa equipe para
pensar em uma programação
para toda a família, sem deixar de
lado os cuidados para conter a Co-
vid-19", explica o prefeito de São
Pedro, Thiago Silva.

ATO CÍVICO: No dia 22,
exata data em que São Pedro
completa 141 anos, acontece no
hospital São Lucas (a Santa
Casa de São Pedro), ato cívico,
com as inaugurações da nova
fachada da unidade de saúde,
do laboratório e da reforma da
UPA, além de telão de LED para
exibição de um vídeo celebrati-
vo e de outro com informações
sobre o laboratório médico, que
está com novidades nos exames.A Praça da Matriz, de 18 a 22 deste mês, abriga megafestival de foodtrucks

CCCCCLÍNICALÍNICALÍNICALÍNICALÍNICA     MÉDICAMÉDICAMÉDICAMÉDICAMÉDICA

Cardiotest agora atende em novo endereço
Daniella Oliveira

danyjornal@hotmail.com

Inaugurada há 10 anos pelo
cardiologista Rafael Prota, a clí-
nica médica Cardiotest agora
está em novo endereço: Rua
Valentim Amaral, 467, bairro
Santa Cruz, em São Pedro. Num
espaço amplo, climatizado, com
consultórios equipados com mo-
dernos aparelhos, a Cardiotest

também conta com o atendi-
mento da médica geriátrica Da-
niela Prota e da dermatologista
Renata Prota.

Formado em 2004 pela Fa-
culdade de Medicina em Alfe-
nas (MG) e especialização em
cardiologia na Beneficiência
Portuguesa (SP), Rafael Prota
também é especializado em er-
gometria. "São quase 14 anos de
experiência. Fiquei 10 anos com

a clínica em Águas, mas, como
80% dos meus pacientes são de
São Pedro, decidi mudar para
esse espaço mais amplo e ofere-
cer mais comodidade a todos",
declarou o cardiologista.

Pelo Sus, Rafael Prota atende
na Umis de São Pedro há mais de 4
anos, e nos municípios de Charque-
ada e Águas de São Pedro. "Somen-
te na Umis são aproximadamente
360 pacientes por mês. E, na clíni-

ca, desde sua inauguração, tenho
cerca de 3.600 pacientes cadastra-
dos", informou.

Na Cardiotest, além de consul-
tas particulares, atende convênios
da Santa Casa de Piracicaba e Por-
to Seguro. Na clínica o paciente con-
ta com exames como: ecocardiogra-
ma, mapa de 24 horas, teste ergo-
métrico, holter 24 horas, doppler
carótidas e vertebrais. "Temos apare-
lhos modernos para oferecer os servi-

ços de investigação e diagnóstico car-
diológico não evasivo; além de in-
vestigação de dor torácica de ori-
gem cardíaca ou não, e investiga-
ção de isquemia", detalhou Prota.

O cardiologista atende na Car-
diotest de segunda, quarta e sexta-
feira, das 13h às 17h, e na terça-
feira, das 8h30 às 17h. A geriatra
Daniela Prota atende na terça e
sexta-feira, a partir das 13h30. A
dermatologista Renata Prota aten-

de na quinta-feira, das 13h30 às
17h. As consultas devem ser agen-
dadas pelo telefone: (19) 99811-
9310. Para atendimento domi-
ciliar, a consulta deve ser mar-
cada pelo mesmo contato.

SERVIÇO: A Cardiotest
fica na rua Valentim
Amaral, 467, bairro San-
ta Cruz, em São Pedro.
Telefone: (19) 99811-9310.

Daniella Oliveira
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O esporte como meio de inclusão social
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Luiz Carlos Motta

A realização dos Jogos
Olímpicos de Inver
no na China deve

significar mais um estímu-
lo para investimentos em es-
portes, tanto pelos governos
como pela iniciativa privada e
instituições do terceiro setor.
A competição termina no dia 20
de fevereiro. Aliado à educação, o
esporte tem uma função importan-
te, principalmente entre a popula-
ção mais carente: tira crianças e
adolescentes dos maus caminhos,
recupera a autoestima, promove a
integração e, comprovadamente,
revela talentos para disputas na-
cionais e internacionais, como a
que se realiza agora na capital chi-
nesa, Pequim.

Muitos dos atletas que você
vê hoje pela televisão, competindo
em alto estilo, nos mais variados
torneios, passaram por pequenos
clubes em suas cidades e, ali, inici-
aram, com muita dedicação, uma
longa trajetória nem sempre mar-

cada só por vitórias.
Com muita alegria e

emoção tenho observado
em minhas visitas às cida-
des do interior paulista que,
além dos benefícios que a
prática esportiva traz à saú-
de e ao desenvolvimento
de crianças e adolescentes,
ela também é um impor-

tante fator de inclusão social. Os trei-
nos, que são gratuitos e qualificados,
têm formado atletas de alto rendi-
mento. Os exemplos de sucesso se
espalham pelo Estado. Recente-
mente, constatei a evolução das
equipes apoiadas pela Fecomerciári-
os: Tupã Basquete, Avat (Vôlei) e Apan
(Natação). Iniciativas como essas,
igualmente elevam a autoestima da
população, que se orgulha de ter
representantes do esporte levan-
do o nome da cidade para todo o País.

ESPORTE E LAZER - Espor-
te e lazer formam uma dupla perfeita
para a valorização do ser humano.
Por isso, há vários anos, venho inves-
tindo fortemente na expansão do Cen-
tro de Lazer dos Comerciários em

Praia Grande, um dos maiores
complexos do país, no litoral pau-
lista e no Centro de Lazer dos Co-
merciários, em Avaré, que contem-
pla o EcoResort, com confortáveis
apartamentos e o EcoCblue Acqua
Park, formando um dos sistemas
de esporte, lazer e cultura mais
completos do Brasil.  São nesses
centros que as famílias encontram
qualidade de vida, tendo o es-
porte e o lazer como protago-
nistas e onde muitos atletas são
despertados para uma bem su-
cedida jornada.

RECURSOS - Com o apoio de
uma competente equipe de profissio-
nais, consegui levar essa experiência
sindical com o esporte para o Con-

gresso Nacional.  De 2019 a 2021,
destinamos para um grande nú-
mero de municípios paulistas, qua-
se sete milhões de reais de recur-
sos do Governo Federal e do Go-
verno Estadual, para o fortaleci-
mento de projetos esportivos.
Esses recursos estão sendo usa-
dos em  várias benfeitorias, tais
como, reforma de quadras e de
campos de futebol,  compra de
material esportivo, além de capa-
citação de equipes técnicas.

Estou convencido que ao final da
pandemia, as atividades esportivas
voltarão com força total. A Covid-19,
por um lado afastou os atletas dos
treinamentos, devido à proibição de aglo-
merações, mas, por outro lado, abriu espa-
ço para as reformas e revitalização de lo-
cais que agora já estão voltando a ser
procurados, como uma importante
porta de entrada para aqueles que
querem, por meio do esporte, dar uma
guinada em suas vidas.

Luiz Carlos Motta, presi-
dente da Fecomerciários e
deputado federal (PL/SP).

Burnout: a nova doença ocupacional
O trabalhadorO trabalhadorO trabalhadorO trabalhadorO trabalhador
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Rodrigo Salerno
Fabiana Zani

A Síndrome de Burnout pas-
sou a ser considerada, desde o iní-
cio deste ano, uma doença ocupa-
cional pela OMS (Organização
Mundial da Saúde). Caracteri-
zada como um esgotamento fí-
sico e mental associado ao tra-
balho, é o resultado de situa-
ções estressantes no campo pro-
fissional, que podem compro-
meter a saúde do trabalhador.

Avaliações de estados emoci-
onais e de saúde, bem como cui-
dados simples, podem ajudar a
identificar e evitar a necessidade
de afastamentos por Burnout – ou
mesmo, processos trabalhistas por
danos morais.

A mudança do Burnout, de
doença psicológica para ocupacio-
nal, afeta diretamente as empre-
sas, que passam a ter mais respon-
sabilidade em relação ao bem-es-
tar mental de seus funcionários.

Vale lembrar que a conta não
é tão simples. A síndrome não é
equivalente ao estresse, comum na
vida cotidiana de muitas pessoas.
Mas sim a um acúmulo de experi-
ências estressantes no trabalho,
que começam a atingir a saúde do
profissional. Para se dizer que al-
guém está com Burnout é preciso
antes ter um diagnóstico clínico.
Para que gestores e administrado-

res saibam como proteger seus co-
laboradores e funcionários, é im-
portante entender melhor sobre o
distúrbio e trabalhar a partir da
prevenção.

Estudos apontam que algu-
mas profissões tem maior incidên-
cia de Síndrome do Esgotamento,
grande parte estão envolvidas com
o cuidado de outras pessoas como
saúde e educação. Mulheres tam-
bém apresentam mais Burnout,
apesar de não serem mais suscetí-
veis ao distúrbio. O que significa
que a condição ambiental é o prin-
cipal fator desencadeante.

Alguns elementos pioram os
estados afetivos negativos e o es-
tresse dos profissionais no ambi-
ente de trabalho: injustiça; falta
de reconhecimento; e Para reco-
nhecer o Burnout e assim atuar
antes de um quadro mais grave
de exaustão, é preciso entender
que existem três fases principais.
A primeira é a de Alerta, quando o
funcionário se sente desmotivado,
tem ansiedade ao pensar no tra-
balho, assim como tristeza, tédio,
apatia e mesmo dores de cabeça.

A segunda fase é a Resistên-
cia, quando alguns indícios físicos
são mais evidentes, além dos emo-
cionais. O trabalhador pode apre-
sentar enxaqueca, dores muscu-
lares, dependência de remédios,
abuso de álcool, gastrite, alergias,
falta de ânimo, fadiga completa e

falta de concentração. Nesta eta-
pa o corpo está vivendo em estres-
se, com níveis de cortisol alto.

E a terceira fase é a de Exaus-
tão, quando as doenças ficam mais
contundentes, especialmente se a
pessoa tem uma probabilidade
maior devido a herança genética
ou fatores ambientais. É o caso de
hipertensão, úlceras, insônia, per-
da de humor e depressão.

A Isma-BE (International
Stress Management Association)
fez uma pesquisa entre 2018 e
2019, revelando que 72% dos brasi-
leiros sofrem alguma sequela de es-
tresse, sendo 32% com sintomas de
Burnout. Apesar do número ser alto,
é possível atuar para ajudar os traba-
lhadores a vivenciarem experiên-
cias mais positivas no trabalho.

Uma indicação para as em-
presas é investir em acompanhar
os estados afetivos de seus profis-
sionais e orientar que procurem
ajuda, pois muitas vezes o funcio-

nário não consegue perceber a pró-
pria situação; bem como promo-
ver atividades de relaxamento,
valorização e motivação.

São agentes preventivos
que dependem principalmente
dos trabalhadores, mas que
podem ter o apoio dos gestores
das empresas: boa alimentação
e atividades físicas. Zelar para
que o funcionário ao menos te-
nha tempo para se dedicar a
essas atividades também é uma
boa iniciativa. Uma garantia de
saúde para a empresa e seu ca-
pital humano.

Rodrigo Salerno é sócio
do escritório SAZ Advo-
gados e atua nas áreas de
Direito Privado e Arbi-
tragem. É graduado em
Direito pela Universida-
de de Araraquara.

Fabiana Zani é sócia do
escritório SAZ Advoga-
dos e atua nas áreas do
Direito do Trabalho,
Contratual, Complian-
ce e LGPD, com experi-
ência no Gerenciamen-
to de Riscos Jurídicos
e em Governança Cor-
porativa. É graduada
em Direito pela UNIF-
MU (Faculdades Me-
tropolitanas Unidas).

Os desafios e
oportunidades em 2022

Angelo Frias Neto

A melhor saída para qual-
quer desafio que a vida nos apre-
senta costuma ser a atitude. O Bra-
sil já passou por inúmeras crises e
instabilidades, mas desistir nun-
ca foi uma alternativa para mui-
tas pessoas. Assim, acreditamos
que 2022 será um bom ano.
Uma crença que se baseia não
somente em uma visão positiva
do futuro, mas principalmente
em uma análise da conjuntura
econômica atual.

Há poucos dias, na conven-
ção anual da Frias Neto Con-
sultoria Imobiliária, apresenta-
mos os resultados dos últimos
dois anos da empresa, com 76%
de crescimento em Lançamentos e
uma administração de mais de
R$ 5 bilhões em ativos. Quem
apenas observa esses números
não imagina quantos desafios
tivemos em 33 anos de atuação.
Situações que pareciam sem sa-
ída, mas que nos fizeram com-
preender com o que realmente
devemos nos preocupar.

Os governos passam, os
imóveis ficam.

Desde 1989 foram oito elei-
ções para presidente da Repúbli-
ca, oito presidentes, duas cassa-
ções presidenciais, seis planos eco-
nômicos e sete crises econômicas
de grandes proporções. Também
enfrentamos recessões, com o PIB
recuando em - 6,95%, no acumu-
lado de 2015 e 2016. Além de in-
flações, que chegaram a 916,43%
(1994), e uma taxa Selic na marca
de 26,3% (fevereiro e março de
2003), número mais que duas ve-
zes maior que o atual, em 10,75%.

Não foram tempos fáceis.
Passamos por muitas instabili-
dades, mas nunca paramos de
trabalhar para conquistar o lu-
gar que estamos hoje. E assim
chegamos a 33 anos de ativida-
des na Frias Neto Consultoria
Imobiliária. Período de experi-
ências que vivi e compartilhei
com muitos amigos, familiares,
parceiros e colegas. Ao longo
desse percurso, tenho orgulho
de dizer que nunca me deixei
abater pelas dificuldades que
surgiram no caminho. Por isso,
é muito mais fácil analisar os
rumos que temos pela frente e
acreditar em 2022. Afinal, o
cenário é bom.

Mesmo na maior crise global,
gerada pela pandemia da Covid-
19, o Brasil está conseguindo man-
ter a economia sob controle. Esta-
mos em retomada dos empregos,
com a criação de 2,7 milhões de
novos postos de trabalho em 2021,
assim como uma arrecadação re-

corde de R$ 1,87 trilhões, número
17% superior ao ano anterior.

Nosso país ainda foi convi-
dado para entrar na OCDE (Or-
ganização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico),
chamado de “Clube dos Países
Ricos”. O convite implica numa
série de adaptações econômicas,
legais e sociais, e muitas novas
oportunidades.

Na área imobiliária, segun-
do o relatório da FipeZAP, o
preço médio dos imóveis teve,
em 2021, a maior alta dos últi-
mos sete anos. Já a pesquisa da
Brain e AELO revela que a co-
mercialização de lotes apre-
sentou um crescimento de
14% no estado de São Paulo,
comparado a 2021, além do
aumento de preços. Os dados
da Abecip (Associação Brasi-
leira das Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança) indicam
um crescimento de 15,76% nos pre-
ços dos imóveis residenciais.

O ano passado ainda contou
um recorde no crédito imobiliário,
mais de R$ 255 bilhões em finan-

ciamentos. E as estimativas para 2022
continuam positivas. De acordo com
o presidente da Caixa Econômica Fe-
deral, Pedro Guimarães, o volume de
financiamentos imobiliários deve
crescer 10% em relação a 2021.

O Monitor de Tendências de
Investimentos da UNCTAD
(ONU) revelou que o Brasil foi o
7º país do mundo em destino de
investimentos em 2021, mais que
o dobro em relação a 2020.

No recorte local, Piracicaba e
região continuam se destacando
em vários setores. Até mesmo a
renda per capita da RMP (Região
Metropolitana de Piracicaba), cri-
ada em 2021, é a maior do estado
de São Paulo, e a que apresenta
maior crescimento anual. O que nos
revela inúmeras possibilidades.

Com nossa experiência,
aprendemos que construir ca-
minhos é tanto uma necessida-
de quanto uma motivação e são
muitas as razões para continu-
ar acreditando.

Angelo Frias Neto, dire-
tor-presidente da Frias
Neto Consultoria de Imó-
veis; diretor estatutário
do Secovi-SP; e diretor
para Piracicaba e Região
do Secovi-SP
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Tempos de reflexão
João Ribeiro Junior

A Terra hoje abriga
cerca de 1,4 bilhão de
muçulmanos, muitos dos
quais acreditam que al-
gum dia eu e você vamos nos
converter ao Islamismo, ou vi-
ver subjugados a um califado
muçulmano, ou, então, ser con-
denados à morte (decapitação)
pela nossa descrença. E note-se
que Islã é hoje a religião que
mais cresce na Europa. A taxa
de natalidade dos muçulmanos
europeus é três vezes maior do
que as dos seus vizinhos não-
muçulmanos. Em toda a Euro-
pa, muitas comunidades muçul-
manas se mostram pouco incli-
nadas a adquirir os valores se-
culares e cívicos dos países que
a recebem; e, contudo, elas ex-
ploram esses valores ao máximo,
exigindo tolerância para a sua mi-
soginia, seu antissemitismo e o ódio
religioso constantemente prega-
do em suas mesquitas.

A ideia de que o Islã é "uma
religião de paz, que hoje é do-
minada por extremistas" é uma
realidade concreta que fere a
mensagem do Alcorão. "Ó adep-
tos do Livro, por que disfarçais
a verdade com a falsidade e
ocultais a verdade com pleno
conhecimento? " (3ª. Sura-
ta:71). Muitos muçulmanos es-
tão totalmente ensandecidos
pela sua fé religiosa. Outros
muçulmanos que não aceitam a
totalidade desta fé radical, se
arriscam de ser taxados de
apóstatas e serem assassinados.
Daí não haver dialogo racional
com o mundo muçulmano.
Note-se, ainda que mesmo en-
tre os muçulmanos - xiitas e
sunitas - continuam derraman-
do seu sangue ao longo da His-

tória. Pergunto: Como
pode haver diálogo inter-
religioso, mesmo em ní-
vel mais elevado, recon-
ciliar visões do mundo,
que são fundamental-
mente incompatíveis e,

por princípio, imunes a revi-
sões?  E de quem é culpa?

