DERROTADOS
Os vereadores governistas
Anilton Rissato (Patriota), Gustavo Pompeo (Avante), Josef Borges (Solidariedade) e Fabrício Polezzi (Patriota) não fizeram qualquer fala na audiência pública que
aconteceu na noite de sexta (11),
na EE. Maria de Lourdes Consentino, no bairro Vila Sônia, quando foi apreciada a implantação da
escola cívico-militar. Apesar de
serem governistas e defensores do
projeto, com as diversas manifestações contrárias, acabaram,
como diz o ditado popular, “entrando mudos e saindo calados”.
Foi bom. Engoliram a seco a derrota imposta pela comunidade.
VAIADO
O maior alvo dos manifestantes foi o vereador Fabrício Polezzi,
ferrenho defensor da escola cívicomilitar — o que é um direito dele,
claro —, que teve que ouvir calado
uma plateia inteira gritar “Fora,
Polezzi”. Era tanta gente contra que
acabou se “mancando” e não abrindo a boca. A vaia seria um sinal
claro que de que o presidente Jair
Messias Bolsonaro (PL?) está pior
do que se imagina na periferia da
cidade? Mas foi ótima a atitude do
nobre vereador. Aceitar a vontade
popular faz parte do jogo sério.
DE FININHO
O vereador Anilto Rissato, que
atua naquela região, já percebendo que a comunidade escolar não
desejava a implantação da escola
cívico-militar, antes mesmo de
concluído o processo, saiu de fininho, mas com cara de quem comeu e não gostou. Enquanto isso,
a vereadora Rai de Almeida (PT),
que também acompanhou do seu
canto as diversas manifestações,
comemorou a rejeição da proposta. Afinal, é a direita e a esquerda
ouvindo ao mesmo tempo.
AMARELO
Idealizador da escola cívicomilitar na cidade e, aparentemente, aliado de primeira hora do vereador Fabrício Polezzi, nesta
empreitada, o ex-candidato a
prefeito Edvaldo Brito (Avante),
que parecia empolgado no início
da audiência pública na EE. Maria de Lourdes Consentino, acabou saindo com o sorriso amarelo com a decisão da comunidade escolar. Pelo jeito, deve ter
sido surpreendido com a posição
tomada. Também foi bem: soube
ouvir o que a maioria quer dizer
e isso é bom na democracia.
ESTRATÉGIA — I
A administração municipal,
representada na assembleia pela
chefe de Gabinete, Daniela Molina, depois da derrota impactante
na audiência pública na E.E. Maria de Lourdes Consentino, com o
prefeito Luciano Almeida também
sendo alvo de sonora vaia, certamente, por estratégia, acabou
transferindo a audiência que aconteceria neste último sábado na EE
Jethro Vaz de Toledo, no Jardim
Itapuã. A ideia, pelo que se comenta nos corredores da Câmara, é de
recompor a base e mobilizar a comunidade escolar, tanto que estaria sendo agendada uma reunião
para esta terça-feira, para discutir a proposta. Isso aí: democracia
se faz assim, com respeito.
ESTRATÉGIA — II
Edivaldo Brito, aliado do prefeito Luciano Almeida, que já foi
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candidato a prefeito na cidade,
sem nenhum sucesso, inclusive
pelo PC do B, numa dobrada com o
PT, recorreu às mídias sociais, neste final de semana, para dizer que
o processo não foi democrático.
Com cara de vítima e de quem não
dormiu bem com a decisão, saiu
acusando a todos, até o diretor da
EE. Maria de Lourdes Consentino,
Ariovaldo Jacquer de Souza, sobre
a decisão de dizer que naquela escola não seria implantado o programa defendido pelos bolsonaristas. Faz parte, Edvaldo, do processo democrático. Vamos em frente.
ESTRATÉGIA — III
Quem viu a postagem de Brito diz que faltou com a verdade,
até porque a chefe de Gabinete,
Daniela Molina, explicou como é a
escola cívico-militar, inclusive exibiu dois vídeos. Diferente do que
fala, todos puderam falar, tanto
que diversos pais, professores e
alunos falaram e se colocaram
contrários à proposta. Uma maravilha de exercício democrático,
o que faz bem para todos nós. A
maioria vence e respeita a minoria
e a minoria perde e respeita, também, a maioria. Vamos em frente.
COMEMORAÇÃO
A rejeição da comunidade ao
programa escola cívico-militar foi
comemorada pelos estudantes que
tomaram o espaço e por dezenas
de pais, assim como por diretores
da Apeoesp, entidade que não esconde de ninguém que é contrária.
Não à toa, mas porque entende que
dinheiro da educação não é para
custear o aparelhamento das escolas por militares e fazer afrontamento aos princípios educacionais,
inclusive pela exclusão de estudantes e professores que a ele não se
ajustam, ferindo assim o caráter
universal da escola pública, direito de todos e dever do Estado.
INÉDITO
Nem bem a nova Resolução da
Câmara que trata da nova Reforma Administrativa foi aprovada e
já existiu necessidade de fazer correções. Fica a dica para quem está
corrigindo as falhas e que leia melhor a Resolução, pois outros lapsos e falhas ainda existem no texto
aprovado em dezembro de 2021.
Essa é a contribuição do Capiau,
idoso, cansado e meio enfermo.
ASSIDUIDADE
A Câmara Municipal, em sua
Reforma, não contemplou os servidores que usarem o abono previsto no Estatuto dos Servidores
Municipais para que possam receber o prêmio assiduidade do
mês. Será que foi mesmo esquecimento ou faltou uma análise
mais detalhada da Lei 5838/06
antes de revogá-la por completo?
Perguntar não ofende, ofende?
REJEITADO – I
Servidor durante a gestão do
ex-prefeito Barjas Negri (PSDB), o
pastor evangélico Júnior Minharo
foi até Luciano Almeida (Democratas) tentar uma vaga na Prefeitura. Ouviu um sonoro “não”. Já corre nos bastidores – políticos e de
igrejas – que Luciano Almeida
está nem aí para os evangélicos.
Acontece e é normal em política.
REJEITADO — II
Pastor Junior Minharo foi
essencial na Emdahp (Empresa
Municipal de Desenvolvimento
Habitacional de Piracicaba). Segundo ex-colegas, era muito profissional, mas o cargo comissionado tem prazo. Agora, é chorar.
Quem sabe, quem sabe, se o suplente de vereador Edilson de
Madureira assumir, pode ajudar.
VERDADE?
O Capiau, meio doente, ficou
sabendo que Daniela Molina foi
dispensada da chefia de Gabinete do prefeito Luciano Almeida.
Verdade isso? E o Capiau teve um
susto: só falta ser verdade!

Divulgação

ENCONTRO
Num dia desses passados,
parece que sábado (12), o
ex-prefeito Barjas Negri
(PSDB) e o deputado estadual Roberto Morais (Cidadania) conversaram, serena e tranquilamente, numa
padaria da cidade. Parece

que foi na Di Papi, na Região Central. São comentários que surgiram em torno
da foto, mas nada de concreto até agora. Sabe-se
que, na federação partidária,
o PSDB e o Cidadania devem se juntar. Quem sabe?

Prefeitura inicia agendamento
para adesão ao Refis 2022
É a primeira vez que o atendimento ao Programa de Regularização Fiscal será
feito desta forma. Os atendimentos serão realizados a partir do próximo dia 3

A bem da verdade
Professora Bebel

O

secretário estadual da
Educação, Rossieli Soares, atribui à
APEOESP aquilo que
costuma praticar. A
APEOESP não mente,
nem fabrica fakenews.
Denuncia e continuará denunciando o descaso do Governo Doria/Rossieli para com a
Educação, os estudantes, os professores e todos os que frequentam e trabalham nas escolas.
Ao contrário do que diz o
secretário, crianças e professores estão, sim, realizando aulas
em salas superlotadas e sem
ventilação. Quem conhece as
escolas públicas estaduais – o

que não parece ser o
caso do senhor Rossieli Soares - sabe disso.
Ao mesmo tempo
em que reconhece a alta
taxa de contágio da variante ômicron do novo
coronavírus, o secretário
considera normal a existência de salas com mais
de 40, 45 estudantes.