No princípio da década de
1970, os fundamentalistas islâmi-
cos insurgiram contra os regimes
implantados no mundo muçulma-
no, exacerbando os conflitos por
toda a parte. O Jihad (guerra san-
ta) deflagrada visava estabelecer
um Estado Islâmico global basea-
do unicamente na estrita interpre-
tação no Alcorão. A ideologia reli-
giosa constituiu a força coercitiva
que congregava jovens estudantes,
pobres dos centros urbanos e co-
merciantes da classe média. Após
o triunfo inicial obtido com a revo-
lução islâmica no Irã, quando o
Jihad venceu a União Soviética
no Afeganistão; os fundamen-
talistas, então, apregoaram a
doutrina da extrema violência
pela primeira vez.  No final de
1990, o fracasso da conquista
do poder político em diversas
regiões do planeta levou o mo-
vimento fundamentalista a se
fragmentar e os moderados de-
senvolveram novos conceitos de
"democracia muçulmana", en-
quanto os extremistas recorre-
ram ao terrorismo em larga es-
cala por todo o mundo. Nesse
interim, Osman bin Laden en-
cena uma série ainda mais au-
daciosas e criminosas operações
contra alvos norte-americanos,
no Quênia, na Tanzânia e no
Iêmen, culminando com os atos
terroristas de 11 de setembro de
2001, perpetrados nos EUA. E o
Jihad continuou nos esforços de
propagar o Islã, entre os indivídu-
os, na sociedade ou no mundo pela

Chari 'a (lei baseada nas Escritu-
ras Sagradas do Islã e na tradição
de jurisprudência).O princípio da
guerra contra os infiéis enraizada
na cultura islâmica. Um dos maio-
res filósofos do Islã, Ibn Kaldum,
em sua obre "Os Prolegômenos, "
chegou a escrever a respeito dos
cristãos: "Todas essas doutrinas
são falsas, como declarou o Alco-
rão. Não temos de discutir ou ar-
gumentar com eles a este respeito;
o que temos a dar-lhes são três coi-
sas: o islamismo, a capitação (tri-
butação) ou a morte.". O radicalis-
mo expresso nessas palavras tam-
bém pode ser observado no precei-
to do livro "Jaohaer El Bukhari
(citação 352) sobre os pronun-
ciamentos do profeta Maomé,
"onde se pontifica que o muçul-
mano é irmão de quaisquer ou-
tros muçulmanos, de raça ou
cor diversa, devendo apoiar o
seu irmão seja ele oprimido ou
opressor. "  O protesto unívoco
contra os EUA, por todos os paí-
ses de cultura islamítica do mun-
do estão baseados nesta tradição.
Entretanto, a imperfeição da justi-
ça internacional de Justiça é pa-
tente, que só admite Estados e or-
ganismos internacionais: a Corte
Europeia, que admite a presença
de pessoas, mas não em função
de atos criminosos; e, por fim,

a Corte Europeia de Direitos
Humanos, que também admite
a presença de indivíduos, mas
sempre por violações dos Direitos
Humanos, e nunca por um ato cri-
minoso, como o terrorismo. E a
ONU continua com seus discursos
ilusórios, praticamente sem ação, pois
suas resoluções têm sido muito mais
de caráter moral. É muito difícil, por
exemplo caracterizar como sendo ação
do Estado a formação em seu ter-
ritório de grupos simpatizantes com
sua ideologia ou religião para ser envi-
ados para combater outros governos.
Não há como responsabilizar o Estado
diretamente por isto.

Diante da lacuna que se
apresenta no Direito Internaci-
onal, poucos são os mecanismos
de defesa que a população possui
para se ver protegida contra os cri-
mes terroristas, ou os países que
abrigam os responsáveis por tais
ações. Por isso a ONU só pode ten-
tar a represália, com o apoio dos
EUA, que, no fundo, vem a ser um
a t o  e x t r e m a m e n t e  grave e
condenável, porque (como já fi-
zeram) vão bombardear crian-
ças, hospitais, etc.  E a própria
cultura civilizatória e religiosa.

É de se perguntar: Há uma
guerra entre civilizações em anda-
mento opondo forças e interesses
do Ocidente e do Oriente; de um
lado, a suposta modernidade que
valoriza o desenvolvimento econô-
mico e as liberdades individuais e,
de outro, a tradição muçulmana,
que unifica conceitos civis e religio-
sos tradicionais?

João Ribeiro Junior, ad-
vogado, (USP), docente
de Direito Constitucional
e de Teoria Geral do Es-
tado e Ciência Política, e
de História, doutor em
Educação, mestre em Fi-
losofia (Unicamp).

Objetivo de vida
e a felicidade

É importanteÉ importanteÉ importanteÉ importanteÉ importante
vencer estasvencer estasvencer estasvencer estasvencer estas
amarrasamarrasamarrasamarrasamarras
interioresinterioresinterioresinterioresinteriores
que te seguramque te seguramque te seguramque te seguramque te seguram

Eliana Pratta

Identificar o nosso objetivo de
vida não é fácil, precisamos ter dis-
cernimento do que aumenta a nos-
sa autoestima, autoconfiança, o
que nos torna criativos, fortaleci-
dos e nos deixa feliz.

Enquanto não estabelecemos
para onde queremos ir, caminha-
mos soltos, como se estivéssemos
sacolejando sobre ondas, hora va-
mos, hora voltamos, devido à au-
sência do destino.

Considerando que o tempo
passa rápido, não é prudente per-
manecermos nessa situação, via de
regra fica se esperando um estado
de perfeição para dar passos espe-
cíficos, o que é um erro, pois o tem-
po todo tudo está em movimento,
portanto todos estamos evoluindo
e sofrendo as consequências da
evolução. Cuidemos para que isso
ocorra de positivamente.

É importante vencer estas
amarras interiores que te seguram,
te impedindo de seguir, insistindo
em te lembrar que você pode errar,
sendo que a falha faz parte da roti-
na dos produtivos. Ficar por algum
tempo só selecionando pensa-
mentos e criando planos, leva a
pessoa a perceber, finalmente, o
que ela realmente deseja: me-
lhorar a vida financeira, se li-
bertar daquilo que a incomoda,
procurar a própria realização.
Quando eu me realizo, fico feliz.

Então vamos para a reflexão?
O que entre os meus feitos me

causa orgulho? Quais atividades eu
faço e nem me lembro de recom-
pensa, perco até a hora? Quais os
valores que revelei sobre mim que
atraíram os meus verdadeiros ami-

gos? Referenciais que me motiva-
ram a caminhar sempre em frente.

Quando eu tenho clareza de
informações dessa natureza come-
ça aclarar dentro de mim, qual é o
lugar neste espaço e neste tempo
que me deixa pleno, que não sinto
os problemas e sim as ideias que
me tornam resoluto, quando olho
para frente na certeza de que, em
eu querendo, realmente posso.

Hora de fixar as metas, uma
etapa após a outra, com o cuidado
de que as mesmas sejam exequí-
veis, onde a satisfação não deixa
lugar para frustrações.

Somos individuais, especiais,
a nossa existência deve aconte-
cer de tal forma que possamos
nos desenvolver, e não ser en-
traves na vida do nosso próximo,
mas sim uma pequena luz, onde
há escuridão, nos tornando pesso-
as melhores a cada dia.

Vigie para que fatores ex-
ternos não decidam o seu pro-
pósito, estas rédeas devem es-
tar em suas mãos, afinal, quem
responde pela sua felicidade é
você, culpar o outra em nada
alavanca a própria vida.

A vida vai ganhando expressão
quando as atitudes são repensadas e
praticadas efetivamente, quando dei-
xamos o ensaio e partimos para a rea-
lidade. Sejamos todos felizes!

No recorte local,No recorte local,No recorte local,No recorte local,No recorte local,
Piracicaba ePiracicaba ePiracicaba ePiracicaba ePiracicaba e
região continuamregião continuamregião continuamregião continuamregião continuam
se destacandose destacandose destacandose destacandose destacando
em vários setoresem vários setoresem vários setoresem vários setoresem vários setores
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“Países com nível“Países com nível“Países com nível“Países com nível“Países com nível
cultural avançadocultural avançadocultural avançadocultural avançadocultural avançado

respeitam e mantêmrespeitam e mantêmrespeitam e mantêmrespeitam e mantêmrespeitam e mantêm
suas tradições formandosuas tradições formandosuas tradições formandosuas tradições formandosuas tradições formando

uma base sólidauma base sólidauma base sólidauma base sólidauma base sólida
para a nação.”para a nação.”para a nação.”para a nação.”para a nação.”

João Umberto NassifJoão Umberto NassifJoão Umberto NassifJoão Umberto NassifJoão Umberto Nassif

Jornalista e escritorJornalista e escritorJornalista e escritorJornalista e escritorJornalista e escritor
piracicabanopiracicabanopiracicabanopiracicabanopiracicabano

PALAVRA DO ESCRITOR:

O livro Anjinho de
Eva Furnari conta a his-
tória de Lili, uma anjinha
um pouco sapeca.

Lili ganha uma bola
colorida e um par de sa-
patos muito fofos, corre
até sua nuvem preferida
para brincar, mas ao chu-
tar a bola, um dos pés do
sapato cai lá de cima.

Sem pensar, bate
as asas e vai atrás, es-
quecendo-se completa-
mente que anjos peque-
nos não devem ir para a
terra sozinhos. Lá che-
gando, leva um grande susto... vê coisas estranhas. Mas no final, tudo
termina bem. Recomendamos.

Faixa etária: 06 a 08 anos
Encontramos essa história contada em: https://youtu.be/oiV5-ej0IUA

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti

Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-

infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:

livros_inesqueciveis

CANTINHO INFANTIL

PROSA

EVOCAR LEMBRANÇAS
Leda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda Coletti

O tempo passa tão céle-
re, que muitas vezes até nos
perdemos na contagem dos
dias, meses e anos. Há van-
tagens e desvantagens nes-
se processo mental. As pri-
meiras ocorrem porque o
passado volta com intensida-
de para o presente e, quan-
do as lembranças são positi-
vas e agradáveis, revivemos
situações felizes. Já as segun-
das, são motivos de frustra-
ções, pois nos mostram que,
muitas daquelas pessoas
com as quais vivemos esses
momentos felizes não mais
voltarão, pois fazem parte de
outro plano, ao qual queira-
mos ou não, faremos parte
num futuro não muito remo-
to. Neste já estão centenas deles, entre familiares e amigos queridos.

Quantas pessoas com valores humanísticos exemplares povoaram esse
planeta e nos enriqueceram com seus conhecimentos e vivências! Chegamos
a achar a separação um tanto prematura para tanto potencial produtivo, quer
em sabedoria, quer em talentos artísticos! Resta-nos aceitar que todos e
tudo, têm o seu momento de permanência certo nesse planeta Terra.

Nesse mês de fevereiro o foco recai em vários acontecimentos pas-
sados: retorno escolar, quando aluna e depois profissional, pausa para as
festas de carnaval, e, sobretudo   um muito especial, que diz respeito à
pessoa mais antiga da família: nosso pai, que completaria 109 anos, no
presente ano. Embora tivesse se despedido há   quase vinte e seis anos
para outro plano, ele continua conosco, seus filhos e netos. Ele nos deixou
de herança, a energia do verde esperança dos canaviais, que sempre
foram seu cenário de vida, bem como o encantamento da vida campesina
cantado pelas cordas do seu violão, em noites de brisa e vento brando.

À medida que os anos passam, vamos enxergando o mundo e as
pessoas de modo diverso de outros tempos. Aprendemos a reconhecer
que somos únicos e que temos parte importante a desempenhar   nesse
mundo. Não importa sermos anônimos para os homens e nossas pequenas
ações ficarem desconhecidas. Contentemo-nos com as sementes deixa-
das pelos caminhos, que as aves carregam e deixam cair nos confins do
universo, confiando e esperando pequenas ou grandes colheitas.

VISITAS
Octavio PazOctavio PazOctavio PazOctavio PazOctavio Paz

Através da noite urbana de pedra e seca
o campo entra no meu quarto.

Estende braços verdes com pulseiras de pássaros,
com fivelas de folhas.

Leva um rio à mão.
O céu do campo também entra,

com o seu cesto de jóias acabadas de cortar.
E o mar senta-se ao meu lado,

estende a sua cauda branquíssima no solo.
No silêncio brota uma árvore de música.

Na árvore pendem todas as palavras formosas
que brilham, amadurecem e caem.

Na minha testa, uma caverna onde mora um relâmpago...
Porém, tudo se povoou com asas.

Diz-me: é deveras o campo que vem de tão longe,
ou és tu, são os sonhos que sonhas ao meu lado?

VERSO

RELATO DA VIDA BANAL
Cecilia FigueiredoCecilia FigueiredoCecilia FigueiredoCecilia FigueiredoCecilia Figueiredo

O que mais apreciei,
mais perdi, e o mundo não
devolve o mesmo prazer,
não devolve os mesmos ta-
manhos, o mesmo fim.

Isto feito, o que se
perde, perdido está.

Mas num dia daque-
les eu andava tonta, can-
sada, recebi um transluci-
dar enlouquecedor de cor
e sombra. Foi aí que vi que
a natureza não erra; não
devolve a alegria ida, mas
cria uma nova, tão nova,

tão nova, que é como aquele menino que tanto chorava por ter que perdi-
do uma roda do seu trem, para bem mais tarde tornar-se maquinista.

LAMENTO DO RIO
Valdiza Maria CapranicoValdiza Maria CapranicoValdiza Maria CapranicoValdiza Maria CapranicoValdiza Maria Capranico

Nasci, pequenino, um fiozinho de água, numa montanha... conforme
fui descendo para as planícies fui crescendo, me avolumando de água!

Muito feliz, fui e sou o lar de peixes, outros animais, aves, sou a única
estrada para muitas pessoas que vivem em lugares distantes... alimentan-
do as plantações e os seres humanos... sei que sou útil e indispensável à
vida de todos!

Vejo com tristeza, que, muitos humanos fazem de meu leito um depó-
sito de lixo... lixo de toda espécie... como lamento tudo isso, que recebo
sem reclamar...

Agora, por conta das chuvas – tão necessárias a todos nós, meu leito,
reduzido pelas mãos de obras dos próprios humanos, não comporta mais
as águas que recebo dos céus!

Então, preciso me juntar a outros rios, para juntos, chegarmos ao
nosso destino final: o mar!

Como fazer esse caminho? Lamentavelmente, destruindo, levando
comigo muitas obras, vidas...

Mas, é meu único caminho... eu só quero e preciso passar... só preci-
so passar! Esse é meu único caminho... NOTÍCIAS:

• A Academia Piracicabana de Letras rece-
berá uma moção de aplausos pelos 50 anos
de fundação. De autoria do vereador Pedro
Kawai (PSDB), a moção 8/2022 foi aprova-
da durante a segunda reunião extraordinária
de 2022, na tarde desta segunda-feira (7).
A criação da Academia veio a se consolidar
em 1970, com o apoio do jornal “O Diário”,
em cujas instalações se redigiu o esboço do
primeiro estatuto. A Academia realizou a sua
primeira Sessão Magna somente em 1972
(dia 11 de março), no entanto, começou a
sua existência dois anos antes. Criada pelo
intelectual João Chiarini, a Academia de Le-
tras objetivava dar especial ênfase ao estí-
mulo e apoio aos jovens à produção literária.
Kawai destaca, no texto da moção, que efetivamente, os objetivos da
Academia Piracicabana de Letras foram cumpridos nestes anos todos.
A honraria será entregue na pessoa do presidente da Academia de
Letras, Victor Pires Vencovsky.

VÁCUO
Lídia SendinLídia SendinLídia SendinLídia SendinLídia Sendin

Vidas Vazias,
Viveres vagos,

Na alma e no corpo
Vários estragos.

Vida de enganos,
De aparências,
Seres humanos

Sem consciências.

Pelo alimento:
No corpo o fastio.

Pelo tormento:
Na alma o vazio.

O MENINO QUE CARREGAVA
ÁGUA NA PENEIRA

Manoel de BarrosManoel de BarrosManoel de BarrosManoel de BarrosManoel de Barros

Tenho um livro sobre águas e meninos.
Gostei mais de um menino

que carregava água na peneira.
A mãe disse que carregar água na peneira

era o mesmo que roubar um vento e
sair correndo com ele para mostrar aos irmãos.

A mãe disse que era o mesmo
que catar espinhos na água.

O mesmo que criar peixes no bolso.
O menino era ligado em despropósitos.

Quis montar os alicerces
de uma casa sobre orvalhos.
A mãe reparou que o menino

gostava mais do vazio, do que do cheio.
Falava que vazios são maiores e até infinitos.

Com o tempo aquele menino
que era cismado e esquisito,

porque gostava de carregar água na peneira.
Com o tempo descobriu que

escrever seria o mesmo
que carregar água na peneira.

No escrever o menino viu
que era capaz de ser noviça,

monge ou mendigo ao mesmo tempo.
O menino aprendeu a usar as palavras.

Viu que podia fazer peraltagens com as palavras.
E começou a fazer peraltagens.

Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela.
O menino fazia prodígios.

Até fez uma pedra dar flor.
A mãe reparava o menino com ternura.

A mãe falou: Meu filho você vai ser poeta!
Você vai carregar água na peneira a vida toda.

Você vai encher os vazios
com as suas peraltagens,

e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos!

ÁGUAS VOEJANTES
Carmen PilottoCarmen PilottoCarmen PilottoCarmen PilottoCarmen Pilotto

“Rios voadores”:
quanta metáfora da ciência

imprescindível ao ambiente, gerando vida

E os cursos das nuvens na Amazônia
quando seus ciclos vitais estão se esvaindo

quais rumos e ventos agora tomarão?

Já se foram Chico Mendes, Carlos Cerri, Thiago de Mello, Enéas Salatti
outros tantos que na Amazônia submergiram em águas envolventes

de lá tiraram luta, energia verde, verso e vapores de água...

A floresta sangra e resiste
Desidratada e devastada

Até quando sem seus defensores?

PIEDADE E SACOLAS PLÁSTICAS
Clarice VillacClarice VillacClarice VillacClarice VillacClarice Villac

Em sua rota marinha,
atravessa oceanos,
Tartaruga confiante.

Porém os seres humanos
espalham sacolas plásticas,
qual caravelas fantásticas,
qual flutuantes enganos.
Ao chegar perto da praia

vê diferente medusa
bela antiga Tartaruga.
E, apesar de confusa,

ela engole a “água-viva”.
Pena que não sobreviva.

O plástico nos acusa.

ooOoo

ooOoo

ooOoo

ooOoo

ooOoo

Aguardem asAguardem asAguardem asAguardem asAguardem as
comemorações docomemorações docomemorações docomemorações docomemorações do
CinquentenárioCinquentenárioCinquentenárioCinquentenárioCinquentenário

da Academiada Academiada Academiada Academiada Academia
PiracicabanaPiracicabanaPiracicabanaPiracicabanaPiracicabana

de Letras!de Letras!de Letras!de Letras!de Letras!
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CAMPEÕES

João Luis de Almeida,
Bacharel em Administração,

corredor e quinzista sofredor

João Luis de Almeida

Bom dia caros leitores!
O dia 5 de fevereiro de 2022

ficará marcado como um dia his-
tórico para o rádio piracicabano a
volta da Difusora 650 AM (antiga
PRD-6) as transmissões esportivas.

Apesar do jogo eletrizante
com o empate em 3x3 com o Au-
dax, o XV de Piracicaba não cola-
borou muito para que essa volta
fosse coroada com uma bela vitó-
ria, aliás, muito me preocupa o
futuro do nosso Nhô Quim nesse
campeonato paulista da A2!

Na quarta-feira um novo em-
pate contra o C. A. Monte Azul
evidenciou o péssimo futebol da
equipe que me parece perdida, se a
vitória não vier contra o Rio Claro
F. C. no sábado as consequências
não serão boas e a paciência da
torcida já se foi há muito tempo.

Os piracicabanos, quinzistas
não aceitam mais uma equipe
que não honre as tradições do
nosso alvinegro e também rejei-
tam qualquer outro resultado
esse ano que não seja o acesso.
Diretoria e equipe que se mexam
e ponham as barbas de molho!

Deixando de lado um pouco
esse amargor, uma notícia que
nos alegrou foi o chamado do
jovem goleiro Mateus, cria das
equipes de base do XV, para es-
tar junto da equipe principal da
S. E. Palmeiras no Mundial In-
terclubes que se realiza Abu
Dhabi nos Emirados Árabes.

O que muitos não sabem é que
caso Mateus se sagre campeão no
sábado na disputa contra o Chel-
sea, não será o único Campeão
Mundial Interclubes que vestiu a
camisa do nosso Nhô Quim!

No ano de 1967, quando
Humberto D’Abronzo montou
o espetacular time que seria
campeão do acesso, o Tremen-
dão foi buscar em Santos o za-
gueiro Theodorico Haroldo de
Oliveira ou Haroldo, o “Som-
bra”, campeão Mundial com o
Santos F. C. em 1963, junto al-
guns dias depois, chegou José
Carlos Silvério o Zé Carlos, late-
ral esquerdo, Bi-campeão Mun-
dial (62/63) com o Santos F.C.

Porém, antes de Haroldo,
outro Campeão Mundial Inter-
clubes (também pelo Santos F.
C.) já havia envergado a camisa
zebrada, foi Ismael Mafra Cabral.
Ismael, excelente lateral direito
veio por empréstimo da S. E. Pal-
meiras, disputou com destaque
o campeonato paulista de 1960 e
mesmo após o XV no início de 61
tentar exercer o direito de com-
pra, foi negociado pelo time es-
meraldino, em definitivo para a
Ferroviária de Araraquara.

Contratado pelo Santos
F. C. no ano de 1962, Ismael
foi  t i tular  quando da con-
quista do Mundial  de 63!

Por fim, dois ex-campeões do
tão debatido Mundial de 51 pela S.
E. Palmeiras, em 1954 chegava a
Piracicaba o lateral e zagueiro Sal-
vador Cardelli Filho, Salvador que
defendeu o Nhô Quim de 54 a 58
era titular do time da capital quan-
do da conquista esmeraldina.

Em 1958 o nosso querido
Dema, também campeão de 51 e
ídolo da S. E. Palmeiras chega ao
XV, clube que defenderia até en-
cerrar a carreira de jogador em
1965 e faria história como treina-
dor, levando o Nhô Quim ao vice-
campeonato paulista de 1976!

O QUE É NFT?
Ronan Pinheiro da Costa

Ronan Pinheiro da Costa
é advogado e apaixonado

por games

E aí, pessoal, na coluna an-
terior falamos o que era um NFT,
os principais tipos de NFTs e hoje
falaremos sobre os primeiros
passos para comprar/vender um
NFT. O texto abaixo é apenas
uma explicação sucinta e simples
para ajudar os iniciantes a co-
nhecer o mundo dos NFTs.

De início para começar, o
mais essencial é que você vai pre-
cisa ter uma carteira de cripto-
moedas, ela é uma carteira virtu-
al que irá guardar todas as suas
criptomoedas, tokens e NFTs, en-
tão é importante sempre lembrar
de guardar a senha bem guarda-
da, não usar uma senha óbvia de-
mais, por isso recomenda-se es-
colher uma senha com letra mai-
úscula e símbolos, tem que ser
guardada a sete chaves, pois qual-
quer pessoa que tiver acesso a ela,
terá acesso a todas suas cripto-
moedas, tokens e NFTs e por fim
anotar de preferência em algum
lugar que somente você saiba, a
palavra passe que quando você
cria a conta ele te fornece e refor-
ça que deverá ser bem guardada,
somente essa palavra passe con-
segue mudar sua senha e recupe-
rar sua carteira virtual, fiquem
atentos!!! A carteira virtual mais
conhecida do mercado e confiá-
vel atualmente é a metamask, o
próximo passo é ter criptomoedas,
se o seu intuito for comprar ou
vender NFTs de arte, música e
skins, você vai precisar além do
valor do produto, É necessário,
também, enviar uns “trocadi-
nhos” a mais para pagar pela taxa
de transferência da blockchain do
Ethereum, chamada de “gas”.
Essa “tarifa”, paga aos minera-
dores que mantêm a rede, varia
conforme o volume de transações.
Quanto mais congestionada, mais
cara ela fica. Portanto, reserve pelo
menos o dobro do montante que
iria gastar no NFT para arcar com
isso, a tarifa “gas” não tem um
valor fixo, ela é calculada na hora
da transação pois vai depender

do dia e hora (fuja dos horários
comerciais, o melhor horário é de
madrugada)  que você estiver efe-
tuando a transação, quando a
rede estiver com poucos usuários
a tarifa “gas” será bem baixa, se
sua compra é algo barato, e o va-
lor máximo é indefinido, quanto
maior o valor de sua compra,
maior será a taxa, então se for
comprar ou vender, reserve sem-
pre um valor extra para o paga-
mento dessa taxa. Sabendo isso
agora você vai conseguir comprar
criptomoedas de forma simples,
através de um intermediário que
são conhecidos como corretoras de
criptomoedas, elas fazem a ponte
entre as moedas virtuais e você,
aonde você fará a compra utilizan-
do os métodos de pagamento de-
las, no mercado de NFT de arte e
games, uma das principais corre-
toras é a Binance que possui uma
vasta lista de criptomoedas, ao re-
alizar seu cadastro na corretora,
você irá vincular a corretora a sua
carteira virtual, feito isso você já
poderá começar a realizar transa-
ções,  a) para vender sua NFT,
basta que você adquira Ethereum
é a principal cripto usada nos ma-
rketplace de compra e venda, ago-
ra se o seu interesse é b) comprar
NFT, você vai precisa se atentar
ao procurar para saber qual a
moeda que a pessoa quer receber,
em sua maioria as pessoas vendem
por Bitcoin ou Ethereum , elas são
as principais, caso não sejam, você
usará a corretora para efetuar essa
troca, essa é a maior utilidade das
corretoras, você pode fazer con-
versões de moedas a qualquer
momento, com a criptomoeda es-
colhida você deverá fazer o en-
vio dessa moeda para sua cartei-
ra virtual, é através dela que você
faz os pagamentos dos NFTs e
também recebe seus NFTs, feito
isso você irá conseguir adquirir
ou vender seu NFT, na próxima
coluna, vamos falar sobre como
adquirir e vender NFTs de jogos.

Essa coluna possui o caráter
meramente informativo e educa-
tivo, não devendo ser de forma
alguma tida como um incentivo ou
indicação de investimento em crip-
tomoedas, tendo em vista seu ní-
vel de risco e volatilidade do mer-
cado, o qual poderá causar um
enorme prejuízo a pessoas aven-
tureiras, sem o devido o estudo de
mercado necessário. Fiquem liga-
dos nas próximas colunas!! Win-
ner, winner, chicken dinner!!!

NOBRE ARTE

Marlon Pedroso é proprietário
da academia de boxe

“TOP BOXE”, e professor
técnico da nobre arte

 Marlon Pedroso

BOXE PROFISSIONAL.
Saudações pugilistas e aos aman-
tes da nobre arte! Reagendada
para 20 de março a luta de Patrick
Teixeira contra o Russo Magomed
kurbanov. Depois de perder o tí-
tulo dos médios-ligeiros da Orga-
nização Mundial de Boxe para o
Argentino Brian Castano, Patrick
Teixeira volta aos Ringues contra
o  Russo no dia 20 de Março .

 No último dia 8 terça feira,
falei com Patrick por telefone , ele
me disse que estava no aeroporto
de Miami embarcando para Las
Vegas fazer um Campo de treina-
mento na finalidade de ajustar os

pontos com o renomado treinador
cubano Ismael Sallas, que faz
parte do Staff junto a equipe de
treinadores brasileiros,  Edson
Xuxa do Nascimento , Davi , e seu
manager Patrick Nascimento .

Esse Camp de treinamento
visa finalizar o trabalho físico e
dar seguimento na sequência de
Sparrig até a data do combate na
Rússia.  Patrick finaliza dizendo
que não tem muito a dizer de es-
pecial sobre a luta contra o Rus-
so.  Vamos aguardar este belo
duelo entre Patrick"Alien" Teixei-
ra VS Magomed Kurbanov no
próximo dia 20 de Março .

BOXE AMADOR. Nossa
Seleção está recheada de atletas de
nossa região e tem também Piraci-
cabano na equipe! Começo falan-
do de um belo projeto que existe
na Cidade de Rio Claro-SP  que
tem algumas coisas em comum
com a história do boxe Piracicaba-
no do senhor Júlio Pedroso .

Na seleção Brasileira per-
manente integram dois atletas
que estão na Hungria e um
Técnico, todos da cidade de
Claro. Os integrantes são eles,
Jonathan Conceição que está

fazendo sua reestreia na sele-
ção Brasileira, Jucielen Cer-
queira no feminino e o técnico Leo-
nardo Macedo, isso mesmo três in-
tegrantes da mesma equipe.

 Todos eles saíram da acade-
mia MMBoxe Rio Claro que tem
também como técnico o irmão do
Leonardo. o grande Professor Bre-
no Macedo que realiza um grande
trabalho social de inclusão atra-
vés do boxe junto a seu pai Velho
Macedo, ( FAMÍLIA DO BOXE).

  Até a data do término desse
texto a equipe do Brasil participa
de um campeonato Europeu aon-
de o  Boxe do Brasil conquista 100%
de aproveitamento no 66th Bock-
sai Istvan Memorial International
Boxing Tournament, realizado na
cidade de Debrecén, Hungria.
Além dos boxeadores de Rio Cla-
ro-SP temos também o Atleta So-
rocabano Abner Teixeira que
vem de um projeto social da Liga
sorocabana de Boxe (LisoBoxe)
do Professor Vladmir Godoy .

Já de nossa cidade temos o
Piracicabano peso pesado até 91 Kg
Ramon Batagelo que foi descober-
to através do Muay Thai pelo pro-
fessor Wilson Theodoro, Batagelo

migrou para o Boxe e hoje integra
a equipe doColiseu Boxing Center
da Cidade de Guarulhos bairro
dos Pimentas, e tem o  suporte do
treinador Gustavo Zandoval.

Batagelo hoje é integrante da
Seleção Brasileira de Boxe e tem
como objetivo chegar nas olim-
píadas de Paris 2024 , assim
como o também  Piracicabano
revelado pelo saudoso mestre
Julio Pedroso o nosso magnífico
Agnaldo Nunes Magalhães tinha
como objetivo  participar de Atlan-
ta em 1996 e Sidney em 2000.
Isso prova que o sonho caipira
não é impossível, e sim, é ques-
tão de oportunidades e apoio.

Finalizo aqui minhas infor-
mações dizendo que está mais do
que  provado  que o boxe do interi-
or paulista e muito  forte  . Temos
talentos de sobra para fortalecer o
alto rendimento do Boxe brasilei-
ro. Parabéns a todos os treinado-
res do Brasil que faz o boxe acon-
tecer! Por essas e outras pedimos
aos nossos governantes que ob-
servem com carinho os projetos
sociais os trabalhos dos professo-
res e oque estão precisando, por-
que dai sairá o tão sonhado ouro.

PAPAGAIO COME MILHO, PERIQUITO LEVA A FAMA

Renato Bonfiglio é Advogado,
ex-presidente, ex-diretor de

futebol  e conselheiro vitalício
do XV de Piracicaba

Renato Bonfiglio

SERÁ QUE

ESTAMOS NO

RUMO CERTO

DO ESPORTE?

Pablo Oliveira Franco é
formado em Psicologia,

com especialidade no trabalho
com os esportes

Pablo Franco

Muito tem se falado sobre
as SAF no futebol, sociedade
anônima de futebol que seria
uma espécie de clube empresa.
O que muitos times tem visto
como a salvação pela incompe-
tência feita por vários anos.

O primeiro deles foi o Bota-
fogo e logo após veio o Cruzeiro,
o segundo inclusive sendo com-
prado em sua maioria pelo nosso
eterno fenômeno Ronaldo.

O que de um lado pode fazer
os mais saudosistas ficarem tris-
tes por conta de um clube ter
dono, me faz feliz pela maior par-
cela de responsabilidade por par-
te dos donos já que talvez assim
o mal trabalho pese no bolso e
assim seja mais levado a sério.

O ponto negativo disso
tudo é clubes enxergarem isso
como uma salvação por conta
da injeção financeira e continu-
arem a fazer os mesmos erros.
E é justamente isso que me pre-

ocupa, já que temos muitos clu-
bes com estrutura de ponta e
gestão de séculos passados.

Como um exemplo disso é o
preconceito com a minha área, pelo
desconhecimento, preconceito e
mesmo falta de respaldo das dire-
torias e comissões técnicas. Conti-
nuamos ainda tratando atletas
como produtos que podem ser des-
cartados sem levar em considera-
ção a pessoa detrás do atleta.

Em conjunto disso vem toda
mídia enfatizar um novo craque
e colocando mais pressão em cima
de mais uma nova jóia. E com
certeza será a mesma imprensa
que fará a primeira crítica a essa
jóia em sua primeira oscilação.

Dito isto, espero que mais e
mais profissionais estejam den-
tro do futebol fazendo assim o
espetáculo ser mais bonito e hu-
mano principalmente ao tratar
seus principais recursos que são
nada mais do que os atletas.

Se você gostou desse texto
me acompanha lá no Insta-
gram @psipablofranco e deixa
sua opinião sobre o texto. Vou
gostar muito de saber se gos-
tou e dizer quais assuntos você
gostaria de ver por aqui.

Bom dia leitores de A Tribu-
na e torcedores do alvinegro mais
importante do planeta. Nosso as-
sunto preferido sempre será o
Nhô-Quim, e sobre ele vamos dar
nossa opinião com a visão de
quem já esteve lá dentro, tirando
leite de pedra para manter o clu-
be aberto e disputando competi-
ções sem o “mimimi” e o acúmulo
de frescuras que estamos vendo
acontecer no dia a dia do clube.

Para começar, o que acontece
dentro do vestiário e nas conver-
sas de presidência, jamais deveria
sair de lá. Há um tempo, após o
então presidente da época Arnal-
do Bortoleto tomar a atitude de
desligar o treinador Tarcisio Pu-
gliese, decisão esta perfeita em
minha opinião, pois ninguém está

acima do clube e suas necessida-
des, integrantes da diretoria e fun-
cionários e alguns torcedores pro-
fissionais saíram em defesa do ex-
treinador em público dizendo que
não concordava com tal ato.

Agora atletas se pegaram em
discussão dentro do vestiário que
deveria ser “sagrado” e o ocorrido
não se sabe como se tornou públi-
co, sendo obrigado os “brigões”,
virem em redes sociais se desculpa-
rem pelo mal-entendido. O proble-
ma é que ai, nem diretor, nem funci-
onário nem “ninguém” apareceu
para dar qualquer tipo de satisfa-
ção ao torcedor. Estranho né?

Para quem tem experiência do
que acontece nos corredores do
clube, está mais na cara que tem
gente de lá de dentro, torcendo
para que o XV não vá a alugar al-
gum, assim o caminho para a pre-
sidência fica cada vez mais largo e
sem pedregulhos. Para alcançar a
principal cadeira da instituição
não se preocupam em como o clu-
be ficará, se cair ou não subir não
tem muita importância, o que vale
mesmo é o que poderá acontecer
após a conquista do “trono”. O que
não se calcula, é no caso da patro-
cinadora máster não concordar
com o nome, o que acontecerá?
Será que meia dúzia torcedores
profissionais poderão dar conta de
bancar o alto custo de manter um

elenco, funcionários, estrutura,
alimentação, despesas extras,
logística, materiais e etc? Não
gostaria de pagar para ver.

Eu já dei minha contribuição
ao longo da vida a este clube que
tanto amo, em paralelo, tive em
minha profissão meu ganha pão
com mais de quarenta anos traba-
lhando no mesmo lugar e em meu
escritório de advocacia, nunca
precisei de nenhum centavo do
clube, muito pelo contrário, por
várias vezes socorri com meus re-
cursos e depois até um certo tra-
balho para poder receber de volta.

Se for preciso, se então eu
entender que “estrangeiros” mal
intencionados apoiados por gen-
te daqui mesmo queira tomar o
clube como seu balcão de negó-
cios sem se preocupar com mais
de cem anos de história, algu-

ma atitude vamos tomar, utili-
zando a influência e o respeito
que conquistamos de forma
“limpa” ao longo dos anos den-
tro dos bastidores do futebol.

Luciano dias foi dispensado,
seu plano tático não foi eficiente e
não trouxe as vitórias e a melhor
colocação na tabela, mas será
mesmo que o Luciano é o respon-
sável por tão fraca campanha?
Quem é o chefe do departamen-
to? Quem sinaliza positivo para
as contratações? Quem deveria
estar dando explicações ao torce-
dor neste momento? O presiden-
te? O vice? Não amigos, existe um
cargo que tem que estar a frente e
dar a cara a tapa nos erros e nos
acertos como fiz durante toda
minha gestão, e essa é a função
do Diretor de futebol...ainda exis-
te esse cargo por lá no XV?



A5
A Tribuna Piracicabana
Domingo, 13, e segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

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

com Tadeu.

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

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

ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar con-
dicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacio-
namento coletivo. Praca a arboriza-
da, play ground, área de lazer e qua-
dra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hi-
permercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO NO CPF OU CNPJ
com ou sem restrições. Score
baixo, aumento. Sem entrada,
mesmo com o nome restrito no
SPC. Compro dívidas ou carro e
imóvel já financiado ou quitado,
pago a vista. Nome limpo no SPC
e Serasa. Tiramos certidões em
geral. (11) 9.5126-6610.
------------------------------------------
TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
------------------------------------------
EMPRÉSTIMO de 5 mil a 800 mil para
capital de giro, Antecipa seu FGTS,
Financiamento com ou sem entrada
para carro, caminhonete, caminhão
e trator. Analiso restrições. Aumen-
to de score. Tel: (11) 95126-6610.
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

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

PASSA-SE PONTO
Comercial (confeitaria)
com lucro - E-mail: kim@
consultoriainbox.com.br
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Diocese enviou padres e
seminaristas para experiência

missionária na Amazônia
Um grupo formado por

três padres, sete seminaristas e
um leigo consagrado foi enviado
pelo bispo de Piracicaba, Dom
Devair Araújo da Fonseca, para
uma experiência missionária na
Amazônia. Eles chegaram a Ta-
batinga (AM), na fronteira com
a Colômbia, no dia 5 de janeiro
e permanecerão em missão
evangelizadora no território
amazônico até 1º de fevereiro.

Além da evangelização, a
missão incluiu a realização de
visitas e serviços às comunida-
des locais, formadas em grande
parte por população indígena.
Desde os primeiros dias no local,
os padres e seminaristas realiza-
ram missas, batizados, unção de
enfermos, visitas a idosos e cri-
anças, entre outras atividades
junto às pessoas da região.