Rossieli entrará
para a história
como um fracasso
retumbante
Levantamento da APEOESP, que se iniciou no dia 5 de
fevereiro, com base em informações voluntárias inseridas
em seu portal (link para de-

núncias: bit.ly/3or2cme),
mostra, na data de hoje, 14 de
fevereiro, a existência de 309
casos em apenas 86 escolas. A
amostra indica que esse número pode ser muito maior.
Nossa defesa incondicional
da vida não vai ser intimidada
por ataques desse tipo. E confirma que Rossieli entrará para
a história como um fracasso retumbante. É um gestor inepto
e um ser humano insensível,
tudo o que a Educação e o serviço público não merecem.
———
Professora Bebel, deputada estadual, líder
do PT na Assembleia
Legislativa do Estado
de São Paulo (Alesp),
presidenta da Apeoesp

Assessoria Parlamentar

Instituto pela Lei Complementar 428, de 17 de dezembro de
2021, o Programa de Regularização Fiscal (Refis) 2022 inicia, a
partir de hoje, o agendamento
para adesão dos interessados. Esta
é a primeira vez que o atendimento para adesão ao Refis será feito
por meio de agendamento. O objetivo é facilitar a rotina do cidadão,
visando evitar filas e aglomerações. Além disso, é mais um passo
rumo à digitalização dos processos da Prefeitura. Aqueles que realizarem o pagamento da dívida à
vista terão desconto de 100% na
multa e juros. Se a opção for pelo
pagamento parcelado de duas a 12
parcelas, 80%. De 13 a 24, 70%.
De 25 a 36, 60%. De 37 a 48, 50%.
De 49 a 60, 40%. De 61 a 72, 30%.
De 73 a 84, 20%. E de 85 a 96 parcelas, 10%. Os atendimentos serão
realizados a partir do próximo dia
3. O link do “Agende Aqui” está
disponível no site da Prefeitura
(www.piracicaba.sp.gov.br.) . A6
Davi Negri

ARTEMIS
O vereador Josef Borges (Solidariedade) apresentou ao
secretário municipal de Defesa do Meio Ambiente, Alex
Gama Salvaia, o projeto para
instalação de uma pista de
caminhada ecológica na avenida Oscar Lázaro Berreta, em
Artemis. “A proposta é aproveitar o canteiro central dessa
avenida para que as pessoas
façam a atividade física em
segurança. Nas rotatórias o
projeto prevê a instalação de
aparelhos para exercícios.
Tudo com material ecológico, reaproveitado e permeável”, informou o vereador. A7

TRANSPARÊNCIA
NA CÂMARA
A Câmara Municipal de Piracicaba passou a disponibilizar os documentos do Expediente das sessões para
consulta on-line no site do
Poder Legislativo. O Expediente contempla a leitura, no
início das reuniões legislativas, de todos os documentos que dão entrada na Casa,
por obrigação regimental.
Agora, quando começar a
sessão, qualquer pessoa
pode ter acesso à íntegra dessas matérias e ofícios. A4

VICE-PRESIDENTE DO
UNIÃO BRASIL VISIT
A,
VISITA
HOJE , P IRACICABA
A7
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"In Extremis"

Insulto “à Maria Antonieta”
Cecílio Elias Netto

Q

uando se lhe
cobram informações, o “soidisant” secretário da
também “soi-disant”
Secretaria de Cultura
costumava dizer “estar em missão”. Ou
seja: apenas cumpria
ordens. Nunca se revelou, porém, se eram ordens do preboste ou do ex-vociferante vereador do revólver que se arroga ser o comandante daquele setor. De qualquer maneira, parece que o já celebrado
General Pazuello fez mesmo
escola: “Um manda, outro
obedece.” Doloroso e triste.
O fato ineludível, no entanto, é a responsabilidade ser do
Prefeito Municipal, o sr. Luciano Almeida. O absurdo desejo de
transferir a histórica Pinacoteca
Municipal para o Engenho Central é revelador de incapacidade
de avaliação. E de desrespeito aos
sacrifícios, conquistas e realizações do passado. O cumpridor de
ordens do Prefeito parece tomado de um interminável surto de
ressentimento. E, revelando-se
interminável, deixa de ser surto para se tornar enfermidade
real. Ora, qual a justificativa
para essa aventura sem sentido
que causa indignação aos piracicabanos? Por que tais capricho e obsessão, tal infantilismo
administrativo num momento
de crises agudas e dolorosas?
No ano passado, revelou-se
que se empenhara uma verba de
800 mil reais para reformas
num dos barracões do Engenho.
Anote-se: eles querem reformar
um barracão, gastar verbas que
seriam necessárias em outras
áreas – apenas para substituir
o que já existe há 50 anos, a Pinacoteca, construída com detalhes e cuidados especiais. Por
que, para quê, além de parecer
capricho de criança rica e mimada que “quer porque quer”? E
com o dinheiro da população que
vê multidões de desempregados,
de desabrigados, de enfermos,
de famintos, de sofredores!
Mas a cínica pretensão aumenta o apetite dos indiferentes brincalhões. Agora, noticiase que – para a estúpida mudança da Pinacoteca – exigemse R$ 1,23 milhão! A insensibilidade da Prefeitura vai para
além de teimosia de menino
rico. Torna-se provocação ao
bom senso e inteligência do
povo e – acima de tudo – um
insulto, zombaria em relação à
extrema gravidade do momen-

O

to que vivemos. Para
que isso, por que tal
desprezo aos angustiantes problemas vividos em Piracicaba?
Cada povo, em
cada época, parece,
realmente, ter a Maria Antonieta que
merece? Lembremonos de que a explosão dos miseráveis de França
se deu pelos acintes e desprezos da realeza. A história passou a contar – tenha ocorrido
ou não – que, ao ser alertada
quanto à fome do povo, à falta de pão, teria dito: “Se não
têm pão, comam brioches”.
Foi a chama para explodir a
monarquia irresponsável.

Cobremos, pois,
do atual Prefeito,
alertando-o para
a perigosa
provocação
que faz aos
piracicabanos, a
partir de sua
insensibilidade e
de seus caprichos
Ora, nada se pode cobrar do
“soi-disant” secretário, pois ele
insiste em dizer-se, apenas, um
cumpridor de ordens. Cobremos, pois, do atual Prefeito, alertando-o para a perigosa provocação que faz aos piracicabanos,
a partir de sua insensibilidade e
de seus caprichos. O sr. Luciano está próximo de se tornar a
Maria Antonieta desse governo
pretensiosamente monárquico
que se diverte em Piracicaba. Assistimos a uma pecaminosa indiferença diante do sofrimento
de famílias assoladas pelo desemprego, pelo abandono, pela
fome. “Até quando, Catilina, abusarás de nossa paciência?” – até
quando, prefeito e secretário?
Que esses moços se lembrem da advertência do poeta
Belmiro Braga: “Água morro
abaixo, fogo morro acima, quando o povo quer nem Deus desanima....” Indignado por tanto
insulto, quem haverá de controlar um povo já machucado pela
miséria, desabrigados vivendo
ao Sol, à chuva, ao frio? A explosão popular está às nossas
portas. O insulto “à Maria Antonieta” costuma provocar fúria.
Uma simples questão de tempo.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

Exclusão de sócio

sócio de sociedade contratual (a regra não se
aplica ao sócio de sociedade institucional) pode
ser excluído, quando ocorrer uma das hipóteses explicitadas em lei, a saber:
1) Mora na integralização
– quando o sócio deixa de
cumprir, no prazo, sua obrigação de integralizar a quota por
ele subscrita, os demais sócios
poderão optar pela sua exclusão (art. 1004, Código Civil).
2) Justa causa – caracterizada pela violação ou falta de
cumprimento das obrigações sociais, como seria o caso, por exemplo, de o sócio concorrer com a
sociedade, explorando a mesma
atividade. A ocorrência de fato
dessa natureza autoriza os
demais sócios a expulsar o
sócio faltoso, observado o direito de defesa. A exclusão tanto pode ser de sócio minoritário, como de sócio majoritário.
3) Na sociedade limitada,
a exclusão de sócio minoritário pode operar-se por simples
alteração contratual, levada a

registro. Pode o sócio excluído
socorrer-se do Poder Judiciário para provar eventual inocorrência da causa de exclusão. Na hipótese de o contrato
social impermitir a expulsão de
sócio minoritário, esta deverá
ser feita por via judicial.
4) Se a sociedade tem três
ou mais sócios, a alteração contratual é precedida de deliberação em assembléia de sócios,
para a qual deve ser convocado o que se pretende excluir.
5) A exclusão de sócio, por
meio de alteração contratual,
independe de assembleia.
6) O sócio que não cumpre
com sua obrigação de contribuir
para a formação do capital social
é denominado “remisso”. Permanecendo inadimplente, os demais
sócios poderão optar pela exclusão judicial ou extrajudicial.
———
Frederico Alberto Blaauw é mestre em Direito Empresarial, advogado e consultor de empresas, professor de
Direito Empresarial
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A Política e a Construção do Inédito Viável
Adelino Francisco
de Oliveira

O

s defensores
da economia
de mercado,
chamados de neoliberais, sempre procuram convencer a população de que tudo
que é privado é muito melhor do que aquilo que é
público. O argumento consiste
em afirmar que se o Estado privatizar o que é público – escolas, estatais, hospitais, rodovias, sistema de transporte, teatros e até parques – o setor privado administrará com eficiência. A dinâmica da concorrência possibilitará mais qualidade e menor preço. Já sabemos,
por experiência, que isso não
passa de uma grande falácia.
Quando ministrava aula de
ética em curso de administração,
ao perguntar para o jovem aluno para que serve uma empresa,
ele não titubeava em responder:
para gerar lucros para seus donos. A questão da responsabilidade social e ambiental era sempre tema de muito debate e contestação. Entender que uma determinada empresa privada,

para além da geração de
lucros, cumpria também um papel social era
um processo dificílimo
para muitos estudantes.
O Estado não pode
ser comparado a uma
empresa, pois não existe para gerar lucros. O
Estado existe para, por
meio da política, organizar a sociedade, garantindo direitos. Em um contexto de sociedades realmente democráticas, o
Estado atua para ampliar os direitos de cidadania, promovendo justiça social e equidade. Aliás esse é
um ponto central, democracia significa, sobretudo, uma sociedade
profundamente inclusiva, com
justiça social e plenitude de cidadania. Cabe ao Estado, mediante políticas públicas, criar mecanismos de proteção às parcelas
mais vulneráveis da população.
Ignorando a razoabilidade
desse entendimento político sobre
a função do Estado, há uma forte
pressão sobre os governos, por
parte dos operadores do mercado,
para que avancem em processos
de privatizações, deixando com que
o setor privado esteja livre para
definir as dinâmicas da economia
e do gerenciamento dos luga-