"Essa visita missionária
teve vários objetivos, como co-
nhecer e estreitar os laços com
a cultura do povo amazônico,
formar uma consciência missi-
onária nos seminaristas e pa-
dres e sobretudo vivenciar a fé
com aqueles que vivem na mi-
séria e na pobreza", explicou o
padre Danilo Rubia Soares, que
é reitor e professor do Seminá-
rio Propedêutico "Imaculada
Conceição" e foi um dos inte-
grantes do grupo missionário.

O envio dos sacerdotes e se-
minaristas ocorreu durante uma
missa, em Piracicaba, no dia 29

de dezembro de 2021. A celebra-
ção foi presidida por Dom Deva-
ir na Paróquia Santa Catarina.

É possível conferir, nas re-
des sociais da Diocese de Piraci-
caba, o "Diário de uma missão",
com várias fotos e informações
sobre as atividades missioná-
rias que os padres e seminaris-
tas realizaram na Amazônia.

CURSO - Neste ano de
2022, a Diocese de Piracicaba
acolhe o Curso de Formação
Missionária, da Escola de Mis-
siologia da Sub-Região Pastoral
Campinas. As inscrições podem
ser feitas on-line (neste link:
https://bit.ly/3JmCeIr) ou pre-
sencialmente, na Cúria Diocesa-
na, que fica na Avenida Inde-
pendência, 1.146, em Piracicaba.

O curso é uma iniciativa
dos Conselhos Missionários
Diocesanos (Comidis) da Sub-
Região e conta com apoio de
todos os bispos da Província
Eclesiástica de Campinas, que
inclui as dioceses de Piracica-
ba, Amparo, Bragança Paulis-
ta, Limeira e São Carlos, além
da arquidiocese de Campinas.

As aulas serão presenciais,
uma vez por mês, aos sábados,
de 19 de fevereiro a 27 de no-
vembro de 2022. O investimento
é de R$ 30 mensais (valor que já
inclui café da manhã e apostilas)
e, ao final do curso, os partici-
pantes com 50% de frequência
ou mais receberão certificado.

PIRACICABA (SP)PIRACICABA (SP)PIRACICABA (SP)PIRACICABA (SP)PIRACICABA (SP)

Além de ser importante em muitos aspectos, a cidade de
Piracicaba tem vários atrativos turísticos, bem cuidados por
sua Prefeitura. O seu principal Posto de Informações Turísti-
cas, desde 1980, funciona aos sábados, domingos e feria-
dos num casarão restaurado, hoje também palco de exposi-
ções. Trata-se de um prédio de antiga olaria do século XIX. E,
fica próximo da famosa “Rua do Porto”, local sempre em
festas, onde diversos bares e restaurantes estão reunidos,
com mesas e cadeiras às margens do rio Piracicaba, e onde os
mais variados pratos de peixes são servidos. Visite e desfrute.

PPPPPARQUE DARQUE DARQUE DARQUE DARQUE DA RA RA RA RA RUUUUUA DO PORTA DO PORTA DO PORTA DO PORTA DO PORTOOOOO

O “Parque da Rua do Porto”, em Piracicaba, possui mais de
200 mil metros quadrados e, no momento, está fechado sen-
do revitalizado. Contém lago para atividade de canoagem ou
lazer com pedalinho, pista para caminhadas e corridas,
playground e teatro de arena. É ponto de encontro da popula-
ção, visitantes e turistas, além do fato de estar perto dos ba-
res e restaurantes da famosa “Rua do Porto”. Outra opção
para o visitante é o Elevador Turístico batizado com o nome de
“Alto do Mirante”. Foi inaugurado em 2013, e se encontra
sobre uma ponte, com uma vista privilegiada, das 10h às 18h,
em fins de semana e feriados, sem cobrança de ingresso.

LORENA (SP)LORENA (SP)LORENA (SP)LORENA (SP)LORENA (SP)
Eis uma ci-
dade a
meio cami-
nho de São
Paulo e do
Rio de Ja-
neiro. Lore-
na teve a
sua povoa-
ção iniciada
no final do
séc. XVII,
após surgir

Parque Aquático de Paraguaçu Paulista       Foto Ken Chu

Trem Turístico Moita Bonita, em Paraguaçu Paulista

Lorena (SP)   Foto Aniello de Vita

IGREJA EM NOTÍCIAS
POSSES – Desde o final de ja-
neiro até este domingo (13), fo-
ram concretizadas 16 transfe-
rências de padres nas paróqui-
as da Diocese de Piracicaba. As
missas para as posses canôni-
cas dos novos párocos estão
sendo presididas pelo bispo
Dom Devair Araújo da Fonse-
ca. As mudanças ocorreram em
igrejas de Piracicaba, Santa Bár-
bara d’Oeste, Rio Claro, Capiva-
ri, Santa Gertrudes e Rafard.

PRÓXIMAS I – As próximas
posses de novos párocos ocor-
rerão até domingo (20). Na
quarta-feira (16), o padre Luiz
Carlos Caroni assume a Paró-

quia Nossa Senhora Aparecida,
em Rio das Pedras. Em segui-
da, na quinta (17), será a vez do
padre Santo Alves Macedo to-
mar posse na Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, em Saltinho.

PRÓXIMAS II – O padre Do-
nizetti da Silva (MSJ) tomará
posse na Paróquia Sagrada Fa-
mília, em Piracicaba, na próxi-
ma sexta-feira (18). No sábado
(19), a Paróquia São José, na ci-
dade de Santa Bárbara d’Oeste,
recebe seu novo pároco, o padre
Robson Luís Natis. Por fim, no do-
mingo (20), o padre William Mar-
tins assume a Paróquia Nossa Se-
nhora de Fátima, em Capivari.

Em Piracicaba (SP), Elevador Turístico       Foto da Prefeitura

Parque da Rua do Porto, em Piracicaba       Foto da Prefeitura

como necessidade de apoio às expedições dos bandeirantes. A
povoação surgir em 1695, junto ao “Porto de Guaypacaré”. Hoje,
Lorena destaca-se por ser uma cidade referência em qualidade
de vida, infraestrutura, capital humano e constante desenvolvi-
mento e crescimento, conservando a sua identidade. A sua boa e
eficiente prefeitura está realizando o seu Cadastro Municipal de
Cultura (já passou de 100 inscritos), e já terminou a pesquisa
sobre a opinião de sua população sobre o turismo local. Em Lore-
na ainda há o Horto Florestal criado em 1934, com uma área
verde de 250 hectares. Mais informações (12) 3157-7665.

PPPPPARAARAARAARAARAGUGUGUGUGUAÇU PAÇU PAÇU PAÇU PAÇU PAAAAAULISTULISTULISTULISTULISTAAAAA

Situada no oeste do Estado de São Paulo, região rica em histó-
rias e conquistas, temos Paraguaçu Paulista, uma Estância
Turística oficial. Já está em teste final, para reinauguração em
março, o seu bonito Trem Turístico e Cultural Moita Bonita,
velha “Maria Fumaça” que rodava nos antigos trilhos da sau-
dosa Estrada de Ferro Sorocabana. Paraguaçu Paulista ainda
é palco de diversos eventos, como a Expo-Fest-Rodeio, reunin-
do rodeio, shows, produtos artesanais e agrícolas e exposição
de animais. Tem também, o Encontro Regional de Carros Anti-
gos; a Festa das Nações; as competições de motocross e o
Salão do Humor, reunindo cartunistas do Brasil e do exterior.

PRINCESINHA DPRINCESINHA DPRINCESINHA DPRINCESINHA DPRINCESINHA DA ALA ALA ALA ALA ALTTTTTA SORA SORA SORA SORA SOROCOCOCOCOCABANAABANAABANAABANAABANA

Assim também é conhecida Paraguaçu Paulista, firmando-
se no cenário turístico como polo de desenvolvimento em
entretenimento cultural, natural, rural, culinária, artesanato
e de lazer. Águas quentes jorram de uma fonte natural, rica
em flúor, dando origem ao Termas de Paraguaçu. Águas de
rios formam o maior lago da região que leva o nome de “Gran-
de Lago do Parque Aquático”, com praia pública de areais
brancas, servido ainda para opções de lazer e esporte. Pro-
grame uma visita à Estância Turística de Paraguaçu Paulista.
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Prefeito e secretário de Obras
discutem projetos futuro

Divu lgação Engenheiro civil responsável
por desenvolver projetos
apresentou atualizações

O prefeito Thiago Silva reuniu-
se na manhã de sexta-feira (4) com
o secretário de Obras, Meio Ambi-
ente e Serviços Públicos Luis Car-
los Piedade (Caio) e o engenheiro
civil Alexandre Gaino para atuali-
zações sobre as obras de diversos
equipamentos públicos do municí-
pio. "As obras em São Pedro não
param. Nosso trabalho para dei-
xar a cidade cada vez melhor para
o são-pedrense e também para os

turistas é constante. E isso abrange to-
das as áreas, do turismo à segurança,
fazendo o município se desenvolver,
pensando no presente e também no
futuro dos cidadãos", comentou o pre-
feito. Entre os temas da pauta estavam
a UBS (Unidade Básica de Saúde) São
Dimas, o Parque Maria Angélica
Manfrinato, a Rodoviária Pedro
Bragagnolo, o Viveiro Municipal
e, ainda, a reforma da Delega-
cia de Polícia Civil da cidade. A3

CATA CACARECO NO DOROTHEA
Organizado por setorização em diversas regiões da cidade, o
serviço do Cata Cacareco acontece neste sábado (12) no bairro
Dorothea e adjacências, que são Cidade Jardim, Estância
Água Mineral, Jardim Botânico 1000, entre outros bairros. "É

muito importante que a população colabore conosco neste
serviço, porque descartar resíduos em locais impróprios pode
propiciar criadouros de vetores de doenças", explica
Rogério Bosqueiro, coordenador de Meio Ambiente. A5

Por reajuste aos professores,
Apeoesp aciona a Justiça

A presidenta da Apeoesp, de-
putada estadual Professora Bebel
(PT), anunciou  que a entidade sin-
dical entrou com uma ação no Tri-
bunal de Justiça de São Paulo con-
tra o governo de João Doria
(PSDB) pedindo reajuste de 33,23%
no salário-base dos professores do
Estado. A parlamentar criticou o
governador João Doria por ter

anunciado aumento de 20% nos
salários dos servidores das áreas
da educação e saúde pública, e
de 10% para os demais, incluin-
do  os professores. "O governa-
dor tem tanto ódio dos professo-
res que até no anúncio de reajuste
ele deixou os professores de fora,
para poder quebrar com a cate-
goria", afirma. A8

Cardiotest agora
atende em novo
endereço

Em São Pedro, a Cardiotest fica na rua Valentim Amaral, 467,
bairro Santa Cruz

A9
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Objetivo de vida
e a felicidade

A mentalidadeA mentalidadeA mentalidadeA mentalidadeA mentalidade
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Tempos de reflexão
João Ribeiro Junior

A Terra hoje abriga
cerca de 1,4 bilhão de
muçulmanos, muitos dos
quais acreditam que al-
gum dia eu e você vamos
nos converter ao Islamismo, ou
viver subjugados a um califado
muçulmano, ou, então, ser con-
denados à morte (decapitação)
pela nossa descrença. E note-se
que Islã é hoje a religião que
mais cresce na Europa. A taxa
de natalidade dos muçulmanos
europeus é três vezes maior do
que as dos seus vizinhos não-
muçulmanos. Em toda a Euro-
pa, muitas comunidades muçul-
manas se mostram pouco incli-
nadas a adquirir os valores se-
culares e cívicos dos países que
a recebem; e, contudo, elas ex-
ploram esses valores ao máximo,
exigindo tolerância para a sua mi-
soginia, seu antissemitismo e o ódio
religioso constantemente prega-
do em suas mesquitas.

A ideia de que o Islã é "uma
religião de paz, que hoje é do-
minada por extremistas" é uma
realidade concreta que fere a
mensagem do Alcorão. "Ó adep-
tos do Livro, por que disfarçais
a verdade com a falsidade e
ocultais a verdade com pleno
conhecimento? " (3ª. Sura-
ta:71). Muitos muçulmanos es-
tão totalmente ensandecidos
pela sua fé religiosa. Outros
muçulmanos que não aceitam a
totalidade desta fé radical, se
arriscam de ser taxados de
apóstatas e serem assassinados.
Daí não haver dialogo racional
com o mundo muçulmano.
Note-se, ainda que mesmo en-
tre os muçulmanos - xiitas e
sunitas - continuam derraman-
do seu sangue ao longo da His-
tória. Pergunto: Como pode ha-

É importanteÉ importanteÉ importanteÉ importanteÉ importante
vencer estasvencer estasvencer estasvencer estasvencer estas
amarrasamarrasamarrasamarrasamarras
interioresinterioresinterioresinterioresinteriores
que te seguramque te seguramque te seguramque te seguramque te seguram

Eliana Pratta

Identificar o nosso objetivo de
vida não é fácil, precisamos ter dis-
cernimento do que aumenta a nos-
sa autoestima, autoconfiança, o
que nos torna criativos, fortaleci-
dos e nos deixa feliz.

Enquanto não estabelecemos
para onde queremos ir, caminha-
mos soltos, como se estivéssemos
sacolejando sobre ondas, hora va-
mos, hora voltamos, devido à au-
sência do destino.

Considerando que o tempo
passa rápido, não é prudente per-
manecermos nessa situação, via de
regra fica se esperando um estado
de perfeição para dar passos espe-
cíficos, o que é um erro, pois o tem-
po todo tudo está em movimento,
portanto todos estamos evoluindo
e sofrendo as consequências da
evolução. Cuidemos para que isso
ocorra de positivamente.

É importante vencer estas
amarras interiores que te seguram,
te impedindo de seguir, insistindo
em te lembrar que você pode errar,
sendo que a falha faz parte da roti-
na dos produtivos. Ficar por algum
tempo só selecionando pensa-
mentos e criando planos, leva a
pessoa a perceber, finalmente, o
que ela realmente deseja: me-
lhorar a vida financeira, se li-
bertar daquilo que a incomoda,
procurar a própria realização.
Quando eu me realizo, fico feliz.

Então vamos para a reflexão?
O que entre os meus feitos me

causa orgulho? Quais atividades eu
faço e nem me lembro de recom-
pensa, perco até a hora? Quais os
valores que revelei sobre mim que
atraíram os meus verdadeiros ami-

Todos os servidores merecem valorização e reajuste salarial
profissionais  do
magistério, sob a
alegação de que te-
rão aumento especí-
fico.  Isso não é ver-
dade! O tal aumen-
to a que o governa-
dor se refere é a cri-
ação de uma "nova"
carreira, que é uma
farsa e um perigo.

Primeiro: será por adesão.
Ou seja, não há isonomia. Nem
todos terão o tal aumento. Se-
gundo: poderão ter, talvez, es-
ses 73% a mais na sua remune-
ração apenas professores em
início de carreira. Quanto mais
tempo de serviço e melhor coloca-
ção na carreira atual, menor será
esse percentual.  E mais: essa
"nova" carreira não se aplica à
aposentados. E quem não ade-
rir? Nunca terá reajuste?

Há outros problemas gra-
ves. Na carreira que quere criar
Professores, professores não re-
ceberão mais salários e sim sub-
sídios, o que não se aplica a ser-
vidores públicos, mas apenas a

Professora Bebel

O anúncio de rea-
juste salarial para ser-
vidores da segurança,
saúde e "servidores em
geral" é mais uma joga-
da de marketing do go-
vernador João Doria,
em ano eleitoral. Todos
os servidores do Esta-
do merecem e precisam de rea-
juste salarial, pois prestam re-
levantes serviços à população.
Necessitam urgentemente de re-
ajuste por causa da política de ar-
rocho do governo Doria e dos
governos anteriores do PSDB.

Dirigentes do Sindisaúde já
me alertaram que na saúde há
várias formas de contratação,
jornadas e regimes de trabalho.
Todos terão o mesmo reajuste
de 20%? É preciso aguardar o
projeto que o governo prometeu
enviar esta semana para a
Assembleia Legislativa para ter-
mos a resposta.

Mas o que chama a atenção
e causa revolta é a exclusão dos

cargos eletivos, ministros, se-
cretários e alguns outros. Rece-
bendo subsídio, o professor não
poderá ter adicionais, como
quinquênio e  outros.  Essa
"nova" carreira possui evolução
apenas horizontal, com 15 refe-
rências. Essa evolução não se dá
por tempo de serviço ou critéri-
os objetivos, mas por avaliações
e outros fatores que não estão
claros. Ou seja, evolui quem o
governo quiser.

Doria nos nega reajuste em
nome de um novo sistema que
divide a categoria e desmonta
nossa atual carreira. Certamen-
te, esta carreira pode não ser a
dos nossos sonhos,  mas nos

garante direitos que o atual go-
verno quer nos tirar.

Queremos melhorar a car-
reira, não acabar com ela.  Exis-
tem decretos e resoluções que
foram elaborados na Comissão
Paritária de Gestão da Carreia,
2011 a 2014, e que foram enga-
vetados. São legislações que a
Secretaria da Educação é obri-
gada a viabilizar.

Não é possível que um go-
verno em fim de mandato quei-
ra fazer mudanças tão grandes
e tão prejudiciais. Sem debater
com ninguém. Vamos  lutar
pela retirada desse projeto de
“nova” carreira e pela reto-
mada da Comissão Paritária.
E a APEOESP já ingressou na
justiça para que o governo
pague os 33,24% do reajuste
do piso salarial.

Professora Bebel é presi-
denta da APEOESP, depu-
tada estadual pelo PT e
líder da bancada do PT na
Assembleia Legislativa
de São Paulo.

Primeiro: seráPrimeiro: seráPrimeiro: seráPrimeiro: seráPrimeiro: será
por adesão. Oupor adesão. Oupor adesão. Oupor adesão. Oupor adesão. Ou
seja, não háseja, não háseja, não háseja, não háseja, não há
isonomia. Nemisonomia. Nemisonomia. Nemisonomia. Nemisonomia. Nem
todos terãotodos terãotodos terãotodos terãotodos terão
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gos? Referenciais que me motiva-
ram a caminhar sempre em frente.

Quando eu tenho clareza de
informações dessa natureza come-
ça aclarar dentro de mim, qual é o
lugar neste espaço e neste tempo
que me deixa pleno, que não sinto
os problemas e sim as ideias que
me tornam resoluto, quando olho
para frente na certeza de que, em
eu querendo, realmente posso.

Hora de fixar as metas, uma
etapa após a outra, com o cuidado
de que as mesmas sejam exequí-
veis, onde a satisfação não deixa
lugar para frustrações.

Somos individuais, especiais,
a nossa existência deve aconte-
cer de tal forma que possamos
nos desenvolver, e não ser en-
traves na vida do nosso próximo,
mas sim uma pequena luz, onde
há escuridão, nos tornando pesso-
as melhores a cada dia.

Vigie para que fatores ex-
ternos não decidam o seu pro-
pósito, estas rédeas devem es-
tar em suas mãos, afinal, quem
responde pela sua felicidade é
você, culpar o outra em nada
alavanca a própria vida.

A vida vai ganhando expressão
quando as atitudes são repensadas e
praticadas efetivamente, quando dei-
xamos o ensaio e partimos para a rea-
lidade. Sejamos todos felizes!