Os interesses
de alguns,
verbalizados pelo
setor privado,
não podem se
sobreporem a um
projeto coletivo
de sociedade
res públicos. Debate-se até a
privatização de parques e praças, para que sejam explorados
comercialmente. Literalmente
loteia-se a cidade ao setor privado, não com o objetivo de assegurar e ampliar direitos, mas sim
visando potencializar lucros.
É urgente um projeto de sociedade que tenha como meta
fundamental a construção do bem
coletivo, superando às profundas
injustiças sociais e ambientais,
fundando uma sociabilidade que
seja capaz de fortalecer e ampliar
os direitos de cidadania. Somente o Estado, forte e atuante, tem
condições de construir e garantir
uma sociedade atenta aos direitos humanos, ecológica e socialmente justa, na qual todos os cidadãos, sem exceção alguma, sejam reconhecidos em sua dignidade humana. Tal concepção pro-

fundamente ética e política,
pautada nos princípios de justiça, equidade e direito, o setor privado não tem interesse
nem condições de promover.
Os interesses de alguns, verbalizados pelo setor privado, não
podem se sobreporem a um projeto coletivo de sociedade. O Estado deve sempre atuar na garantia da democracia e dos direitos de cidadania, tendo o primado da justiça como referência
inegociável. O grande desafio do
Estado consiste em criar estruturas sociais e econômicas que
assegurem vida em abundância
para todos e todas, em plena harmonia com a natureza. Alguém
pode dizer que isso tudo não passa de um sonho utópico, algo
impossível de se alcançar. Mas a
política existe justamente para
isso, construir o inédito viável.
———
Adelino Francisco de
Oliveira, professor
no Instituto Federal,
campus Piracicaba;
Doutor em Filosofia e
Mestre em Ciências
da Religião; adelino.
oliveira@ifsp.edu.br;
@Prof_Adelino_;
professor_adelino

Psicologia do eleitor (II)
Almir Pazzianotto
Pinto

S

ão mais de 140 milhões os brasileiros em condições
de voto nas eleições de
outubro. As últimas
pesquisas indicam, em
respostas estimuladas,
que Lula se encontra
em primeiro lugar, Bolsonaro em
segundo, Ciro e Moro em terceiro,
vindo a seguir Dória e Simone Tebet. Brancos, nulos e abstenções
atingiriam a 10% e os indecisos
a 4%. Se as respostas não forem
induzidas, mas espontâneas, a
porcentagem de indecisos chega a alcançar 37%. Logo, para
candidatos com reduzidas intenções de voto, o melhor caminho
é o que leva àqueles que declaram não saber em quem votar.
Antes, porém, de empreender campanha, o candidato deve
fazer exame de consciência, para
tentar saber como é visto pela
elite, pelo povo, pelo povão e pelo
lúmpem-proletariado, “putrefação passiva das camadas da velha sociedade”, na expressão de
Marx. Ciro Gomes demonstra
ser voluntarioso, cheio de si. Doria é o modelo de elegância paulistana. Moro não consegue se
livrar da aparência de juiz. Simone Tebet tem perfil de pessoa séria, dotada de coragem.
Ciro Gomes, o mais preparado
entre os pretendentes, se ressente da falta de partido forte.

O PDT é a imagem
de Leonel Brizola, o
caudilho sul-rio-grandense cujas qualidades
eram ofuscadas pelo
perfil autoritário e populista. João Dória luta
contra a impopularidade, não superada pela
incansável batalha travada contra a pandemia. Sente dificuldade em ser aceito pelas classes C e D. Moro é detentor de experiência no combate
à corrupção. Deixou-se seduzir,
porém, pelo desejo de integrar o
STF, o que o levou a ser o breve
Ministro da Justiça de Bolsonaro. Simone Tebet, a única candidata mulher, terá dificuldade em
superar o lado fisiológico do MDB,
cujo arquétipo é o veterano senador alagoano Renan Calheiros.
Jair Bolsonaro é mau político. Repetirá a campanha de 2018.
O discurso contra a corrupção
está desacreditado. A trágica condução imprimida ao Ministério
da Saúde, na pandemia do Covid19, será uma das armas dos adversários. Ao tentar impedir a
ação preventiva dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, defendendo o uso da cloroquina e rejeitando a vacina, a
máscara e o isolamento social,
assumiu a responsabilidade pelas
mortes, pelo contágio, pela sobrecarga do SUS, das UTIs, dos hospitais públicos e privados. Entregando o Ministério da Saúde ao
general Eduardo Pazzuelo e, para

Lula governou o
Brasil direta e
indiretamente
cerca de 14 anos;
fez do Bolsa
Família pr
ograma
programa
de governo
substituí-lo, ao médico Marcelo
Queiroga, Bolsonaro confirmou a
postura negacionista e a decisão
de interferir no enfretamento da
pandemia com medidas autoritárias e erradas. Cabe a ele a desorganização das contas públicas, o
calote dos precatórios, o retorno da
inflação e dos juros altos, o incessante aumento de preços da energia elétrica e dos combustíveis.
Lula governou o Brasil direta e indiretamente cerca de 14
anos. Fez do Bolsa Família programa de governo. Os resultados
são conhecidos. Não há como escondê-los. A ideologia petista ou
lulista, consistente na preservação do atraso, está presente na desindustrialização, na expansão da
informalidade, no desemprego,
na falência do sistema de ensino,
na insegurança generalizada.
No ranking mundial da corrupção, entre 140 países analisados, o Brasil ocupa a 96ª posição.
“Numa escala de 0 a 100 pontos, o
Brasil alcançou 38 pontos – a terceira pior nota da série histórica
alcançada na edição anterior”, informa o instituto Transparência
Internacional. O Índice de De-

senvolvimento Humano (IDH) revela a extensão da miséria. Ocupamos a 75ª posição, abaixo do
México, Sri Lanka, Turquia, Venezuela, Irã, Costa Rica, Líbano,
Cuba, Sérvia, Trinidad e Tobago, Panamá, Bulgária, Uruguai,
Portugal, Chile, Argentina.
O bolsonarismo e o petismo
não libertaram o povo da miséria, da corrupção, da ineficiência da Administração Pública,
do aumento da violência urbana, da impunidade. Muito se
disse e nada se fez. Os temporais que se abateram sobre São
Paulo desnudaram as condições
em que se encontram as periferias, onde faltam habitações decentes, saneamento básico, pavimentação das ruas e segurança.
Os destinos do Brasil estão
nas mãos dos eleitores. Cabelhes a responsabilidade de decidir. Estamos em crise. A única
forma democrática de enfrentála consiste no uso patriótico do
voto. Enquanto elite, povo e povão permanecerem alienados,
recusando-se a participar de debates políticos e institucionais de
interesse nacional, nada haverá
a fazer, além de se lamentar.
———
Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi ministro do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST);
autor dos livros A Falsa República e 30 Anos
de Crise 1988-2018

Construção do futuro: alguns subsídios
para o próximo mandato presidencial
Paulo Haddad

D

urante o processo eleitoral
de 2022, deverá haver intensos debates e controvérsias em torno dos programas de
governo dos candidatos à Presidência da República. Participei
desses debates nas últimas eleições, elaborando análises e propondo alternativas de soluções
para os problemas socioeconômicos e socioambientais do País.
Neste documento, busquei
dar uma contribuição para as
equipes dos candidatos que estarão, ao longo de 2022, organizando as ideias e as diretrizes das
políticas, programas e projetos
que esses candidatos apresentarão aos eleitores de todo o País e
de suas regiões. Mais do que ideias de ajustes na atual política
econômica, proponho mudanças
de rumo nesta política. As sugestões incluem o período entre a
eleição e a posse do candidato e
não apenas as ações programáticas durante todo o mandato.
O futuro Presidente da República deverá enfrentar a boa luta
para reconstruir um Brasil interrompido. Uma luta que será permeada de tensões e conflitos políticos que parecem ser incontroláveis ao longo de todo o seu mandato. Diante dos gigantescos de-

safios de reconstrução das políticas públicas visando a erradicar a
miséria da população, a reduzir as
desigualdades sociais da renda e
da riqueza nacional, a atenuar os
desequilíbrios regionais de desenvolvimento e a promover a conservação, a preservação e a reabilitação dos ecossistemas, o Presidente precisará resistir para não
assumir uma postura negacionista do estilo neomalthusiano.
O negacionismo serve para explicar o comportamento de um grupo de pessoas que opta, voluntariamente ou sob a forte influência de
alguma liderança política ou comunitária, por não acreditar em uma
informação, apesar da informação
conter um consenso consolidado
nos meios acadêmicos e científicos.
Esse comportamento negacionista pode se incrustar em todos
os setores da gestão de um governo, nas mais diferentes políticas
públicas. A ideia predominante na
atual política econômica, a do modelo de austeridade fiscal expansionista, como a trajetória única
e dominante para resgatar o Brasil da crise de baixo crescimento,
é negacionista no sentido de acreditar que não há alternativas a
serem concebidas e implementadas para o mesmo objetivo.
No entanto, é possível destacar algumas controvérsias sobre a

O futuro
Presidente da
República deverá
enfrentar a
boa luta para
reconstruir
um Brasil
interrompido
retomada do crescimento dentro
do atual modelo de equilíbrio fiscal
expansionista. A partir desse modelo, imagina-se que o ajuste é uma
condição necessária e suficiente
para restabelecer a confiança dos
agentes econômicos, mobilizando
as energias e as expectativas de
consumidores e empreendedores
numa trajetória de crescimento.
Na verdade, o escopo central
das ações programáticas do novo
mandato presidencial deverá superar as mazelas e os dramas da
crise social e da crise ambiental que
assolam o bem-estar social sustentável da população brasileira.
Complementarmente à crise social, escancarada no ciclo
da pandemia, emerge a crise
ambiental do uso predatório
dos nossos ecossistemas, que
vem desde o ciclo do pau-brasil
e da mineração de ouro e de diamante no Período Colonial, até

os processos atuais de intensos
desmatamentos na Amazônia e
no Pantanal, sem contar os desastres ambientais localizados.
Feitas as análises dos impactos econômicos, sociais e ambientais dos desastres ecológicos,
não é possível comparar a sua
importância relativa em termos
econômicos e financeiros quando é preciso atribuir valor a ativos ambientais únicos e, principalmente, valor às vidas dos que
foram atingidos pelos desastres,
uma vez que, como dizia Blaise
Pascal, quase sempre o que tem
preço pode não ter valor e o que
tem valor pode não ter preço.
———
Paulo Haddad é Membro
do conselho consultivo
no Instituto Fórum do
Futuro. Economista, com
especialização em Planejamento Econômico no
Instituto de Estudos Sociais de Haia – Holanda,
Professor Emérito da
Universidade Federal de
Minas Gerais, ex-Ministro da Fazenda e do Planejamento. Presidente
da PHORUM Consultoria
e Pesquisas em Economia e Diretor da AERI –
Análise Econômica Regional e Internacional.
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CRÉDITO RURAL
No acumulado de sete meses da safra 2021/2022, as contratações totais do crédito rural atingiram R$ 174 bilhões, o
que representa uma elevação de
31% em relação ao mesmo período da safra passada. Destaca-se o aumento de 69% no crédito de comercialização, sobretudo para milho, soja e café,
em função de aumento de preços e ampliação de estoques
pelas empresas consumidoras.
CLIMA
A Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA) se reuniu,
de forma virtual, com a ministra
da Agricultura, Tereza Cristina,
para tratar dos problemas climáticos no Centro-Sul do Brasil e
das prioridades para o setor produtivo brasileiro. Para a ministra, a seca ficou maior do que se
imaginava e com consequências
que chegam a fugir da alçada do
Ministério da Agricultura.
CÂMARA
Após 20 anos em análise na
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei (PL 6299/2002) que
moderniza o processo de uso de
novas moléculas para produção de pesticidas foi aprovado,
com 301 votos a favor e 150
votos contrários à proposta. O
texto, agora, será encaminhado para apreciação do Senado
Federal. A legislação que atualmente regula o tema foi editada em 1.989 e não atende
mais as necessidades técnicas
de avaliação dos produtos.
CAFÉ
A brasileira Vanusia Nogueira e integrante do comitê do
café da Sociedade Rural Brasileira (SRB) foi eleita diretora executiva da OIC (Organização Internacional do Café), principal
organismo intergovernamental,
que congrega países exportadores e importadores do grão. A
decisão foi tomada pelos países
membros durante a Sessão do
Conselho Internacional do
Café, realizada em Londres.
COOPAVEL
Importante e tradicional vitrine para o agronegócio brasileiro, o Show Rural da Coopavel,
realizado em Cascavel, no Paraná, teve a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,
Itamar Borges, como representante do governador João Doria. Acompanhado pelo secretário-executivo da pasta, Francisco Matturro, Itamar visitou os
principais estandes do evento.
AGRIFUTURA 2022
O crescimento da produção
do agronegócio e a necessidade

de ampliar esses números nos
próximos anos trazem inúmeros
desafios em termos de tecnologia
para auxiliar o setor a crescer de
maneira otimizada, com sustentabilidade e produtividade. Nesse cenário, as startups ganham
um papel de extrema importância, principalmente por trazerem
em sua essência a inovação, por
meio de soluções de alta tecnologia para obstáculos enfrentados
por produtores rurais, além de
movimentar o setor e ditar as
novas tendências tecnológicas.
CANA-DE-AÇÚCAR
Na sede da UNICA – União
da Indústria de Cana-de-Açúcar,
em São Paulo, o Vice-Governador, Rodrigo Garcia, o Secretário de Agricultura e Abastecimento de SP, Itamar Borges, o
Secretário Executivo, Francisco
Matturro, e o Deputado Federal
Arnaldo Jardim, participaram de
encontro com a direção da entidade, ocasião em que fizeram
atualizações sobre o CAR (Cadastro Ambiental Rural) e sobre os Programas da Secretaria.
MONTE AZUL
PAULISTA
O Vice-Governador de SP,
Rodrigo Garcia, acompanhado
do Secretário de Agricultura e
Abastecimento de SP, Itamar
Borges, e do Secretário Executivo, Francisco Matturro, entregou, na cidade de Monte Azul
Paulista, uma série de investimentos para a população do
município e região. No evento,
realizado na Creche Escola Professora "Emília Barbeiro Messas
Della Santina" - inaugurada na
ocasião pelo vice-governador -,
Rodrigo e Itamar procederam a
entrega do Programa Rotas Rurais ao município e assinaram a
ordem de serviço para obras do
Programa Melhor Caminho.
ORIENTAÇÃO
A Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP) está orientando os
produtores paulistas que foram
afetados pelas chuvas das últimas semanas a buscarem os Sindicados Rurais dos seus municípios para relatarem os danos e
perdas individuais nas propriedades. “Esse levantamento das
informações, em parceria com o
trabalho de campo realizado pelas Casas de Agricultura, irá
contribuir para reunir os subsídios necessários para a FAESP elaborar as demandas e verificar a viabilidade de criação
ou ampliação de linhas de crédito emergenciais para recuperação da estrutura produtiva e
manutenção das atividades”,
afirma o presidente da FAESP,
Fábio de Salles Meirelles. (Com
informações de assessorias)

E

O discurso de Monark e o paradoxo da tolerância

ra a edição #545
do Flow Podcast – canal
com mais de 3,68 milhões de inscritos no
YouTube. O programa, realizado ao vivo
na última segundafeira (07), contava
com a presença dos jovens deputados Kim
Kataguiri (DEM – SP)
e Tabata Amaral (PSB – SP). O
papo fluia aleatoriamente – como
é comum nesse tipo de formato
na internet -, até o momento
em que os participantes do programa introduziram o tema da
liberdade de expressão. Um
dos apresentadores do Podcast, Bruno Aiub (vulgo, Monark), conhecido por suas infundadas e grosseiras opiniões,
afirmou em dado momento do
diálogo: “Eu acho que tinha que
ter um partido nazista reconhecido por lei”. Não bastasse a fala
inapropriada, o youtuber acrescentou: “As pessoas não tem o
direito de serem idiotas? Se o cara
quiser ser antijudeu, eu acho que
ele deveria ter o direito de ser”.
Monark alegou respaldar
suas opiniões na constituição dos
Estados Unidos, que permite a
existência de um partido nazista.
A fala do podcaster não somente
foi desrespeitosa como muito perigosa e classificada como criminosa por muitos profissionais das