Retinoblastoma: o diagnóstico
precoce pode salvar a visão
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Raul Luiz Zambello

Apesar de raro, o retinoblas-
toma foi muito comentado recen-
temente quando o caso da jovem
Lua, filha de Tiago Leifert e Daia-
na Garbim, ganhou as mídias. O
retinoblastoma representa cerca de
4% dos cânceres infantis e é o tu-
mor maligno ocular mais comum
entre as crianças.

Estima-se uma média de 400
casos novos por ano no Brasil. Há
casos em que o bebê já nasce com o
problema (daí a importância do
exame do "reflexo vermelho" que
falarei com detalhes logo à frente).
Se detectado em estágio inicial, o
retinoblastoma é curável e tem
grandes chances de preservação da
visão.

Sendo um tumor originário
das células da retina - parte do olho
responsável pela visão - o retino-
blastoma pode afetar um ou am-
bos os olhos e foi o primeiro câncer
a ser descrito como uma doença
genética. Exatamente por isso, não
há como prevenir, mas o diagnós-
tico precoce é essencial para o su-
cesso do tratamento.

O sinal mais comum da doen-
ça é um reflexo branco visível na
pupila (popularmente chamada de
menina dos olhos), que recebe o
sugestivo nome de "sinal do olho
do gato". Muitas vezes, só é nota-
do sob luz artificial, quando a pu-
pila está dilatada ou mais facilmen-
te em fotos, quando a imagem do
flash num dos olhos (ou em am-
bos) não aparece vermelha. Infeliz-
mente, esse sinal aparece em um
estágio mais avançado da doença.

Entre os sintomas que podem
aparecer, independente do sinal do
"olho do gato" estão estrabismo,
sensibilidade exagerada à luz, de-
formação do globo ocular, dor nos
olhos, inflamações e redução do
campo visual (quando a criança
não consegue enxergar coisas que
estão fora do centro da visão). Por
isso, ao notar qualquer um desses
sintomas ou outras anormalidades
evidentes nos olhos é fundamental
procurar ajuda médica especializa-

da para um diagnóstico e tra-ta-
mento adequados.

O Teste do Reflexo Vermelho
(TRV), também conhecido como
"Teste do Olhinho" deveria ser fei-
to, de forma obrigatória, logo após
o nascimento do bebê. O neonato-
logista ou o pediatra deve realizar
este exame antes de dar alta para a
criança e recomenda-se repetir pe-
riodicamente até os cinco anos de
idade, faixa etária mais atingida
pela doença. O teste é simples e pode
levantar a suspeita da existência de
um tumor, que poderá então ser
confirmado pelo exame de fundo
de olho ou pela ultrassonografia,
entre outros exames.

Na maioria dos casos, o reti-
noblastoma é uma doença curável.
A quimioterapia, a radioterapia, a
termoterapia e o tratamento à la-
ser têm mostrado bons resultados.
Em alguns casos mais graves, é
preciso recorrer à retirada cirúrgi-
ca do globo ocular. Existem diver-
sos centros com profissionais qua-
lificados para tratamento da do-
ença em todo o país.

Então vamos seguir o exem-
plo do casal Tiago e Daiana e ficar
atentos aos sinais e procurar aju-
da assim que notar algo de errado.

Raul Luiz Zambello, mé-
dico oftalmologista (CBO
3.153), atuando em São
Pedro há quase 30 anos.
Telefones para contato
3481-3297 / 3483-4792.

ver diálogo inter-religio-
so, mesmo em nível mais
elevado, reconciliar vi-
sões do mundo, que são
fundamentalmente in-
compatíveis e, por prin-
cípio, imunes a revisões?
E de quem é culpa?

No princípio da década de
1970, os fundamentalistas islâmi-
cos insurgiram contra os regimes
implantados no mundo muçulma-
no, exacerbando os conflitos por
toda a parte. O Jihad (guerra san-
ta) deflagrada visava estabelecer
um Estado Islâmico global basea-
do unicamente na estrita interpre-
tação no Alcorão. A ideologia reli-
giosa constituiu a força coercitiva
que congregava jovens estudantes,
pobres dos centros urbanos e co-
merciantes da classe média. Após
o triunfo inicial obtido com a revo-
lução islâmica no Irã, quando o
Jihad venceu a União Soviética
no Afeganistão; os fundamen-
talistas, então, apregoaram a
doutrina da extrema violência
pela primeira vez.  No final de
1990, o fracasso da conquista
do poder político em diversas
regiões do planeta levou o mo-
vimento fundamentalista a se
fragmentar e os moderados de-
senvolveram novos conceitos de
"democracia muçulmana", en-
quanto os extremistas recorre-
ram ao terrorismo em larga es-
cala por todo o mundo. Nesse
interim, Osman bin Laden en-
cena uma série ainda mais au-
daciosas e criminosas operações
contra alvos norte-americanos,
no Quênia, na Tanzânia e no
Iêmen, culminando com os atos
terroristas de 11 de setembro de
2001, perpetrados nos EUA. E o
Jihad continuou nos esforços de
propagar o Islã, entre os indivídu-
os, na sociedade ou no mundo pela
Chari 'a (lei baseada nas Escritu-
ras Sagradas do Islã e na tradição

de jurisprudência).O princípio da
guerra contra os infiéis enraizada
na cultura islâmica. Um dos maio-
res filósofos do Islã, Ibn Kaldum,
em sua obre "Os Prolegômenos, "
chegou a escrever a respeito dos
cristãos: "Todas essas doutrinas
são falsas, como declarou o Alco-
rão. Não temos de discutir ou ar-
gumentar com eles a este respeito;
o que temos a dar-lhes são três coi-
sas: o islamismo, a capitação (tri-
butação) ou a morte.". O radicalis-
mo expresso nessas palavras tam-
bém pode ser observado no precei-
to do livro "Jaohaer El Bukhari
(citação 352) sobre os pronun-
ciamentos do profeta Maomé,
"onde se pontifica que o muçul-
mano é irmão de quaisquer ou-
tros muçulmanos, de raça ou
cor diversa, devendo apoiar o
seu irmão seja ele oprimido ou
opressor. "  O protesto unívoco
contra os EUA, por todos os
países de cultura islamítica do
mundo estão baseados nesta
tradição.  Entretanto, a imper-
feição da justiça internacional
de Justiça é patente, que só ad-
mite Estados e organismos in-
ternacionais: a Corte Europeia,
que admite a presença de pes-
soas, mas não em função de
atos criminosos; e, por fim, a

Corte Europeia de Direitos Hu-
manos, que também admite a
presença de indivíduos, mas sem-
pre por violações dos Direitos Hu-
manos, e nunca por um ato crimi-
noso, como o terrorismo. E a ONU
continua com seus discursos ilu-
sórios, praticamente sem ação, pois
suas resoluções têm sido muito mais
de caráter moral. É muito difícil,
por exemplo caracterizar como sen-
do ação do Estado a formação em
seu território de grupos simpatizan-
tes com sua ideologia ou religião para
ser enviados para combater outros
governos. Não há como responsabili-
zar o Estado diretamente por isto.

Diante da lacuna que se
apresenta no Direito Internaci-
onal, poucos são os mecanismos
de defesa que a população pos-
sui para se ver protegida contra
os crimes terroristas, ou os paí-
ses que abrigam os responsáveis
por tais ações. Por isso a ONU
só pode tentar a represália, com
o apoio dos EUA, que, no fun-
do, vem a ser um ato extre-
mamente grave e condenável,
porque (como já fizeram) vão
bombardear crianças, hospi-
tais, etc.  E a própria cultura
civilizatória e religiosa.

É de se perguntar: Há uma
guerra entre civilizações em anda-
mento opondo forças e interesses
do Ocidente e do Oriente; de um
lado, a suposta modernidade que
valoriza o desenvolvimento econô-
mico e as liberdades individuais e,
de outro, a tradição muçulmana,
que unifica conceitos civis e religio-
sos tradicionais?

João Ribeiro Junior, ad-
vogado, (USP), docente
de Direito Constitucional
e de Teoria Geral do Es-
tado e Ciência Política, e
de História, doutor em
Educação, mestre em Fi-
losofia (Unicamp).

Burnout: a nova doença ocupacional
O trabalhadorO trabalhadorO trabalhadorO trabalhadorO trabalhador
pode apresentarpode apresentarpode apresentarpode apresentarpode apresentar
enxaqueca, doresenxaqueca, doresenxaqueca, doresenxaqueca, doresenxaqueca, dores
musculares emusculares emusculares emusculares emusculares e
dependência dedependência dedependência dedependência dedependência de
remédioremédioremédioremédioremédio

Rodrigo Salerno
Fabiana Zani

A Síndrome de Burnout pas-
sou a ser considerada, desde o iní-
cio deste ano, uma doença ocupa-
cional pela OMS (Organização
Mundial da Saúde). Caracteri-
zada como um esgotamento fí-
sico e mental associado ao tra-
balho, é o resultado de situações
estressantes no campo profissi-
onal, que podem comprometer
a saúde do trabalhador.

Avaliações de estados emocio-
nais e de saúde, bem como cuida-
dos simples, podem ajudar a iden-
tificar e evitar a necessidade de
afastamentos por Burnout – ou
mesmo, processos trabalhistas por
danos morais.

A mudança do Burnout, de
doença psicológica para ocupacio-
nal, afeta diretamente as empresas,
que passam a ter mais responsabi-
lidade em relação ao bem-estar
mental de seus funcionários.

Vale lembrar que a conta não
é tão simples. A síndrome não é
equivalente ao estresse, comum na
vida cotidiana de muitas pessoas.
Mas sim a um acúmulo de experi-
ências estressantes no trabalho,
que começam a atingir a saúde do
profissional. Para se dizer que al-
guém está com Burnout é preciso
antes ter um diagnóstico clínico.

Para que gestores e administrado-
res saibam como proteger seus co-
laboradores e funcionários, é im-
portante entender melhor sobre o
distúrbio e trabalhar a partir da
prevenção.

Estudos apontam que algu-
mas profissões tem maior incidên-
cia de Síndrome do Esgotamento,
grande parte estão envolvidas com
o cuidado de outras pessoas como
saúde e educação. Mulheres tam-
bém apresentam mais Burnout,
apesar de não serem mais suscetí-
veis ao distúrbio. O que significa
que a condição ambiental é o prin-
cipal fator desencadeante.

Alguns elementos pioram os
estados afetivos negativos e o es-
tresse dos profissionais no ambi-
ente de trabalho: injustiça; falta de
reconhecimento; e Para reconhe-
cer o Burnout e assim atuar antes
de um quadro mais grave de
exaustão, é preciso entender que
existem três fases principais. A pri-
meira é a de Alerta, quando o fun-
cionário se sente desmotivado, tem
ansiedade ao pensar no trabalho,
assim como tristeza, tédio, apatia e
mesmo dores de cabeça.

A segunda fase é a Resistên-
cia, quando alguns indícios físicos
são mais evidentes, além dos emo-
cionais. O trabalhador pode apre-
sentar enxaqueca, dores muscula-
res, dependência de remédios, abu-

so de álcool, gastrite, alergias, falta
de ânimo, fadiga completa e falta
de concentração. Nesta etapa o cor-
po está vivendo em estresse, com
níveis de cortisol alto.

E a terceira fase é a de Exaus-
tão, quando as doenças ficam mais
contundentes, especialmente se a
pessoa tem uma probabilidade
maior devido a herança genética
ou fatores ambientais. É o caso de
hipertensão, úlceras, insônia, per-
da de humor e depressão.

A Isma-BE (International
Stress Management Association)
fez uma pesquisa entre 2018 e
2019, revelando que 72% dos brasi-
leiros sofrem alguma sequela de estres-
se, sendo 32% com sintomas de
Burnout. Apesar do número ser alto, é
possível atuar para ajudar os traba-
lhadores a vivenciarem experiênci-
as mais positivas no trabalho.

Uma indicação para as empre-
sas é investir em acompanhar os
estados afetivos de seus profissio-
nais e orientar que procurem aju-

da, pois muitas vezes o funcioná-
rio não consegue perceber a pró-
pria situação; bem como promover
atividades de relaxamento, valori-
zação e motivação.

São agentes preventivos que
dependem principalmente dos tra-
balhadores, mas que podem ter o
apoio dos gestores das empresas:
boa alimentação e atividades fí-
sicas. Zelar para que o funcionário
ao menos tenha tempo para se de-
dicar a essas atividades também
é uma boa iniciativa. Uma ga-
rantia de saúde para a empresa
e seu capital humano.

Rodrigo Salerno é sócio do
escritório SAZ Advogados e
atua nas áreas de Direito
Privado e Arbitragem. É
graduado em Direito pela Uni-
versidade de Araraquara.

Fabiana Zani é sócia do es-
critório SAZ Advogados e
atua nas áreas do Direito do
Trabalho, Contratual,
Compliance e LGPD, com
experiência no Gerencia-
mento de Riscos Jurídi-
cos e em Governança Cor-
porativa. É graduada em
Direito pela UNIFMU
(Faculdades Metropoli-
tanas Unidas).
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Programação de aniversário
oferece atividades gratuitas
Estância Turística completa 141 anos no dia 22 de fevereiro

IIIIINVESTIMENTOSNVESTIMENTOSNVESTIMENTOSNVESTIMENTOSNVESTIMENTOS

Divu lgação

São Pedro completa 141 anos
no dia 22 de fevereiro. Para come-
morar o aniversário da Estância
Turística, a Prefeitura prepara pro-
gramação diversificada, com ativi-
dades totalmente gratuitas, inclu-
indo os festivais de comida de rua
e de Jaracatiá, plantio de árvores,
apresentações musicais, de teatro
e turismo guiado, entre os dias
18 e 22 de março, seguindo to-
dos os protocolos sanitários re-
comendados pela OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde) para
conter o avanço da pandemia da
Covid-19. Cronograma completo
disponível no site da prefeitura
(www.saopedro. sp.gov.br).

A Praça da Matriz, de 18 a 22
deste mês, abriga megafestival de
foodtrucks, a partir das 17h, com
música ao vivo. Durante estes dias
também acontecem atividades re-
creativas para o público infantil,
como oficinas artísticas e vivências
com esportes de aventura.

Ainda como parte das celebra-
ções de aniversário de São Pedro, a
prefeitura oferece cursos gratuitos,
por meio de parceria com o Sesi, na
Carreta Nutrição, que está estacio-
nada na Praça Santa Cruz.

A Praça da Matriz, de 18 a 22 deste mês, abriga megafestival de foodtrucks

"Nossa cidade está se de-
senvolvendo dia a dia e temos
muitos motivos para celebrar, por
isso, reunimos nossa equipe para
pensar em uma programação
para toda a família, sem deixar de
lado os cuidados para conter a Co-

vid-19", explica o prefeito de São
Pedro, Thiago Silva.

ATO CÍVICO: No dia 22,
exata data em que São Pedro com-
pleta 141 anos, acontece no hospi-
tal São Lucas (a Santa Casa de São
Pedro), ato cívico, com as inaugu-

rações da nova fachada da unida-
de de saúde, do laboratório e da
reforma da UPA, além de telão de
LED para exibição de um vídeo ce-
lebrativo e de outro com informa-
ções sobre o laboratório médico, que
está com novidades nos exames.

Divu lgação

Prefeito e secretário
de obras discutem
os novos projetos

"As obras em São Pedro não param", comentou pre-
feito Thiago Silva

O prefeito Thiago Silva reuniu-
se na manhã de sexta-feira (4) com
o secretário de Obras, Meio Ambi-
ente e Serviços Públicos Luis Car-
los Piedade (Caio) e o engenheiro
civil Alexandre Gaino para atuali-
zações sobre as obras de diversos
equipamentos públicos do municí-
pio. Entre os temas da pauta esta-
vam a UBS (Unidade Básica de
Saúde) São Dimas, o Parque Ma-
ria Angélica Manfrinato, a Rodo-
viária Pedro Bragagnolo, o Viveiro
Municipal e, ainda, a reforma da
Delegacia de Polícia Civil da cida-
de. O encontro ocorreu no gabinete do
prefeito, seguindo todos os protocolos
sanitários para conter o avanço da
Covid-19. Na sequência, eles se di-
rigiram à delegacia para tratar das
mudanças no local com os delega-
dos Américo Rissato Rissato (sub-
região de Piracicaba), Gilberto Car-
los Fernandes Júnior (São Pedro)
e Kleber Altale (Deinter-9).

"As obras em São Pedro não
param. Nosso trabalho para dei-
xar a cidade cada vez melhor para
o são-pedrense e também para os
turistas é constante. E isso abran-
ge todas as áreas, do turismo à se-
gurança, fazendo o município se
desenvolver, pensando no presen-
te e também no futuro dos cida-
dãos", comentou o prefeito.

Na reunião, o engenheiro Ale-
xandre Gaino, que é o responsável
por desenvolver os projetos para
licitações públicas, utilizou ma-
pas digitais para explanar sobre
as reformas, ampliações, revita-
lizações e implantações dos es-
paços públicos previstas no go-
verno do prefeito Thiago Silva.

"Todas essas obras com certe-
za vão facilitar e melhorar o dia a
dia de quem vive em São Pedro. As
atualizações e discussões de ideias
são importantes porque levamos
em consideração o progresso da
cidade, que é contínuo, então
vamos adaptando e fazendo as
transformações necessários
para um resultado satisfatório",
disse o secretário de Obras, Luis
Carlos Piedade (Caio).

O QUE VEM POR AÍ - A
UBS São Dimas, junto do Centro
de Saúde Bucal, vai passar por re-
forma e ampliação. O Parque Ma-
ria Angélica Manfrinato será revi-
talizado e terá boulevard com cen-
tro gastronômico. A Rodoviária Pe-
dro Bragagnolo também passará
por significativa reforma estrutu-
ral, incluindo nova cobertura e
ampliação das plataformas de
embarque. O Viveiro Municipal
será implantado no município e
a delegacia terá modificações.
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Prefeito participa da primeira
sessão ordinária da Câmara

"É imprescindível o diálogo entre o Executivo e o Legislativo", disse Thiago

Divu lgação

O Prefeito Thiago Silva parti-
cipou na noite desta segunda-
feira (7/02) da primeira sessão
ordinária da Câmara Municipal
de Vereadores e apresentou 10
projetos de lei. A sessão foi
transmitida pelo canal da Casa
Legislativa no YouTube.

Durante o uso da tribuna,
o prefeito comentou sobre os
projetos de lei, sendo um deles
o que possibilita tornar o hospi-
tal São Lucas (a Santa Casa de
São Pedro) uma Organização
Social de Saúde, de modo a apri-
morar cada vez mais o atendi-
mento à população. Outro pro-
jeto citado trata da regularização
de imóveis que estão em desacor-
do com a legislação municipal.

Na ocasião, o prefeito falou,
ainda, da implantação de um sis-
tema de dados 100% informatiza-
do na Secretaria de Obras, Meio
Ambiente e Serviços Públicos; de
recursos para a renovação da fro-
ta municipal, para asfalto em lo-
cais ainda sem pavimentação, para
as reformas do Museu Gustavo
Teixeira e da rodoviária e do aero-
porto municipais e, também, para
a construção de praças e aquisição
de ônibus escolares.