Suas declarações
ofenderam a
comunidade
judaica e foi um
acinte contra a
democracia e o
Estado de Direito
quilação de grupos e indivíduos.
Portanto, qualquer discurso que
advogue o extermínio do outro,
deve ser recriminado. Como bem
registrou o filósofo de origem judaica Karl Raimund Popper em seu
“Paradoxo da Tolerância” (texto
contido em sua seminal obra “A
sociedade aberta e os seus inimigos”): “Menos bem conhecido é o
paradoxo da tolerância: tolerância ilimitada levará ao desaparecimento da tolerância. Se estendemos tolerância ilimitada até àqueles que são intolerantes, se não
estamos preparados para defender
a sociedade tolerante contra o ataque dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos, juntamente com a tolerância. [...] Devemos afirmar que qualquer movimento que prega a intolerância está fora da lei, e considerar
criminoso o incitamento à intolerância e perseguição, da mesma forma que é criminoso o incitamento ao homicídio, ao rapto
ou ao reavivar da escravatura”.
Popper, que escreveu tais palavras em 1945, ano em que termi-

nou a Segunda Grande Guerra,
compreendia muito bem o potencial destrutivo dos discursos intolerantes. O nazismo iniciou-se
com ideias extremistas de supremacial racial e de segregação e
ódio aos judeus, negros, homossexuais, doentes mentais, deficientes físicos e ciganos. Quando
Hitler publicou seu best-seller
“Mein Kampf” em 1925, a comunidade internacional fez pouco
caso de suas concepções radicais
e preconceituosas. Seguindo a estratégia de “um passo a mais de
cada vez”, o nazismo foi conquistando e envolvendo o povo alemão e anos mais tarde, suas nefastas idealizações de mundo desembocaram na construção das
câmaras de gás e no morticínio
de milhões de pessoas inocentes.
Atitudes como a de Monark
têm sido recorrentes nos últimos
tempos no Brasil. Disfarçados de
defesa da liberdade de expressão,
tais discursos de teor nazifascistas devem ser criminalizados e
condenados socialmente para
que sirvam de alerta a todos
aqueles que almejam exceder as
linhas do campo democrático.
———
Rodolfo Capler, teólogo colaborador da Revista Veja e pesquisador do Laboratório de
Política, Comportamento e Mídia da Fundação
São Paulo/PUC-SP

A cada um o que merece
Gaudêncio Torquato

A

inferência se ancora em boa lógica: as águas do
São Francisco podem
ser fator preponderante para Bolsonaro sair
bem das urnas no
Nordeste. Já entraram
no Rio Grande do Norte, propiciando grande
comício em Jardim de Piranhas,
na região do Seridó, e um levantar de braços para os céus como
só se viu, segundo depoimentos
de insuspeitos, na passagem de
frei Damião em tempos idos.
Expliquemos o projeto. O
Rio São Francisco, o Velho o
Chico, possui aproximadamente 2.830 quilômetros de extensão, com sua nascente localizada na Serra da Canastra, em MG,
e um curso natural que percorre
os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, atingindo
sua foz no Oceano Atlântico.
O projeto de transposição interfere no trajeto do rio, fato que
tem gerado discussões. Trata-se
de puxar as águas do São Francisco, a partir de Juazeiro, na
Bahia, e trazê-las até 390 municípios de Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte e Ceará,
proporcionando segurança hídrica a 12 milhões de nordestinos.
As obras abarcam a construção de dois grandes canais (um
Eixo Norte e um Eixo Leste, totalizando 477 km em obras), levando
as águas para as regiões do Polígono das Secas. A previsão, ao fim
das obras, é abastecer 4, 5 milhões

no Eixo Leste e 8 milhões no Eixo Norte).
Uma façanha, sem
dúvida, principalmente quando se olha o
Nordeste, com 28% da
população brasileira,
atravessar ciclos de intensas carências, assolado pelas secas. Meu
pai conta que na seca
de 1915, ele, com 20
anos, viu famílias assando sapatos em fogueiras para comer. Este
escriba viu as agruras da seca de
1958, quando milhares de famílias faziam fila para pegar alimentos nas barracas do DNOCS.
Dito isto, abramos a história. Conta Marco Antônio Villa,
no livro “Vida e Morte no Sertão” que a proposta de levar água
do São Francisco para a bacia do
rio Jaguaribe, no Ceará, “foi lançada em 1818, no governo de d.
João 6º, pelo 1º ouvidor do Crato (CE) José Raimundo de Passos Barbosa”. E prossegue lembrando que, em 1847, Marcos
Antônio de Macedo, intendente
do Crato, “retomou a ideia e encaminhou um esboço do projeto
ao imperador. Em 1852, d. Pedro 2º contratou o engenheiro
Henrique Guilherme Fernando
Halfeld para estudar o São Francisco. Em 1860, ele defendeu a
transposição e citou Cabrobó
como local de retirada da água”.
Em 1909, surgiu a Inspetoria Federal de Obras contra
a Seca e, em 1920, o presidente
Epitácio Pessoa realizou as primeiras obras de utilização das
águas do São Francisco, com a

(...) é justo que ele,
Bolsonaro, leve
todas as glórias
desse feito? A
resposta é não.
criação de 205 açudes e 220
poços alimentados pelo rio.
Nos anos de chumbo, o ministro Mário Andreazza apresentou proposta para a transposição, incluindo os rios Parnaíba, São Francisco e Tocantins. Ficou no papel. Chegamos
ao governo Itamar Franco, que
substituiu Fernando Collor.
Aluízio Alves, no comando do
Ministério da Integração Nacional,
em 1994, desenterrou o pacote de
Andreazza, convocou um empresário, Abelírio (Bira) Rocha, que,
em 7 meses, apresentou o projeto
de engenharia da transposição,
contando com a participação de
300 técnicos. Havia interesse
contrário dos proprietários do
polígono da maconha. Na Bahia,
argumentos acirravam a questão: a transposição iria matar o
rio e não haveria água para mover as turbinas de Paulo Afonso.
O presidente Fernando
Henrique, depois de prometer
em campanha (1994 e 1998), desistiu de realizar a transposição.
Motivos: relatório de impacto
ambiental encomendado pela
Integração Nacional anunciava
que a obra derrubaria até 10% a
produção de energia da Chesf (a
central hidrelétrica que utiliza
as águas do rio) entre os reservatórios de Itaparica e Xingó.
Seria um efeito colateral politi-

camente indefensável em tempos de racionamento de energia.
Durante o governo de Luiz
Inácio, a transposição foi o maior
projeto de infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A obra teve início em
2007, com a meta de construir
720 mil metros de canais para trazer a água para abastecer açudes e
rios intermitentes de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte
e Ceará. Foi alvo de muitas críticas, envolvendo até o bispo de Barra (Bahia), dom Luís Flávio Cappio, que fez duas greves de fome,
isso em 2005 e 2007. Tinha o apoio
de parcela importante da opinião
pública e setores organizados. Diziam que os custos eram altos e a
transposição iria beneficiar apenas
grandes proprietários. E o rio
acabaria morrendo. Obras foram retomadas, sob o comando
do ministro da Integração Nacional do governo Lula, Ciro Gomes.
Em março de 2017, Michel Temer inaugurou o trecho leste da transposição, na
cidade de Monteiro (PB), dando continuidade ao projeto.
Do que se narrou, desponta
a pergunta: é justo que ele, Bolsonaro, leve todas as glórias desse
feito? A resposta é não. Justiça,
na visão dos filósofos, é dar a
cada um o que cada um merece.
Protagonistas dividem com Bolsonaro o mérito da transposição.
———
Gaudêncio Torquato,
jornalista, escritor, professor titular da USP e
consultor político. Twitter: @gaudtorquato

Federação, a chance de fortalecer os partidos
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ciências jurídicas. Segundo muitos juristas,
como Gilmar Mendes,
ministro do STF, Monark fez apologia ao nazismo. Como consequência
de suas afirmações, o
youtuber foi desligado
do Flow Podcast e execrado nas redes sociais.
O incidente vem
suscitando debates acerca dos perigos dos discursos de
ódio, da intolerância às minorias
e das ideologias extremistas, assim como sobre os limites da liberdade de expressão. Após o frisson
causado por suas afirmações, Monark tentou fazer um mea-culpa
em suas redes sociais, dizendo ter
cometido um erro por estar muito
bêbado. Não colou. Suas declarações ofenderam a comunidade judaica e foi um acinte contra a democracia e o Estado de Direito.
Monark provavelmente não é
nazista e demonstrou não dispor
de muitas informações sobre os
fatos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, porém, suas
alegações foram levianas, perigosas e devem ser repudiadas por
todos. Em sua fala, o comunicador não levou em conta que a liberdade individual não pode estar acima do bem-estar coletivo.
Dentro dos sistemas democráticos
o direito de existir é um direito de
todos, porém, isso não significa
que esse direito justifique a ani-

liberação, pelo Supremo Tribunal Federal, da formação
das federações de partidos
- instituídas pela Lei nº 14.208,
de 28/09/21 – é um avanço. A
corte reconheceu por 10 votos a 1
(divergência do ministro Nunes
Marques) a constitucionalidade
da medida e dilatou de 2 de abril
para 31 de maio o prazo para a
sua adoção com validade já\para
as eleições deste ano. A divergência foi levada ao STF pelo PTB,
que argumentou ser o processo
federativo apenas uma “recauchutagem” das coligações, proibidas na reforma eleitoral de
2017. Partidos interessados em se
federar reclamaram da exiguidade de tempo para as tratativas. O
PSDB tem conversações para se
unir ao Cidadania e o PT busca o
mesmo com PSB, PV e PCdoB.
Aponta-se, ainda, possíveis entendimentos entre PV, PCdoB e PSOL.
Diferente das coligações, que
eram montadas exclusivamente
para as eleições e desfeitas em seguida à apuração dos votos, a federação terá de perdurar pelos
quatro anos de duração do mandato cujos eleitos se beneficiaram

da união partidária. E o partido
que sair perderá verbas oficiais
e o acesso ao horário eleitoral
de rádio e TV. Os ministros viram nesse diferencial a forma
de aperfeiçoamento e, por isso,
homologaram a nova situação.
A federação também não é a
fusão de partidos – como a que o
TSE acaba de aprovar para a
transformação do DEM e do PSL
em União Brasil – porque, mesmo
com validade fixada em quatro
anos, é um processo provisório que
pode resultar tanto em futura fusão quanto em revogação com
cada parceiro retomando à situação anterior. Atende, no entanto,
aos interesses imediatos para que
maior número de agremiações e
tendências possam se apresentar
nas eleições em melhores condições
do que fariam individualmente.
A vida partidária brasileira
sempre foi tumultuada. Reflexo da
política dominante de cada época,
desde os anos 30 do século passado, partidos foram criados, extintos e até banidos. O último revés
ao sistema deu-se em 1965, quando o governo militar extinguiu os
13 partidos políticos existentes e
criou o bipartidarismo com Arena
(situação) e MDB (oposição), que

Partidos
interessados
em se federar
reclamaram da
exiguidade de
tempo para
as tratativas
perduraram únicos até 29 de novembro de 1979, quando o Congresso reativou o pluripartidarismo. A partir daí recompuseramse algumas das legendas e criaramse novas. Hoje temos 33 partidos
registrados e mais de 70 fundados
e com pedidos de registro no TSE,
um número exagerado, que inviabiliza a vida orgânica da maioria
deles e enseja distorções que os
fazem inúteis ao processo eleitoral
e à democracia representativa.
Se evoluir, a federação de partidos poderá reaglutinar forças
que, por razões irrelevantes ou até
pessoais, provocaram os “rachas”
e a constituição de novas e inviáveis siglas. Desde 1985 - ano em
que os militares deixaram o poder
– o país vive o irreal clima de “festa democrática”. Evoluímos, mas
muitos enganos foram cometidos.
Um deles, sem dúvida, é a frag-

mentação partidária, que levou a
maioria dos partidos à inutilidade. Espera-se que com a oportunidade ora surgida, os verdadeiros
líderes políticos tenham a necessária sensibilidade para reconstruir
os partidos e deles fazer o elo entre
o eleitor e o eleito para, com isso,
promover o reencontro do povo
com seus representantes, ora desprestigiados e muito mal avaliados.
Um partido político só é sustentável se tem a possibilidade de
participar do processo eleitoral
com chances de eleger governantes ou pelo menos uma boa representação parlamentar. Sem essa
expectativa, não tem razão de existir e isso deveria ser estabelecido
pela já existente clausula de barreira que, até o momento, ainda
não produziu efeitos. É preciso eliminar os pesos mortos que, no formato atual, de partidos sustentados por verbas públicas, nada produzem mas custam caro ao país.
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves - dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social dos Policiais Militares de São Paulo) aspomilpm@terra.com.br.
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C ÂMARA

H ISTÓRIA

Legislativo disponibiliza
expediente das sessões
para consulta on-line

Rai conversa sobre as celebrações
das comunidades negra e indígena
Assessoria Parlamentar

Quando começar a sessão, qualquer pessoa pode ter acesso à
íntegra de todas as matérias e ofícios que deram entrada na Casa
Com o objetivo de ampliar o
atendimento ao princípio constitucional da publicidade, a Câmara Municipal de Piracicaba passou
a disponibilizar os documentos do
Expediente das sessões para consulta on-line no site do Poder Legislativo. O Expediente contempla
a leitura, no início das reuniões
legislativas, de todos os documentos que dão entrada na Casa, por
obrigação regimental. Agora,
quando começar a sessão, qualquer pessoa pode ter acesso à íntegra dessas matérias e ofícios.
A iniciativa partiu do Departamento Legislativo da Câmara,
com a ideia de um dos servidores mais antigos do setor, Sandro Alves Silveira, como mais
uma ação do Programa Parlamento Aberto do legislativo piracicabano. A intenção foi aprimorar a publicidade desses documentos, já que a leitura no Expediente acaba se resumindo ao número e à autoria, o que prejudica
o conhecimento do conteúdo de
cada matéria. “A Câmara tem a
obrigação de dar ciência às pessoas de tudo o que deu entrada na

Casa”, explicou a chefe do Departamento Legislativo, Mariane Pereira. “No passado, a leitura na
sessão era a única forma de comunicação. Mas hoje, podemos fazer
de forma diferente”, afirmou.
Com a nova funcionalidade,
quando o presidente da Casa fizer
a leitura do Expediente na reunião
legislativa, os documentos já estarão disponíveis no site para consulta. Basta clicar na aba “Legislação” e em seguida no botão “Sessões”. Então é só escolher a sessão
que deseja consultar e clicar em
“Expediente”. No espaço, estarão
disponíveis todos os documentos
protocolados até as 17 horas, quando fecha o setor de protocolo, antes
do início da sessão. Tratam-se de
correspondências recebidas pela
Casa, proposituras que iniciaram a
tramitação, ofícios, indicações,
comunicações enviadas pelo Poder Executivo e pelo Tribunal de
Contas, entre outras matérias.
Outra funcionalidade é que,
ao consultar o documento, o usuário do site também já tem acesso
aos desdobramentos daquele item,
como as respostas recebidas pela

Davi Negri

Chefe do Departamento Legislativo, Mariane Pereira,
lembrou que a Câmara tem obrigação de dar publicidade
a todos os documentos que dão entrada na Casa

Casa e outros arquivos, disponíveis em formato PDF. “Isso é um
avanço para a instituição porque é
útil para a população, para o vereador e para a assessoria”, avaliou Mariane. Ela contou que,
antes dessa inovação, quando alguém solicitava um documento,
era necessário tirar cópia, já que
o Expediente ficava disponível
apenas no dia seguinte à sessão.

No site, o usuário já tem
acesso à Ordem do Dia, que
contém as matérias que entram em votação em cada sessão, com 24 horas de antecedência à reunião, além da Ata
e do Relatório de Votação, que
ficam disponíveis no dia seguinte. O site da Câmara Municipal de Piracicaba é https://
www.camarapiracicaba.sp.gov.br .

C OMUNIDADE N EGRA

Conepir abre inscrições para eleição de conselho
Estão abertas, desde ontem, 14, as inscrições para eleição de membros da sociedade
civil e entidades de classe para
o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra de Piracicaba (Conepir) para o triênio
2022-2024. São 28 vagas em
disputa, sendo 14 titulares e 14
suplentes. Inscrições devem ser
feitas até dia 25/02, na Secretaria Municipal de Governo,
10º andar do Centro Cívico,
das 08h30 às 11h30 e das 13h
às 16h30. A eleição está prevista
para dia 16/03, das 19h às 21h,
no anfiteatro do Centro Cívico.
Podem se inscrever repre-

GAVIÕES

DA

sentante da sociedade civil junto
ao Conepir de Piracicaba, pessoas físicas e indicados por entidades, candidatos (as) maiores de
18 (dezoito) anos, residentes e
domiciliados em Piracicaba (SP),
em pleno gozo dos direitos políticos. Os candidatos (as) indicados pelas entidades, devem ser
vinculados (as) às instituições.
Para ter acesso ao edital completo, com detalhes da documentação necessária para realizar a
inscrição, acesse o Diário Oficial
do Município de 11 de fevereiro.
O Conepir foi criado pela Lei
municipal 7.444, de 08 de outubro de 2012, por meio do decreto
14.955, de 03 de janeiro de 2013.

FIEL

Formado por representantes do
poder público, indicados pelo
Executivo, além de representantes da sociedade civil e entidades
de classe, que são eleitos, o conselho tem 21 membros titulares,
sendo sete de cada segmento.
Entre as atribuições do Conepir está formular diretrizes e
promover atividades que visem
à defesa dos direitos da comunidade negra, à eliminação das
discriminações que a atingem,
bem como à sua plena inserção
na vida sócio-econômica e político-cultural; assessorar o Poder Executivo, emitindo pareceres e acompanhando a elaboração e execução de programas

do Governo Municipal em questões relativas à comunidade
negra, com o objetivo de defender seus direitos e interesses;
desenvolver estudos, debates e
pesquisas relativas à problemática da comunidade negra.
SERVIÇO
Inscrição para Eleição da Sociedade Civil no Conepir. Na
Secretaria Municipal de Governo – Centro Cívico– Rua
Antonio Correa Barbosa,
2233, 10º andar. De 14 a 25/
02/2022, das 08h30 às
11h30 e das 13h às 16h30,
de segunda a sexta, em Piracicaba (SP), exceto feriados, sábados e domingos.