Outros assuntos na pauta
do prefeito foram a reforma da
UBS São Dimas, de um sistema

de dados integrado para a saú-
de e da castração social de ani-
mais.  "É imprescindível o di-
álogo entre o Executivo e o
Legislativo para tomarmos
decisões em prol da popula-

ção. Temos muitos projetos
para continuar com o pro-
gresso de São Pedro e o nos-
so trabalho sempre é e segui-
rá com a premissa de tornar
nosso município cada vez me-

lhor em infraestrutura, saú-
de, educação, meio ambiente,
em todas as esferas. São vá-
rias ações que em conjunto re-
sultam no avanço da cida-
de", comentou Thiago Silva.
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Prefeitura recebe inscrições
para cursos gratuitos

A Prefeitura de São Pedro está
com inscrições eletrônicas abertas
para cursos gratuitos de alimentação
nutritiva em parceria com o Sesi. Cli-
que aqui para fazer a inscrição. São
240 vagas para 8 cursos. A iniciativa
acontece por meio do Fundo Social de
Solidariedade, como parte da progra-
mação de aniversário de São Pedro,
celebrado no dia 22 de fevereiro. As
aulas ocorrem presencialmente entre
14 e 18 e 21 e 25 de fevereiro na Carre-
ta Nutrição, unidade móvel com cozi-
nha adaptada que já está estacionada
na Praça Santa Cruz. Quem desejar
pode se inscrever também no Fundo
Social e no Cras São Dimas.

As aulas são temáticas e os parti-
cipantes podem escolher entre muffi-
nhos / suco da horta; torta de ca-
chorro-quente / suco beterraba com
cenoura e hortelã; salada de macar-
rão / suco de melancia com manjeri-
cão e limão; bolo de abóbora com coco
/ suco refrescante; rocambole de for-
no / refresco de alface com erva ci-
dreira; arroz com frango picante / suco
nutritivo; hambúrgueres especiais /
chá de gengibre e uva e bolo de alface
e maçã / Suco de abacaxi nutritivo.

Cada turma pode ser forma-
da por até 15 alunos. As aulas têm
duração de aproximadamente 1h30
e estão programadas para as se-
gundas-feiras, às 14h, às terças,
quarta e quintas-feiras, às 9h e às
14h, e às sextas-feiras, às 9h.

Para se inscrever é necessário
ter no mínimo 15 anos de idade e
ser residente em São Pedro. Para
inscrições presenciais, os interessa-
dos devem comparecer ao Fundo
Social de Solidariedade, de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 16h, ou
ao Cras, de segunda a sexta, das
8h às 17h, com documentos pesso-
ais e comprovante de endereço.
Todos os participantes recebem cer-
tificado e livro de receitas. De acor-
do com a assistente social Márcia
Dente, responsável pelo Fundo So-
cial de Solidariedade, os cursos vi-
sam proporcionar qualificação às
pessoas, possibilitando autonomia
financeira. "São diversas opções,
então cada um pode escolher o que
desejar e, assim, aprender ou apri-
morar os conhecimentos com dife-
rentes possibilidades", diz.

SERVIÇO - Carreta Nutri-
ção. Inscrições gratuitas.
Vagas limitadas. Inscre-
va-se clicando aqui ou no
Fundo Social de Solidari-
edade (Rua Marieta de
Toledo, 264, Nova Estân-
cia - de segunda a sexta,
das 8h às 16h. Telefone
19. 3481-9244) e no Cras
(Rua José Esteves, 329,
Jd. São Dimas - de segun-
da a sexta, das 8h às 17h.
Telefone 19. 3481-9395).

PPPPPSICOSSOCIALSICOSSOCIALSICOSSOCIALSICOSSOCIALSICOSSOCIAL

Caps I São Pedro realiza 8.721 atendimentos/ano
Inaugurado em 2017, o Cen-

tro de Atenção Psicossocial São
Pedro, que fica na Rua Ademir
Bontorim, 363, bairro Recanto das
Águas, oferece atendimento à po-
pulação de sua área de abrangência,
com acompanhamento clínico e a rein-
serção social dos usuários pelo acesso
ao trabalho, lazer, exercício dos di-
reitos civis e fortalecimento dos la-
ços familiares e comunitários.

"O Caps I tem hoje cerca de
1000 prontuários de pacientes
em tratamentos e acompanha-
mentos que entraram pelo por-
ta aberta (livre demanda) e
transferência de município.
Muitos em tratamento intensi-
vo, semi-intensivo", informou a
coordenadora e assistente soci-
al do Caps, Ana Lucia dos San-
tos Castro Salvador..

Desde sua inauguração até
2021, o espaço já realizou mais
de 42.000 atendimentos, o que
significa média de 8.721 no ano.
"Mais ou menos 727 acolhimen-
tos por mês, sendo que depois
são distribuídos em atendimen-
tos entre psicológicos, psiquia-
tra, terapia ocupacional, ofici-
nas terapêuticas, enfermagem e
Atenção Básica", disse a coor-
denadora, ressaltando que o
Caps atende de segunda a sex-
ta-feira, das 7h às 17h. Mais in-
formações: (19) 3481-9316. "O Caps I tem hoje cerca de 1000 prontuários de pacientes em tratamentos", aponta coordenadora

Divulgação
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O terreno é seu?
A responsabilidade

também!

A Coluna "Ecoar - a voz do meio ambiente" é uma
iniciativa da Coordenadoria de Meio Ambiente da
Prefeitura de São Pedro e tem por objetivo a difu-
são de informações ambientais por meio da inves-
tigação dos debates e atuações da gestão pública
e da sociedade civil organizada para o avanço sus-
tentável na nossa região e no mundo.
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Cronograma do Vacimóvel
contempla 14 bairros
Para ser imunizado é necessário apresentar documento
com foto, carteirinha do SUS e carteira de vacinação

Ah, a beleza natural de São Pe-
dro... Que visão linda da nossa cues-
ta ao passarmos pelo Portal. Quais
cachoeiras você consegue identificar?
Dorigon? Furna? Todas lindas,
não é mesmo? Além delas temos
nossos parques e prédios históricos,
que nos causam apreço pela cidade.

Nossas praças são cuidadas
com carinho; as manutenções cons-
tantes deixam São Pedro limpa e
zelada. Porém, ao passear pelos bair-
ros vemos cenários diferentes,
que nos entristecem. Recebemos
ligações desapontadas com o
abandono dos proprietários de
terrenos, e entendemos as quei-
xas. Moramos em um municí-
pio conhecido e lembrado pelas
paisagens de cartão postal, mas
em muitos pontos queremos fe-
char os olhos devido à sujeira.

Quando pensamos em meio
ambiente, associamos aos cuida-
dos dos nossos recursos hídricos,
de fauna e flora, mas precisamos
também nos atentar às condições
de saneamento básico de um
município, como a limpeza urba-
na e gestão dos resíduos. Por isso,
quisemos usar nosso espaço des-
sa semana para retratar os pro-
blemas que o mato alto pode oca-
sionar no cenário ambiental!

A primeira coisa que nos vem
à cabeça é a estética, certo? E ela
realmente é importante, pois
queremos nosso bairro cuidado pe-
los moradores, mas essa negligência
abre brechas para outras problemá-
ticas. A falta de manutenção permite
que animais peçonhentos e outras
pragas se aproveitem das condições
e comecem a se proliferar naquele
local. É muito comum encontrarmos
resíduos, como recipientes que fo-
ram jogados por pessoas sem cons-
ciência ambiental, propícios para o
acúmulo de água, culminando na re-
produção do Aedes aegypti.

Ao ver uma área esquecida
pelo proprietário, outros muníci-
pes imprudentes utilizam do es-
paço para descartar entulhos,
com restos de madeira, e quem
gosta desse resíduo somado à
umidade e pouca luz? Escorpiões!
Não podemos deixar que pragas
urbanas surjam em nossas resi-
dências sem serem convidadas,
por isso devemos tomar provi-
dências e sermos responsáveis.

Recapitulando: um terreno
com mato alto não apenas tira
nosso encanto pela cidade, como
também é uma porta de entrada
para doenças e incidentes que co-
locam a saúde dos moradores em
risco. E agora vocês nos pergun-
tam: como a Prefeitura pode atu-
ar para resolver esse incômodo?

Pela Lei Complementar
nº84/2013, entende-se por limpe-
za de terreno: corte de mato e re-
moção de entulho e resíduos; logo
o poder municipal pode intervir em
lotes com vegetação tipo rasteira,
principalmente gramínea, apresen-
tando altura mínima de 50cm em pro-
priedades abertas. Essa circunstância
nos dá liberdade de realizar o serviço e
posteriormente o proprietário arcar
com os custos adicionados com as
taxas administrativas.

Com isso, usaremos esse es-
paço para anunciar o início da
Campanha Terreno Limpo, que
além de estimular os proprietári-
os a cumprirem com suas obriga-
ções, realizará o manejo nessas áreas.
E como? Através de uma setorização,
iniciamos o levantamento das regi-
ões prioritárias e repassaremos à
equipe responsável pela operação;
sendo esse serviço iniciado a par-
tir do mês de março.

Mesmo com o cronograma
precisamos da sua ajuda, pois muníci-
pes engajados são a força motriz para
a efetividade do nosso trabalho! Esta-
mos ainda mais frequentes nas redes
da Coordenadoria de Meio Ambi-
ente, compartilhando temáticas e
lendo vossas sugestões. Avise-nos
pelos comentários quando encon-
trarem locais que precisam da de-
vida atenção. Nosso objetivo é o
mesmo de vocês: São Pedro trans-
parecendo beleza!

Aline Lima é colaboradora
técnica da Coordenadoria de Meio
Ambiente

A Coluna "Ecoar - a voz do
meio ambiente" é uma
iniciativa da Coordenado-
ria de Meio Ambiente da
Prefeitura de São Pedro.
Conte o que está achando
ou dê sugestões através
do Instagram @meioam-
bientesaopedro ou e-
mail:  meioambiente@
saopedro.sp.gov.br

"A vacinação é considerada a maneira mais eficaz de se proteger contra a Covid-19",
diz a secretária Carolina Figueiredo

O carro do Vacimóvel, que leva
vacinas contra a Covid-19 aos mu-
nícipes em diversas regiões da ci-
dade, deve passar em 14 bairros
nesta semana (7 a 11 de fevereiro).
A ação acontece das 15h às 18h,
junto de um carro de som anunci-
ando a passagem do veículo de va-
cinação itinerante. Para ser imuni-
zado é necessário apresentar do-
cumento com foto, carteirinha do
SUS (Sistema Único de Saúde) e
carteira de vacinação.

Os bairros programados
para receberem o Vacimóvel
nesta semana são Jardim Ita-
queri, Jardim Serrano, Jardim
Buriti, Jardim Holliday (dia 7),
Nova São Pedro I e II (dia 8), Jar-
dim Itália, Novo horizonte, Jardim
das Cachoeiras (dia 9), Residen-
cial São Pedro, Residencial São
Francisco (dia 10) e Nova Es-
tância, Jardim Navarro, Vila
Rica e Jardim Holliday (dia 11).

"A vacinação é conside-
rada a maneira mais eficaz de
se proteger contra a Covid-19
e estamos bastante fel izes
com a aceitação da população
em relação ao Vacimóvel. As
pessoas não precisam se des-
locar  a té  uma unidade  de
saúde, o que torna a imuni-
zação bastante prática para
pessoas de qualquer idade, já

que recebem a dose na porta
de casa", explicou a secretá-
ria municipal de Saúde, Ca-
rolina Figueiredo.

Ela comentou, ainda, que os
protocolos sanitários recomen-
dados pela OMS (Organização
Mundial da Saúde) precisam ser

seguidos, como evitar aglome-
rações, utilizar máscara e hi-
gienizar constantemente as
mãos com álcool em gel.

RRRRREFINANCIAMENTOEFINANCIAMENTOEFINANCIAMENTOEFINANCIAMENTOEFINANCIAMENTO

Prazo para aderir ao Refis termina dia 11 de março
As pessoas que possuem dívi-

das com o município têm até o dia
11 de março para aderir ao Refis
(Programa de Recuperação Fiscal)
com 100% de desconto sobre juros
e multas dos débitos inscritos em
Dívida Ativa. Não há mais possibi-
lidade de prorrogação do prazo.
Para facilitar o atendimento aos
cidadãos e evitar aglomerações
durante a pandemia da Covid-
19, a prefeitura de São Pedro
disponibiliza o Refis Digital, ou
seja, o refinanciamento de dívi-
das com o município pode ser
feito de forma totalmente eletrô-
nica, pelo WhatsApp.

Débitos referentes ao IPTU
(Imposto Predial e Territorial Ur-
bano), ISS (Imposto Sobre Serviço),
taxas ou qualquer outro tipo de
cobrança feita pela Prefeitura ou
Saaesp (Serviço Autônomo de Água

e Esgoto de São Pedro) vencidos
até 31 de dezembro de 2021 po-
dem ser parcelados com descon-
to de 100% sobre juros e mul-
tas. O pagamento, dependendo
do valor total, pode ser feito em
até 200 vezes, no caso de débi-
tos com a Prefeitura, e até 60 vezes
para dívidas com o Saaesp

Para aderir ao Refis, os do-
cumentos exigidos são RG e CPF
e, conforme a necessidade, o
setor de Tributação requista
outras documentações.

Pelo WhatsApp, o número
para solicitar participação no Refis
com a Prefeitura de São Pedro é o
(19) 3481-9246. Após enviar men-
sagem, o setor de Tributação
passa todas as orientações a se-
rem seguidas. No caso dos dé-
bitos com o Saaesp, o contato pode
ser feito pelo telefone 3481-8111.

PLANTÃO - No dia 12 de
março, a prefeitura realiza Plantão
do Refis. O atendimento vai ser pre-
sencial, seguindo todos os protoco-
los sanitários recomendados pela
OMS (Organização Mundial da

Saúde) para conter o avanço da Co-
vid-19. O setor de Tributação fica
situado na Prefeitura de São Pedro
(Rua Valentim Amaral, 748, Centro).
O atendimento ao público é de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Pagamento, dependendo do valor total, pode ser feito em até 200 vezes

EEEEEQUIPQUIPQUIPQUIPQUIPAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTOSOSOSOSOS

Defesa Civil solicita emenda parlamentar para compra
O presidente da Defesa Civil de

São Pedro, Rosivaldo Amaro da Silva,
conhecido como Dez, entregou nesta
quinta-feira (10/02) ofício no gabinete
do deputado estadual Roberto Morais
solicitando emenda parlamentar no
valor de R$ 300.000 para aquisição
de kit de equipamentos para a De-
fesa Civil. A solicitação é por inter-
médio da Ação de Aparelhamento
das Defesas Civis Municipais, do Go-
verno do Estado de São Paulo.

Com o recurso liberado, serão
adquiridos uma Pick-up 4x4, de
cabine dupla, um conjunto de com-
bate a incêndio para acoplar na Pi-
ckup, um bote inflável para resga-
te, um gerador e uma motoserra.

"São Pedro não para de crescer e
se desenvolver, por isso estamos sem-
pre atentos às necessidades do muni-
cípio para que os cidadãos tenham a
melhor estrutura em todas as áreas.
Com os novos equipamentos podere-
mos aprimorar ainda mais o nosso
suporte para o socorro em situações de
desastres naturais ou qualquer outra
demanda", comentou Rosivaldo Silva.
Na reunião, o presidente da Defesa
Civil foi acompanhado do coman-
dante da Guarda Municipal, Lu-
ciano Luna, e do secretário da Defesa
Civil de São Pedro, Reginaldo Soares.
Eles foram recebidos pelo assessor do
deputado Roberto Morais, Reginal-
do Marcelo de Moura.

Com o recurso liberado, serão adquiridos uma Pick-
up 4x4, de cabine dupla
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CASAS E APARTAMENTOS
APT. JD. JERUBIAÇABA: 2 dorm., sala,
cozinha, banheiro, área de serviço,garagem
com portão eletrônico,R$ 250.000,00 (I.R.)

APT. CENTRAL: 3  dorm. (1 suíte com armá-
rio e ar cond.), w.c. social, sala, cozinha com
armários, roupeiro, área de serviço. (1º andar,
sem garagem) R$ 250.000,0 - (G/C)

CASA JD. PORANGABA: 2 dorm. (1 suí-
te), w.c. social, sala  para 2 ambientes com
varanda e sacada, cozinha, garagem (2),
e quintal. R$ 370.000.00 (M/S)

CASA NOVA EM CONDOMINIO Excelente
casa térrea, com 3 dorm. (1 suíte), w.c. soci-
al, sala para 2 ambientes, escritório, varanda,
cozinha planejada, área de serviço, quarto e
banheiro externo, 3 vagas cobertas + 2 des-
cobertas, área gourmet, aquecimento solar,
ótimo acabamento. R$ 830.000,00 (C/F).

CASA NOVA: 3 dorm. (1 suíte), todos com
armários embutidos, lavado, w.c. social,  sala
TV com pergolado,  sala de jantar com varan-
da e vista panorâmica, cozinha planejada e
barzinho, abrigo. Parte Inferior: Área gramada
e piscina, amplo salão com cozinha, banhei-
ro, quarto de despejo e lavanderia.  Acaba-
mento de primeira - R$ 780.000,00 (V.Z.).

CASA JD. PORANGABA:  Parte térrea: abri-
go, sala, cozinha, lavabo. Parte Inferior: 1 su-
íte + 1 quarto, área de serviço, despejo e quin-
tal grande. R$ 300.000,00 (K.S).

CASA JD.PORANGABA:  Parte térrea, 3
dorm.( 1 suíte), sacadas, w.c. social, sala de
jantar, sala de tv, cozinha grande, varanda,
abrigo(2). Parte Inferior: 1 quarto,  banheiro,
sala, cozinha grande, lavanderia, varanda, quar-
to de despejo, área com churrasqueira , quin-
tal grande. R$ 650.000,00 (R.O)

TERRENOS
Área Comercial: 1.363 m2 - ótimo local, 3
frentes - R$ 2.300.000,00 (B)

Terreno Jd. California  -   274 m2 - R$
110.000,00 (D)
Terreno na Avenida: 678 m2, 2 frentes:
R$ 310.000,00 (N.C.)
Terreno Iporanga - 410,00 m2 (aclive) -
R$ 210.000,00 (W.R)
Terreno prox. ao centro: 400 m2 - R$
170.000,00 (JS)
Área prox. Relógio do Sol: 1.100m2 - R$
500.000,00 (J.S)
Terrenos prox. ao centro: 250 m2 - R$
120.0000,00 (JS)
Terreno Jd. Porangaba: 308 m2, declive,
com vista. R$ 90.000,00 (V.N)
Terreno Jd. Porangaba: 284m2, declive,
vista para lago. R$ 110.000,00 (AS)

CHÁCARAS   PRONTAS

CHÁCARA LIMOEIRO: Área plana de
5.000 m2, cercada, casa simples com 3
dorm.,2 banheiros, varandas, poço e fos-
sa. R$ 350.000,00 (M).