D EMANDA

Reunião na sede da torcida Paraná solicita melhorias
viabiliza doação de cestas em via do Bairro Alto
Assessoria Parlamentar

Assessoria Parlamentar

Vereadora se reuniu com o professor e historiador
Noedi Monteiro para os encaminhamentos na realização
dos eventos pela Câmara Municipal de Piracicaba

A vereadora Rai de Almeida
(PT) recebeu em seu gabinete nesta quinta-feira (10), o professor e
historiador Noedi Monteiro –
mestre em educação com ênfase
em relações etnicorraciais e antirracismo, organizador do projeto Negro Arquivo & História e
do grupo organizador do Centro
de Documentação, Cultura e Política Negra de Piracicaba.
Na ocasião, o professor Noedi e a vereadora Rai conversaram
sobre uma série de projetos a serem pensados em relação à elaboração, registro e difusão da cultura e da história da comunidade
negra em Piracicaba – sua tradição, sua luta e também a trajetória
de negros e negras notórios dentro
da história da cidade e que foram
esquecidos ao longo do tempo.
Dentre os principais projetos debatidos e a serem programados estão as celebrações referentes a dois dias especiais
que entraram para o calendário municipal oficial este ano: o
Dia da Comunidade Indígena e
o Dia da Comunidade Negra.
O Dia da Comunidade Negra
está estabelecido a partir do projeto de lei 260/2021 e institui 21 de
abril como data oficial a ser comemorada anualmente, com o objetivo de "garantir valorização, respeito à memória e à contribuição
negra para a formação da cidade

de Piracicaba, bem como, e por
consequência, garantir a representatividade negra no calendário oficial do município", conforme traz
o texto da propositura aprovada.
O Dia da Comunidade Indígena de Piracicaba, igualmente subsidiado pelas pesquisas historiográficas do professor Noedi Monteiro, nasce do
projeto de lei 261/2021 e institui no calendário oficial do município o dia 28 de março como
dia de celebração e reflexão.
Como afirmou a vereadora
Rai de Almeida, “esses dias instituídos no calendário municipal são
dias de celebração e homenagem a
essas comunidades. Porém, mais
do que isso, são dias de reflexão
e de consciência sobre a importância histórica, social, cultural
e de luta dessas comunidades”.
Para além das atividades referentes a essas datas – a serem
desenvolvidas nos próximos meses – Rai e Noedi debateram ainda sobre outras propostas apresentadas à vereadora pelo professor. “As contribuições que o professor Noedi Monteiro dá a cidade há anos são de valor inestimável. Vamos, em nosso gabinete, nos
empenhar para poder trazer à Câmara todas as contribuições que o
professor Noedi vem oferecendo,
de maneira muito generosa, à nossa cidade”, completou Rai.

E SPETÁCULO

Paixão de Cristo inicia
ensaios para 2022
No último sábado (12), tiveram início os ensaios gerais para
a 32ª edição da Paixão de Cristo
de Piracicaba. As atividades
aconteceram na sede da Associação Cultural e Teatral Guarantã, realizadora do espetáculo teatral, mesmos local onde continuarão sendo realizadas durante o mês de fevereiro. Ontem e
hoje (14 e 15) haverá ensaios noturnos, das 19 h às 22h, bem como
nos dias 21 e 22 de fevereiro.
Já no dia 19 (sábado), os ensaios acontecerão na parte da tarde, das 14 h às 18h e no dia 20
(domingo), em dois períodos: 10h
às 13h e das 14h30 às 18h, intensificando e preparando o elenco para
gravação das falas em estúdio, que
acontecem nos dias 20, 21 e 22 (domingo, segunda e terça-feira).

Em março, as atividades passarão a acontecer no Parque do
Engenho Central e os ensaios estão programados para os domingos 6, 13, 20 e 27, das 15h às 18h.
Em abril nos dias 3 e 10, no mesmo horário. No dia 13 de abril quarta-feira (13) acontecerá um ensaio
geral já no local da apresentação.
“Ainda no mês de março, a
Associação Guarantã irá divulgar a abertura das inscrições
para elenco figurante, mas as
vagas serão limitadas”, afirmou
a produtora Anelisa Ferraz.
A estreia da Paixão de
Cristo de Piracicaba será no
dia 14 de abril (quinta) e as
apresentações seguem nos dias
15, 16, 17 e 18, sempre as 20h.
Na Sexta-Feira Santa (15) haverá uma sessão extra, às 17h.

Assessoria Parlamentar

Ação foi destinada às famílias vítimas de enchentes no município
e contou com a participação da vereadora Silvia Morales

A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo “A Cidade é Sua”, esteve na última quinta-feira (10), na subsede da Gaviões da Fiel Piracicaba, torcida organizada do Sport Club Corinthians Paulista. Na ocasião, a parlamentar fez a intermediação da associação com integrantes do G5 (Grupo de Lideranças da Cidade) que,
nesta ocasião, foi representado pelos líderes Laura Queiroz e Neto Brione, para doação de cestas básicas
às famílias vítimas de enchentes.
Também estiveram presentes o presidente e vice-presidente do Centro Comunitário do bairro Piracicamirim, José Maria e
Gilmar Tanno, respectivamente,

já que as doações foram destinadas a famílias atingidas nessa
região, que residem nos bairros
Maracanã e Bosques da Água
Branca. O movimento liderado pelo
grupo G5 é o SOS Chuvas e vem
atuando em todas as regiões da cidade atingidas pelas enchentes.
A vereadora Silvia Morales
avalia como uma excelente iniciativa de ação solidária, tanto das
lideranças como dos doadores, e
coloca que infelizmente “esta situação de inundações, em especial
nestas áreas menos favorecidas,
tem sido cada vez mais recorrente, devido à falta de políticas públicas sólidas que priorizem estas temáticas socioambientais”.

"Notamos a necessidade das melhorias na rua Voluntários,
pois são visíveis os transtornos às pessoas", disse Paraná

O vereador Aldisa Vieira Marques, o Paraná (Cidadania), esteve no Bairro Alto, na manhã desta
sexta-feira (11), e acolheu pedidos
de moradores e comerciantes da
rua Voluntários de Piracicaba que
ele encaminhará ao Executivo.
Entre as reivindicações, estão a manutenção do asfalto "em
caráter de urgência" devido à
abertura de um buraco de grande proporção na via e o conserto
de uma depressão que há no cruzamento com a rua Bernardino
de Campos. Ambos os trechos
oferecem riscos a pedestres e
motoristas, alerta o vereador.

"Notamos a necessidade das
melhorias na rua Voluntários
de Piracicaba, pois são visíveis
os transtornos que essa abertura e esse afundamento estão trazendo às pessoas", disse Paraná. O parlamentar elaborou dois
ofícios, que serão encaminhados
para o Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) e para a
Secretaria Municipal de Obras,
solicitando as manutenções.
"Estou reivindicando aos órgãos responsáveis que analisem
esses pedidos para atender e beneficiar a população do local e todos que utilizam a via", finalizou.

VILA REZENDE
O vereador Ary Pedroso Jr.
(Solidariedade), na indicação 641/2022, protocolada
na Câmara, na manhã desta segunda-feira (14), aciona o Executivo, para que em
caráter de urgência sejam
efetuados reparos no pavimento que cedeu em trecho
da avenida Osvaldo Cruz,
frente ao número 595, Vila

Rezende. Moradores e motoristas reclamam das condições da pista, devido à
formação da cratera, fato
que tem atrapalhado o tráfego local, além de trazer riscos
aos condutores. "O buraco aumenta diariamente e moradores sinalizaram o local com
cones, para evitar acidentes", alerta o parlamentar.
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Equinocultura da Esalq
terá dia de portas abertas
Gerhard Waller

T URISMO

Engenho Central ganha espaço
gastronômico com food trucks
Foram instalados dois food trucks e, a partir do dia 19, haverá mais dois; o
funcionamento será às sextas, sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h30

Evento do próximo dia 18 apresenta à comunidade as novas atividades
assistidas com cavalo oferecidas pelo Setor de Equinocultura

Na próxima sexta-feira, 18/2,
o Setor de Equinocultura do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq/USP) estará de
portas abertas. Entre 14h e 17h,
interessados poderão conhecer
gratuitamente as novas atividades
assistidas com cavalo oferecidas
na Esalq. Serão apresentadas as
modalidades de equitação lúdica,
volteio interativo, além da dinâmica do Happy Horse Day.
PROGRAMAÇÃO - 14h às
14h20: Recepção dos participantes e Controle de frequência dos
inscritos; 14h20 às 14h50: Apresentação do Projeto, sua nova
configuração, missão e metas; e
14h50 às 15h30: Happy Horse
Day. Atividade para crianças (idade mínima de 7 anos) e adultos
no intuito de proporcionar uma

experiência lúdica e agradável
com cavalos. Sempre com a assistência de um equitador e de um
profissional de apoio, é possível
acompanhar e participar de toda
rotina diária do animal, incluindo o manejo com alimentação,
limpeza, trabalho e treinamento;
15h30 às 16h10 - Equitação lúdica - Prática destinada a crianças
entre 3 e 8 anos a fim de proporcionar interação com cavalos de
forma lúdica. Atividades realizadas ao ar livre e em contato com
a natureza. 16h15 às 17h Volteio
Interativo - Prática destinada a
crianças (a partir de 7 anos) e
adultos com a finalidade educacional, esportiva e recreativa. Atividades realizadas em grupo, ao
ar livre e em contato com a natureza. Não é necessário ter conhecimento prévio sobre equitação.