LOT. CAMARGO: Chácara de 5.000 m2, com
excelente residência de 3 dorm. (1 suíte),
todos com armários embutidos, w. c. soci-
al, lavabo, sala de estar com lareira, sala de
jantar, cozinha com armários, varandas em
L, piscina, quiosque com churrasqueira, play
ground, campo de futebol, canil, horta,  casa
para caseiro e quarto de ferramentas. R$
795.000,00 (V.)

CHACARA FDOS PARA RIO PIRACICA-
BA: 7.000m2, casa avarandada com 2
dorm. (1 suíte), w.c. social, sala para 2
ambientes, cozinha americana, fogão à
lenha, forno e churrasqueira, área para
churrasco, quarto de ferramenta +quarto
e banheiro externo, pomar, galinheiro
(com galinhas), acesso para Rio Piraci-
caba, com local para estacionar carros
e barcos. R$ 380.000,00

OUTRAS OPÇÕES CONSULTE NOSSO
SITE: WWW.CELIOIMOVEIS.COM.BR

LLLLLIMPEZAIMPEZAIMPEZAIMPEZAIMPEZA

Serviço do Cata Cacareco acontece
na região do bairro Dorothea, hoje
Caminhão passa recolhendo móveis, eletroeletrônicos e outros materiais descartáveis quebrados ou sem uso

A região do bairro Dorothea
recebe neste sábado (12/02) o ser-
viço do Cata Cacareco, programa
da Coordenadoria de Meio Ambi-
ente que utiliza caminhão para re-
colher nas casas dos munícipes
móveis, eletroeletrônicos e outros
materiais descartáveis quebrados
ou sem uso. Em caso de chuva no
dia, o serviço será reagendado.

O programa acontece por se-
torização das regiões da cidade,
com atendimento de um setor por
semana para a coleta dos materi-
ais deixados nas calçadas. Neste
sábado, dia 12/02, o caminhão do
Cata Cacareco está programado
para passar pelas ruas dos bairros
nas adjacências do Dorothea, que
são Cidade Jardim, Estância Água

Mineral, Jardim Botânico 1000,
Jardim Botânico I e II, Jardim
das Cachoeiras, Jardim Itália,
Jardim Mariluz I, II e III, Jardim
Navarro, Jardim Nova Estân-
cia, Loteamento Campos do Jd.
Botânico, Novo Horizonte, Re-
sidencial Ipê e Vila Rica.

Conforme recomendação da
Coordenadoria de Meio Ambi-
ente, os materiais para coleta
devem ser deixados nas calçadas
antes das 8h de sábado. "É
muito importante que a popula-
ção colabore conosco neste ser-
viço, porque descartar resíduos em
locais impróprios pode propiciar cri-
adouros de vetores de doenças",
explica Rogério Bosqueiro, coorde-
nador de Meio Ambiente.

CRONOGRAMA - Os pró-
ximos bairros a receberem o
Cata Cacareco são os do grupo
E (Chácara Mirante  de  São
Pedro, Chácaras ABC, Colina
de São Pedro e Nova São Pe-
dro I e II) no dia 19/02; gru-
po F (Floresta Escura, Jardim
Santa Rosa, Nova Europa e
Sulforópolis) no dia 26/02 e
grupo G (Alpes das Águas, Bela
São Pedro e Terra Prometida)
no dia 5 de março.

Em caso de dúvidas, a Co-
ordenadoria de Meio Ambiente
pode ser contatada pelo telefo-
ne/WhatsApp (19) 3481-9260.
As informações são disponibili-
zadas também nas mídias soci-
ais (@meioambientesaopedro). Programa acontece por setorização das regiões da cidade
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Trecho de serra na SP 304
será liberado nesta sexta

A partir desta sexta-feira (11),
o trânsito será restabelecido no tre-
cho de serra da SP 304 - Rodovia
Geraldo de Barros, entre Torrinha
e Santa Maria da Serra. A libera-
ção ocorre apenas uma semana
após a Eixo SP Concessionária de
Rodovias realizar a extração da
rocha que ameaçava cair sobre a
pista. Desde então, dezenas de veí-
culos, como caminhões bascu-
lantes, escavadeiras, pás-carre-
gadeiras, trator de esteira e rolo
de compactação, entre outros, e
mais de 50 profissionais traba-
lharam diariamente na limpeza
e na remoção dos fragmentos
que caíram sobre a pista duran-
te a Operação Desmonte.

De acordo com Robinson Ávi-
la, diretor de Engenharia da Eixo
SP, a operação foi um sucesso, prin-
cipalmente por neutralizar um ris-
co iminente e, desta forma, preser-

var a segurança e integridade dos
usuários da rodovia. "A Operação
Desmonte se mostrou adequa-
da, sendo uma ação preventiva
que aumentou a segurança e a
confiabilidade da rodovia aos
motoristas", avalia.

O trânsito no trecho de serra
foi interditado no dia 11 de janeiro,
como medida preventiva, depois
que vistoria técnica realizada por
equipes da Eixo SP, Defesa Civil
do Estado, Artesp (Agência Re-
guladora de Transportes do Es-
tado de São Paulo) e IPT (Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas)
concluiu que havia risco de que-
da da rocha sobre a pista.

A partir desta constatação, a
concessionária deu início à Opera-
ção Desmonte. Contando com o
apoio de profissionais especializa-
dos para esse tipo de intervenção,
a Eixo SP montou o plano para a

extração da rocha com base nos
mais rigorosos protocolos de segu-
rança que a ação exigia.

Com o uso de quantidade con-
trolada de explosivos e na propor-
ção correta para desprender o blo-
co, na quinta-feira da semana pas-
sada, foram levados ao solo
aproximadamente 4,8 mil me-
tros cúbicos de rocha, algo em
torno de 9.000 toneladas de
material. Imediatamente após o
desmonte, equipes da concessioná-
ria deram início ao trabalho de re-
moção dos fragmentos.  Foram uti-
lizados rompedores hidráulicos -
equipamentos de perfuração acopla-
dos a retroescavadeiras - para a tri-
turação dos pedaços maiores de
rochas que sobraram. Após a re-
moção de todo o material que estava
sobre a pista e na encosta, o pavimento
será lavado e liberado para o flu-
xo normal de trânsito.

Após remover chova que ameaçava cair, Eixo SP irá liberar trânsito na serra de Santa
Maria nesta sexta-feira (11)
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Prefeitura recebe veículo
para a Guarda Municipal

O prefeito de São Pedro, Thiago
Silva, esteve nesta semana em Itapeva
(SP) para receber um veículo a ser uti-
lizado pela Guarda Civil Municipal,
principalmente na patrulha rural. O
chefe do Executivo foi acompanhado
do comandante da Guarda Civil Mu-
nicipal, Luciano Luna, e retorna à ci-
dade trazendo uma caminhonete S10
modelo 4x4, a diesel, turbo e cabine
dupla, equipada com guincho, rebo-
que, quebra-mato, estribo e rádio co-
municador. Esse veículo chega a São
Pedro por meio do convênio feito
com o Governo do Estado para o
programa AgroSP+Seguro, criado
para  garantir mais segurança no
campo. "Para aprimorar cada vez a
segurança da nossa cidade, não para-
mos de trabalhar e buscar recursos
junto ao Governo do Estado. Desta vez,
conquistamos esse veículo, equipando
nossa equipe da Guarda Municipal
para que continue realizando serviços
de excelência no nosso município", dis-
se o prefeito Thiago Silva.

Veículo chega a São Pedro por meio do convênio com o
Governo do Estado
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ALUGO APTO.
Ubatuba na Praia Grande. F. (19)
3481-6112/ 9 9759-9092.
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO.
Salão comercial (antigo choppão),
em frente à lava rápida Tio Zé, a 150
mts da matriz com 670 mts de área
coberta. Tel. (19) 3483-2136 ou
9.9736-2029.
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO
 Apartamento com 2 dorm. Sala co-
zinha banheiro no Bairro Dois Córre-
gos em Piracicaba tratar (19)
9.9665.8116.
-------------------------------------------
VENDO
Terreno 10x30 em Piracicaba, R$
155.000,00, Rua João Gimenes, Jar-
dim das Flores, ao lado do 373. Fone
(19) 99827-1101.
-------------------------------------------
VENDO
Sitio com 3 alqueires no macuco, com
água, rio, casa em construção com
4 dorm. E uma suíte, com criação de
animais. Tratar (19) 9.9922-6486.

VENDO OU TROCO
Peugeot 106, Ano 2000, motor 1.0, 4
portas 4 pneus novos carro bem
conservado e econômico Cel. (19)
9.9986-3580 falar com Osvaldo.
-------------------------------------------
VENDO OU TROCO
Uno Mille 1.0 ano 2003 álcool origi-
nal, carro bem econômico, carro a
qualquer prova. Cel (19) 9.9986-3580
fala com Osvaldo.
-------------------------------------------
VENDO
Parati 98 completa AR DIREÇÃO e
vidro e trava elétrica. Motor novo. 1000
motor AT. Fone (19) 9.9867-9421.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE SÃO PEDRO - SP

                 Mariana Izzo La Luna - Registradora Civil

Faço saber que pretendem se casar  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

ANTONIO  CARLOS  RODRIGUES,  estado civil viúvo, profissão
operador de máquina  agrícola,  nascido  em  Jaboticabal,  SP,
no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e cinquenta e três
(01/01/1953), residente  e  domiciliado  na  Rua  Principal,  14,
casa B, Jardim São Dimas,  São  Pedro,  SP, filho de LUIZ
RODRIGUES FILHO e de MARIA RODRIGUES. IRENE  ALVES
DE  SOUZA,  estado civil solteira, profissão aposentada, nasci-
da  em Maria Helena, PR, no dia nove de abril de mil novecentos
e cinquenta e seis (09/04/1956), residente e domiciliada na
Rua Principal, 14, casa B, Jardim São Dimas, São Pedro, SP,
filha de CARLOS ALVES DE SOUZA e de ANA RITA DE SOUZA.

GUSTAVO BETTONI, estado civil solteiro, profissão autônomo,
nascido em São  Pedro,  SP,  no  dia seis de março de dois mil
e dois (06/03/2002),  residente  e  domiciliado  na  Rua José
Nicoletti, 301, Recanto  das  Águas,  São  Pedro, SP, filho de
JOSÉ ROBERTO BETTONI e de MONICA MESSIAS DOS SAN-
TOS. VITORIA  SANTOS  RODRIGUES  DE JESUS, estado civil
solteira, profissão recepcionista,  nascida  em  São  Pedro, SP,
no dia vinte de dezembro de dois mil e um (20/12/2001), resi-
dente e domiciliada na Rua José  Nicoletti,  301,  Recanto  das
Águas, São Pedro, SP, filha de VILSON RODRIGUES DE JESUS
e de MARIA IVANISE DOS SANTOS.

LEONARDO   BRAGAIA,  estado  civil  solteiro,  profissão  aju-
dante  de motorista, nascido em São Pedro, SP, no dia sete de
abril de mil  novecentos e noventa e nove (07/04/1999), residen-
te e domiciliado na Rua Rinaldo Sergio Marchese, 162, Resi-
dencial São Pedro, São Pedro, SP, filho de VALCIR BRAGAIA e
de CRISTIANE RIBEIRO MARQUES. HARIANE  AFONSO  DOS
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em
São  Pedro, SP, no dia onze de maio de dois mil (11/05/2000),
residente e domiciliada na Rua Rinaldo Sergio Marchese, 162,  Resi-
dencial São Pedro, São Pedro, SP, filha de NEWTON MEDRANO DOS
SANTOS e de LEILA APARECIDA AFONSO CLAUDINO.

JOÃO  PAULO PEREIRA DA CRUZ, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de laboratório químico, nascido em Juquiá, SP, no
dia quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (04/
02/1999), residente e domiciliado  no  Engenho  São  Pedro,
Bairro Agrícola Bela Vista, São Pedro, SP,  filho  de  PAULO
SOARES DA CRUZ e de LUCIANA APARECIDA PEREIRA. LEILI-
ANE LIMA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nasci-
da em  Divisópolis, MG,  no dia dois de junho de dois mil e cinco
(02/06/2005),  residente  e  domiciliada  no Engenho São Pedro,
Bairro  Agrícola  Bela  Vista,  São  Pedro, SP, filha de MIRAIDES
DE JESUS SANTOS e de LETÍCIA SOUZA LIMA.

DENIS  DANTE BREIN, estado civil solteiro, profissão mecâni-
co, nascido em  São  Pedro, SP, no dia sete de junho de mil
novecentos e oitenta  e  cinco  (07/06/1985), residente e domici-
liado na Rua Ana de Souza Bertato, 139, Jardim Mariluz, São
Pedro, SP, filho de DACIO ROBERTO BREIN e de SANDRA DAN-
TE BREIN. DANIELE  MENDES  FACCIOLI,  estado  civil solteira,
profissão auxiliar administrativo,  nascida  em  São Pedro, SP,
no dia cinco de janeiro  de  mil novecentos e noventa e dois (05/
01/1992), residente e domiciliada  na  Rua Augusto Rinaldi So-
brinho, 224, Vila Pindanga, São Pedro,  SP, filha de JOSÉ VAL-
CIR FACCIOLI e de ZULMA ZAIRA MENDES FACCIOLI.

Cartório de Registro Civil - Rua Patrício Miguel Carreta, nº
704, Centro - São Pedro/SP - CEP: 13.520-000 - Tel: (19)

3481.5310 - WhatsApp +55 19 3481-5310

INSTRUMENTOS MUSICAIS.
E acessórios novos e usados, con-
serto, compra, vende e troca. Ficha
Som Usados. F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
APARELHAGENS E CAIXAS.
Som, profissionais e residenciais,
usados, compra, vende, troca e
loca. Ficha Som Usados. F. (19)
3483-2136.
-------------------------------------------
GRAVAÇÕES DE.
Fitas K7 e Discos de Vinil p/ CD/
PENDRIVE e VHS p/ DVD. F. (19)
3483-2136.
-------------------------------------------
VENDO TVs.
Usadas. F. (19) 3483-2136.
-------------------------------------------
VENDO ÓRGÃO.
Minami MDX15, série ouro, com
banqueta, ótimo estado. F. (19)
3483-2136.
-------------------------------------------
COMPRO.
Teclado e Violão usado - Ficha Som
(19) 3483-2136 ou (19) 9.9736-2029.
-------------------------------------------
MESA DE COZINHA
De mármore sem cadeiras, R$
230,00. Tratar (19) 9.9922-6486.
-------------------------------------------
MESINHA SIMPLES
Medida 1.20 x .070 cm. R$ 120,00.
Tratar (19) 9.9922-6486.
-------------------------------------------
JOGO COM
5 cadeiras, vários ou avulso. R$
250,00, ou avulso R$ 40,00 cada.
Tratar (19) 9.9922-6486.
-------------------------------------------
VENDO
Púlpito, R$ 1.700,00. Tratar (19)
9.9922-6486.
-------------------------------------------
VENTILADORES
De Parede, 50 cm. Semi novo 110/
220v,  R$ 250,00.  Tratar  (19)
9.9922-6486.
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS
SRA. GIOVANI
APARECIDA ROTTA
Faleceu no dia 03/02 na cidade
de Piracicaba, aos 51 anos de
idade e era filha dos finados Sr.
Roque Luiz Rotta e da Sra. Mari-
lene Svazatti Baldi Rotta. Deixa
a filha: Marcela Fernanda Rotta
Pinto. Deixa demais parentes e
amigos.O seu corpo foi transla-
dado para a cidade de São Pe-
dro e o seu sepultamento deu
se dia 04/02 ás 10:00 no Cemi-
tério Municipal daquela localida-
de onde foi inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SRA.ANTONIETA ELIZA
GHIROTTI ANTONELLI
Faleceu anteontem na cidade de
São Pedro 75 anos de idade.Era
viúva do Sr.Paschoal Antonelli
Filho.Era filha dos finados
Sr.Florindo Ghirotti e da
Sra.Dorothea Bena Ghirotti. Dei-
xa os filhos:Giuliano Giocondo
Ghirotti Antonelli casado com
Leticia Cavalheiro Rizziolli e Ful-
vio Giocondo Ghirotti Antonelli
(falecido).Deixa netos, demais
parentes e amigos.O seu sepul-
tamento deu se ontem ás 14:00
hs saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Jesus se-
guindo para o Cemitério Municipal
daquela localidade  onde foi inu-
mada em jazigo da família
.(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

98166-578398166-578398166-578398166-578398166-5783

SR. JOSE DURVAL
HALEMBECK LEITE
Faleceu dia 03/02/2022, na ci-
dade de São Pedro, contava 66
anos, filho dos finados Sr. Jose
Durval Malheiros Leite e da Sra.
Lesy Ha-lembeck Leite, era ca-
sado com a Sra. Eliana Tena-
glia Leite; deixa os filhos: Durval
Te-naglia Barwick Leite, casado
com a Sra. Ana Luiza Tenaglia
Barwick e Luma Tenaglia Barwi-
ck Leite, casada com o Sr. Gui-
lherme Gabriel Antonio de Deus.
Deixa o neto: Le-onardo Tena-
glia Barwick; demais familiares
e amigos.
Cerimonia de Cremação dia 04/
02/2022 às 16h00 no Cremató-
rio Unidas - Bom Jesus na cida-
de de Piracicaba. (Abil Grupo
Unidas Funerais).

SRA. MARIA ROSA
APARECIDA DA SILVA DUARTE
Faleceu 04/02/2022, na cidade
de Pira-cicaba, contava 66 anos,
filha dos finados Sr. Deolindo
Anacleto da Silva e da Sra. Ro-
salima Nascimento da Silva, era
casada com o Sr. Jose Duarte
Novaes; deixa os filhos: Josias
Duarte Novaes, casado com a
Sra. Rosana Fatima Duarte; Jo-
siane Duarte da Silva, casada

com o Sr. Sergevando da Silva;
Joseli Duarte Gasparin de Frei-
tas, casada com o Sr. Walter
Gasparin de Freitas; Josilene
Duarte Gonçalves, casada com
o Sr. Gilson Batista Gonçalves;
Joselis Duarte Vidal, casada
com o Sr. Nelson Vidal e Jamile
Duarte Novaes Ferreira, casada
com o Sr. Esdras Hamilton Fer-
reira. Deixa netos, bis-netos, de-
mais familiares e amigos. Se-
pultamento dia 04/02/2022, às
16h30 do Velório Memorial "2"
de São Pedro, para o Cemitério
da Saudade de São Pedro. (Abil
Grupo Unidas Funerais).

SRA. COLOMBA SANTIN ROTTA
Faleceu dia 07/02/2022, na ci-
dade de Charqueada, con-tava
91 anos, filha dos finados Sr.
João Santin e da Sra. Maria San-
tin, era viúva do Sr. Jose Rotta;
deixa os filhos: Luis Carlos Rotta,
casado com a Sra. Maria Apareci-
da Velo-zo Rotta; Maria Nilce Sch-
mitte; Irene Rotta dos Santos. Dei-
xa irmão, sobrinhos, netos, bis-
netos demais familiares e ami-
gos. Sepultamento dia 08/02/2022,
às 14h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende, para a referida necrópole.
(Abil Grupo Unidas Funerais).

SRA.LUZIA  AMALIA
LATANZE SIQUEIRA
Faleceu no dia 07/02  na cidade
de São Pedro aos 86 anos de
idade.Era viúva do Sr.Jomar Ro-
berto  Siqueira.Era filha dos fi-
nados Sr.Januario Latanze e da
Sra.Pachoina Morette. Deixa
irmã, sobrinhos, demais paren-
tes e amigos.O seu sepulta-
mento deu se dia 08/02 ás
10:30 hs saindo a urna mortuá-
ria do Velório Municipal de São
Pedro seguindo para o Cemité-
rio daquela localidade onde foi
inumada em jazigo da
família.(GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS )

SRA.ALAIDE DEL GREGO DUO
Faleceu no dia 10/02  na cidade
de São Pedro aos 71 anos de
idade e era casada com o
Sr.Luis Duo .Era filha dos fina-
dos 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 trans-
ladado para a cidade de Santo An-
dré e o seu sepultamento deu se
dia 11/02 ás 10:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Jardim Santo André seguindo
para o Cemitério da mesma lo-
calidade onde foi inumada em
jazigo da família .(GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS )

VVVVVILAILAILAILAILA S S S S SÔNIAÔNIAÔNIAÔNIAÔNIA

Comunidade rejeita cívico-militar na
E.E. Maria de Lourdes Consentino

Em assembleia promovida
nesta noite de sexta-feira, 11 de fe-
vereiro, a comunidade escolar do
bairro Vila Sônia rejeitou por una-
nimidade a proposta de instalação
da escola cívico-militar na EE. Pro-
fessora Maria de Lourdes Consen-
tino. A decisão de rejeitar a pro-
posta foi anunciada pelo diretor da
escola, Ariovaldo Jacquier de Sou-
za, depois de diversos pais e lide-
ranças da comunidade e da
Apeoesp (Sindicato dos Profes-
sores do Ensino Oficial de Ensi-
no do Estado de São Paulo),
protestarem contra a proposta.

A assembleia foi realizada no
pátio da escola, que foi tomada pela
comunidade escolar, e coordena-
da pela chefe de gabinete do prefei-
to Luciano Almeida, Daniela Moli-
na, após o dirigente de ensino de
Piracicaba, Fabio Negreiros, e pelo
diretor da Maria de Lourdes Con-
sentino, expuserem que o objetivo
do evento era de apresentar a pro-
posta da escola cívico-militar. A
chefe de Gabinete chegou a exi-
bir um bloquinho de cédulas de
votação que acabaram não sen-
do nem usada, uma vez que era
nítido a rejeição à proposta, em
diversas manifestações.

A diretora estadual da Apeo-
esp, Leonor Peres, deixou claro que
a entidade é totalmente contrária
à escola cívico-militar, por ser um
modelo educacional que se carac-
teriza pela chamada ´disciplinar
militar´ e pela exclusão de estudan-
tes e professores que a ele não se

Leonor Peres, diretora estadual da Apeoesp, disse que esse modelo exclui alunos e profes-
sores que não se enquadram, ferindo o caráter universal da escola pública

ajustam, ferindo assim o caráter
universal da escola pública, direito
de todos e dever do Estado.

Para a presidenta da Apeoesp,
a deputada estadual Professora
Bebel (PT), essa proposta é um pa-
drão educacional altamente ideo-
logizado, que leva ao extremo os
princípios do famigerado movi-

mento "escola sem partido", que
tem sido rejeitado em todos os
locais onde se pretendeu imple-
mentar e vetado inclusive pelo
Supremo Tribunal  Federal
(STF). "Pai, mãe, não se enga-
ne: a finalidade da escola cívi-
co-militar é formatar o pensa-
mento de seus filhos e filhas, im-

pedi-los de pensar, de construir
autonomia intelectual para de-
cidir seu próprio futuro e con-
tribuir para transformar nossa
sociedade tão injusta. O retro-
cesso é tão grande que nesse tipo
de escola há até mesmo nota de
comportamento, algo que resga-
taram da ditadura militar".

Comunidade escolar da região do Vila Sônia lotou o pátio da EE. Maria
de Lourdes Consentino e se posicionou contra a escola cívico-militar

Dirigentes da Apeoesp também participaram da assembleia e
levaram aposição da entidade contrária à escola cívico-militar

Fotos: Divulgação
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Bairro
Theodoro de
Souza Barros
recebe
apresentação
artística

A pista de skate José B. Ca-
denasse, no bairro Theodoro de
Souza Barros, em São Pedro,
será palco para apresentação de
circo-teatro neste fim de sema-
na. O grupo de arte teatral Biri-
ba se apresenta no local nesta
sexta-feira, sábado e domingo
(11, 12 e 13/02), às 20h, com
entrada gratuita. A atividade
integra a programação de ani-
versário de São Pedro, que com-
pleta 141 anos no dia 22 de fe-
vereiro. Ainda neste mês, nos dias
18,19 e 20, será a Cia. Pantomina
de Teatro a atração na cidade. Ela
estará na praça do bairro Horto
Florestal, também às 20h.

Com realização do Ministério
do Turismo, Secretaria Especial da
Cultura, Lei Aldir Blanc e Governo
do Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa, os eventos ocorrem
em parceria com a Coordenadoria
de Cultura de São Pedro.

Segundo o coordenador de
Cultura de São Pedro, Ivan Tei-
xeira, as atividades ao ar livre
são uma alternativa para evitar
aglomerações em ambientes fe-
chados durante a pandemia da
Covid-19. "A arte é importante
para alegrar as pessoas neste
período em que muitos perde-
ram entes queridos, mas é fun-
damental que as recomendações
da Organização Mundial da
Saúde, como o uso de máscara,
sejam respeitadas", comentou
ele, acrescentando que nos lo-
cais das apresentações será dis-
ponibilizado álcool em gel.
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Apeoesp vai à Justiça para garantir
reajuste de 33,23% aos professores
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Custou R$ 472,00

Bebel falou que o governador quer "acabar com a carreira" dos professores estaduais e que piso salarial "não deve ser pago com abonos"
A Apeoesp (Sindicato dos

Professores do Ensino Oficial do
Estado de SP) entrou com uma
ação no Tribunal de Justiça de
São Paulo contra o governo de
João Doria (PSDB) pedindo re-
ajuste de 33.23% no salário base
dos professores do Estado, para
se adequar ao piso nacional da
categoria, com repercussão ge-
ral para todos os professore. O
anúncio desta medida foi feita
pela presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora
Bebel (PT), no início da noite
desta quinta-feira, 10 de feve-
reiro, durante audiência públi-
ca online, promovida pela As-
sembleia Legislativa de São
Paulo por iniciativa do seu
mandato, com o tema: "Não

ao desmonte da carreira, sub-
sídio jamais!", que reuniu diver-
sos especialista, inclusive de ou-
tros Estados, para tratar da pro-
posta do governo de São Paulo
de criação de uma nova carrei-
ra para o magistério.

A deputada estadual Profes-
sora Bebel também criticou o go-
vernador João Doria por ter
anunciado aumento de 20% nos
salários dos servidores das áre-
as da educação e saúde pública,
e de 10% para os demais, inclu-
indo  os professores. "O gover-
nador tem tanto ódio dos pro-
fessores que até no anúncio de
reajuste ele deixou os profes-
sores de fora, para poder que-
brar com a categoria", afirma
a presidente da Apeoesp.

Bebel também falou que o go-
vernador quer "acabar com a car-
reira" dos professores estaduais e
diz que o piso salarial "não deve
ser pago com abonos e gratifica-
ções", como propõe o governo do
Estado. "Nós fomos aprovados em
concurso público e temos que ser
respeitados", defende.

Durante a audiência públi-
ca, a deputada Professora Be-
bel voltou a criticar duramente
o governador, dizendo que ele
não está propondo nova carrei-
ra "coisa ne n h u m a " .  " E l e
quer desmontar o magistério
e transformar a forma de re-
muneração em subsídio. O
governador está propondo
que para ter progressões sa-
lariais os professores passa-

riam a integrar o regime de
remuneração por subsídio,
excluindo a incorporação de
gratificações, bônus ou prê-
mios atualmente existentes.
Para receber os aumentos, os
servidores terão de passar
por provas a cada dois anos.
Subsídio é para quem tem car-
go elet ivo,  não para quem
passou em concurso público.
Nós vamos fazer esse debate
na categoria  e  lançar  uma
campanha salarial para con-
seguir o reajuste, que é a for-
m a  c o r r e t a  d e  v a l o r i z a r  a
carre ira  dos  professores" ,
diz, criticando a proposta do
governador de aumento sala-
rial condicionado ao desem-
penho dos servidores.

Bebel diz que a Apeoesp irá lançar campanha salari-
al para conseguir o reajuste, que é a forma correta
de valorizar o professor

SSSSSALÁRIOSALÁRIOSALÁRIOSALÁRIOSALÁRIOS

Deputada Bebel diz que todos
servidores merecem reajustes

Para a presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do En-
sino Oficial de Ensino do Estado
de São Paulo), a deputada estadu-
al Professora Bebel (PT), todos os
servidores públicos do Estado de
São Paulo prestam relevantes ser-
viços à população e todos merecem
reajustes salariais, até porque a in-
flação registrada no país, nos últi-
mos anos, está consumindo o po-
der de compra de todos os traba-
lhadores.  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 mar-
ço, para os servidores da seguran-
ça 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 servido-
res públicos que cuidam de di-
reitos de enorme importância,
como saúde e segurança públi-
ca. No entanto, fica a pergunta: o
trabalho dos profissionais da edu-
cação - professores e funcionários
- vale menos?", questiona.

A deputada Professora Bebel,
que é líder da bancada do PT na
Assembleia Legislativa de São Pau-
lo, avisa que "nosso mandato to-
mará providências para assegurar
que aumentos reflitam de forma
igual em todas as carreiras! Por
exemplo, o reajuste devido para a
equiparação dos salários dos pro-
fessores com o piso nacional é de
33.02% e tem que ser pago ime-
diatamente. 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 esta-
dual também não deve ser pago
com subsídios, conforme vem sen-
do anunciado pelo governo esta-
dual. "Essa é uma forma de remu-
neração que se aplica a detentores
de cargos eletivos, ministros, se-
cretários de governos estadu-
ais e municipais e determina-
dos cargos do poder judiciário.
O pagamento por subsídio não
permite adicionais como quin-
quênio, sexta-parte e outros. Os
professores também merecem e
precisam de reajuste salarial e
vamos lutar por isso com todas
as nossas forças", ressalta.



A Tribuna de São Pedro
Sábado, 12 de fevereiro de 2022 A9

CCCCCLÍNICALÍNICALÍNICALÍNICALÍNICA     MÉDICAMÉDICAMÉDICAMÉDICAMÉDICA

Cardiotest agora atende em novo endereço
Sob comando do cardiologista Rafael Prota, Cardiotest está na rua Valentim Amaral, 467, bairro Santa Cruz, em São Pedro

Daniella Oliveira
danyjornal@hotmail.com

Inaugurada há 10 anos pelo
cardiologista Rafael Prota, a clí-
nica médica Cardiotest agora
está em novo endereço: Rua
Valentim Amaral, 467, bairro
Santa Cruz, em São Pedro. Num
espaço amplo, climatizado, com
consultórios equipados com mo-
dernos aparelhos, a Cardiotest

também conta com o atendi-
mento da médica geriátrica Da-
niela Prota e da dermatologista
Renata Prota.

Formado em 2004 pela Fa-
culdade de Medicina em Alfe-
nas (MG) e especialização em
cardiologia na Beneficiência
Portuguesa (SP), Rafael Prota
também é especializado em er-
gometria. "São quase 14 anos de
experiência. Fiquei 10 anos com

a clínica em Águas, mas, como
80% dos meus pacientes são de
São Pedro, decidi mudar para
esse espaço mais amplo e ofere-
cer mais comodidade a todos",
declarou o cardiologista.

Pelo Sus, Rafael Prota atende
na Umis de São Pedro há mais de 4
anos, e nos municípios de Charque-
ada e Águas de São Pedro. "Somen-
te na Umis são aproximadamente
360 pacientes por mês. E, na clíni-

ca, desde sua inauguração, tenho
cerca de 3.600 pacientes cadastra-
dos", informou.

Na Cardiotest, além de consul-
tas particulares, atende convênios
da Santa Casa de Piracicaba e Por-
to Seguro. Na clínica o paciente con-
ta com exames como: ecocardiogra-
ma, mapa de 24 horas, teste ergo-
métrico, holter 24 horas, doppler
carótidas e vertebrais. "Temos apare-
lhos modernos para oferecer os servi-

ços de investigação e diagnóstico car-
diológico não evasivo; além de in-
vestigação de dor torácica de ori-
gem cardíaca ou não, e investiga-
ção de isquemia", detalhou Prota.

O cardiologista atende na Car-
diotest de segunda, quarta e sexta-
feira, das 13h às 17h, e na terça-
feira, das 8h30 às 17h. A geriatra
Daniela Prota atende na terça e
sexta-feira, a partir das 13h30. A
dermatologista Renata Prota aten-

de na quinta-feira, das 13h30 às
17h. As consultas devem ser agen-
dadas pelo telefone: (19) 99811-
9310. Para atendimento domi-
ciliar, a consulta deve ser mar-
cada pelo mesmo contato.

SERVIÇO: A Cardiotest
fica na rua Valentim
Amaral, 467, bairro San-
ta Cruz, em São Pedro.
Telefone: (19) 99811-9310.

Em São Pedro, a Cardiotest fica na rua Valentim Amaral, 467,
bairro Santa Cruz

Cardiologista Rafael Prota é responsável pela Cardiotest
desde 2012

Clínica oferece exames de ecocardiograma, mapa de 24 horas, teste
ergométrico, holter 24 horas, doppler carótidas e vertebrais

Daniella Oliveira
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custou R$ 300,90

custou R$ 584,10

custou R$ 920,00
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CHAMADA PÚBLICA - LEITE E IOGURTE
O Município de São Pedro/SP, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Valentim Amaral, n.º 748,
inscrita no CNPJ sob nº 46.415.998/0001-96, representado neste ato pelo Prefeito Thiago Silvério da Silva, no art. 14
da Lei 11.947/2009 e no art. 21 da Resolução FNDE/CD nº 38/2009, através da Secretaria da Educação, vem
realizar CHAMADA PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor
familiar rural, durante o exercício de 2022. O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros
alimentícios (20.000 litros de leite in natura e 150.000 frascos de iogurte) da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, para atendimento ao Programa de Alimentação Escolar/PNAE. Os Grupos Formais deverão
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 11 de março de 2022, às
09:00 horas, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de São Pedro. A presente Chamada Pública
poderá ser obtida no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de São Pedro, situado à Rua Valentim
Amaral, n. 748, no horário das 9:00 às 17:00 horas, e através do site www.saopedro.sp.gov.br. São
Pedro, 11 de fevereiro de 2022. - Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

CHAMADA PÚBLICA - HORTIFRUTI
O Município de São Pedro/SP, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Valentim Amaral, n.º
748, inscrita no CNPJ sob nº 46.415.998/0001-96, representado neste ato pelo Prefeito Thiago Silvério
da Silva, no art. 14 da Lei 11.947/2009 e no art. 21 da Resolução FNDE/CD nº 38/2009, através da
Secretaria da Educação, vem realizar CHAMADA PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, durante o exercício de 2022. O objeto da presente
Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifruti) da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, para atendimento ao Programa de Alimentação Escolar/PNAE. Os Grupos Formais deverão
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 10 de março de 2022, às 09:00
horas, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de São Pedro. A presente Chamada Pública poderá
ser obtida no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de São Pedro, situado à Rua Valentim
Amaral, n. 748, no horário das 9:00 às 17:00 horas, e através do site www.saopedro.sp.gov.br. São
Pedro, 11 de fevereiro de 2022. - Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:

Pregão Presencial - Registro de Preços Nº 10/2022 - Processo: 280/2022 - Objeto:
Serviços Mecânicos para a Frota Municipal - Início da Sessão Pública: 07/03/2022, 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 Com-
pras 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, 11 de fevereiro de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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Procura por profissionais de saúde
mental aumenta 50% na rede

Falar de saúde mental vai
muito além de diagnósticos. Rela-
cionada aos fatores psicológicos,
biológicos, familiares e socioeconô-
micos, o tema gera ainda mais de-
safios neste período de pandemia
do novo coronavírus. Na Secreta-
ria de Saúde de São Pedro, o nú-
mero de pacientes que procuraram
atendimento com profissionais de
saúde mental aumentou cerca de
50% em menos de um ano.

"No início da pandemia, entre
janeiro e fevereiro de 2020, nossos
psicólogos e psiquiatras realizaram

cerca de 60 atendimentos por mês,
agora, somente em dezembro de
2021, foram 117 consultas registra-
das", explicou a secretária de Saú-
de, Carolina Figueiredo.

Atualmente, a Secretaria
conta com 6 psicólogos e 2
psiquiatras; será contratado
mais um para o posto do São
Dimas. Os profissionais aten-
dem na Unidade Mista  de
Saúde (Umis) e também no
Centro de Atenção Psicosso-
cial São Pedro (Caps). "São pa-
cientes encaminhados pelos

próprios postos de saúde ou pelo
Caps, onde o acolhimento é li-
vre e qualquer pessoa pode bus-
car ajuda", explicou Carolina.

Outro fator que chamou a
atenção da secretária neste perío-
do de pandemia é o número de cri-
anças com algum transtorno men-
tal diagnosticado. Das 117 con-
sultas realizadas no último mês
de dezembro, 12% foram feitas
com crianças e adolescentes.
"São inúmeros fatores associa-
dos à perda, à solidão, hiperati-
vidade e falta de socialização".
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Prefeito de Águas baixa decreto que
flexibiliza o retorno presencial de alunos

Decreto flexibiliza o retorno presencial para alunos da rede municipal na faixa de 5 a 11 anos

Divu lgação

O prefeito João Victor Barbo-
za (Cidadania) publicou no último
dia 3 decreto flexibilizando o re-
torno presencial para alunos da
rede municipal na faixa de 5 a
11 anos. Os pais que ainda não
tenham completado o esquema
vacinal (duas doses) poderão
manter os alunos em atividades
remotas até que chegue o perío-
do de aplicação da segunda dose.

A medida visa conter o avan-
ço da variante ômicron, que é
especialmente mais perigosa entre
os não-vacinados. "Estamos acom-
panhando a situação com cautela
e recebendo os comunicados da
área de saúde. Resolvemos pro-
ceder com essa decisão pelo menos

até que os alunos da faixa etária
que está iniciando a vacinação pos-
sam ter seu esquema vacinal com-
pleto", ressaltou o prefeito João

Victor.  O decreto será publica-
do e as unidades escolares en-
trarão em contato com as famí-
lias para mais informações.