O vereador Laércio Trevisan Jr. (PL) esteve no Parque
do Engenho Central, no último sábado (12), para acompanhar a instalação dos food-trucks, nas imediações do Barracão 7, próximo a Ponte Pênsil.
O espaço gastronômico recebeu o nome de “Food-Park”.
No sábado (12), dois food trucks foram instalados no local,
onde o público encontrou várias
opções culinárias, tais como, churros, pastel, crepe, pipoca, salgados,
coco, curau, pamonha e açaí, entre outros, além de água, sucos e
refrigerantes. A partir do dia 19/
02, haverá mais dois food trucks
no local, que vão oferecer lanches
e espetinhos. Os food trucks funcionarão às sextas, sábados, domingos e feriados, das 10h às
22h30. Os permissionários são cadastrados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur), que realizou a seleção.
Trata-se de uma iniciativa realizada em parceria entre a Secretaria Municipal da Ação Cultural
– Semac e a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo - Semdettur,
após sanção do prefeito Luciano

Almeida (DEM) ao projeto de lei
complementar nº 10/21, de autoria do vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL), que oficializa as atividades dos food trucks na cidade de
Piracicaba, permitindo sua instalação em espaços públicos.
Segundo Fernando Reis,
chefe do setor de economia informal da Semdettur, “serão disponibilizados quatro espaços
para comercialização de churros
gourmet, churrovete, lanches,
cachorro quente, espetinhos, crepe, pastel, salgado, curau, pamonha, açaí, refrigerante, água e suco.
Ao percebermos o interesse e a
participação do público, se necessário, poderemos abrir novos espaços nas dependências do próprio Engenho, assim como, em
outros espaços púbicos”, disse.
Quando apresentou o projeto, Trevisan Jr. destacou a necessidade de disponibilizar espaços
para food trucks nas dependências do Engenho, tendo em vista
atualmente não haver nenhum
tipo de comercialização no local.
“A ideia dos food trucks vem
ao encontro de oferecer novas opções gastronômicas aos visitantes
do Engenho, com a comercialização de refrigerante, água, lanches,

Assessoria Parlamentar

Novo espaço gastronômico do município foi viabilizado por meio
de aprovação de lei do vereador Laércio Trevisan Júnior

salgados, doces, quitutes, entre
outros, oferecendo no Engenho
Central novas opções de gastronomia e lazer, além de colaborar de
forma significativa com a geração
de emprego e renda”, destacou.
ALTERAÇÃO - Recentemente, a Câmara Municipal aprovou a lei complementar nº 17/21,
também de autoria do vereador
Laercio Trevisan Jr. e já sancionada pelo prefeito, conforme lei
complementar nº 427, de 15 de
dezembro de 2021, que permite aos
proprietários de trailers, contai-

ners e food trucks vender bebidas
com teor alcoólico máximo de 6%
(o que abrange a maioria das cervejas), além da instalação de toldos retráteis e música ambiente.
“Agradeço a atenção do prefeito Luciano Almeida, dos secretários municipais, Junior Guidotti (Semdettur) e Adolpho Queiroz
(Semac), assim como do diretor
do Engenho Central, Antonio Padovan e do chefe do setor de economia informal da Semdettur,
Fernando Reis, pelo empenho
neste projeto” disse Trevisan.

D EMANDAS
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Vereador pede ação da secretaria
de Obras no bairro Mario Dedini

Mulheres na ciência são maioria no CTC

Assessoria Parlamentar

Pompeo foca as reivindicações dos moradores por vias mais seguras

Na manhã desta segunda-feira (14) o vereador Gustavo Pompeo (Avante) esteve no bairro Mario Dedine acompanhando a situação das ruas e verificando se houve atendimento às solicitações reivindicadas pelo população local,
na realização de trabalhos sob o
comando do titular da Semob (secretaria municipal de Obras),
Paulo Sergio Ferreira da Silva.
Na semana passada o parlamentar esteve reunido com Paulo,
apresentando os ofícios de seu gabinete - números 297 à 299, com
as demandas que surgiram no
bairro por conta das fortes chuvas ou desgastes do asfalto.
As demandas são solicitações da população e de visitas que
o parlamentar realizou a esses lo-

cais. Nos ofícios, Gustavo Pompeo solicitou que a secretaria de
Obras realize operação tapa buracos em toda a extensão das
avenidas Antônio Franco de
Lima, Ralph Benatti e na rua
Olga Pagoto, onde diversos buracos nas vias apareceram após
as fortes chuvas de janeiro.
Após as realizações das visitas, Gustavo comentou que é
necessário que se faça as manutenções solicitadas para que a
população consiga trafegar pelas vias de forma mais tranquila e segura, pois por conta desses inúmeros buracos além de
causar danos nos veículos, "é
um grande perigo para os motoqueiros e toda a população
que transita pelo local", alerta.
Divulgação

Empresa líder da ciência
da cana-de-açúcar, o Centro de
Tecnologia Canavieira (CTC)
vem aumentando ano a ano o
número de mulheres no seu
quadro de colaboradores.
Nesta sexta-feira, Dia Internacional das Mulheres da Ciência, data instituída pela Organização das Nações Unidas
(ONU), o CTC conta com 108
mulheres no seu quadro de colaboradores que trabalham com
ciência da cana-de-açúcar, que
representam a maioria dos pesquisadores. Elas são 54% do total de pesquisadores do CTC. Há
um ano, o percentual era de 47%.
Também o número de mulheres em cargos de gestão na
área da ciência vem crescendo na
empresa. Atualmente, dos 38
gestores na ciência, 44% são
mulheres (16) e 56% homens
(20). Destas 108 pesquisadoras,

R EDE

45% são mestres e doutoras e
trabalham em projetos de ponta
como melhoramento genético, biotecnologia e edição genômica.
Duas destas mulheres dirigem todo o desenvolvimento e a aprovação das novas
tecnologias da cana-de-açúcar
do país - a bióloga Adriana
Capella e Silvia Yokoyama,
engenheira de alimentos.
Outras duas áreas que caminham lado a lado com P&D
são comandadas por mulheres.
Maria Teresa Almeida de Azevedo é gerente de Propriedade
Industrial. Lucia Helena Domingos é diretora de Jurídico e
Propriedade Intelectual.
Adriana Capella, bióloga formada pela Universidade de São
Paulo com mestrado em bioquímica pela USP e doutorado em
genética de plantas pela Unicamp, é especialista em genética

e lidera a área de Pesquisa & Desenvolvimento, responsável pelo
desenvolvimento de novas plantas, convencionais e geneticamente modificadas, pela criação
de sementes artificiais de cana
de açúcar e pela filial norte-americana, CTC Genomics, a cargo da
edição genômica, uma das técnicas mais modernas para melhoramento de diversos organismos.
“Temos muito a comemorar, não só porque as mulheres
são 54% do total de pesquisadores, mas também porque ocupam 44% dos cargos de gestão
das áreas de Ciência na empresa. A cultura do CTC reconhece
e valoriza a todos, homens e
mulheres, que trabalham juntos com confiança e respeito
para desenvolver cada vez mais
a ciência no CTC e produtos de
qualidade para o setor sucroalcooleiro”, diz Adriana Capella.

Silvia Yokoyama, engenheira
de alimentos formada pela Unicamp e mestre em agronegócio
pela Fundação Getúlio VargasFGV, é diretora de assuntos regulatórios e governamentais, área
responsável por controle de qualidade e por todos os testes de segurança, laboratoriais e de campo
necessários para aprovação dos
produtos no Brasil e no exterior.
“Hoje somos responsáveis
por levar o melhor da ciência da
cana a diversos países, por meio
dos resultados dos estudos que
comprovam a segurança de produtos, todos desenvolvidos com
alta tecnologia”, diz Silvia.
Em 2021, o CTC tinha 77 líderes, dos quais 28% mulheres.
Atualmente, dos 80 gestores,
35% são mulheres (28) e 65%
homens (52). A Diretoria da empresa é composta por 9 membros,
dos quais, três são mulheres.
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Eletivas sobre turismo foram a escolha de 130 mil alunos
Estudantes dos anos finais
do ensino fundamental (6º a
9º ano) e médio terão novamente a oportunidade de cursar eletivas sobre turismo no
decorrer deste ano letivo. A
iniciativa faz parte do programa SP Politurismo.Edu e nasceu da parceria entre as secretarias de Educação e de Turismo e Viagens do Estado de SP.
Em 2021, foram mais de
130 mil estudantes beneficiados em temas consolidados sob
medida para cada idade: Expresso Turístico (6° ano e 7°
anos) Ecoturismo e Aventura

(8° e 9° anos) e Redes Turísticas
(Ensino Médio), em 980 turmas
de 599 escolas da rede estadual.
As disciplinas têm por objetivo destacar a importância socioeconômica, ambiental e cultural do turismo. Para o secretário de Educação do Estado,
Rossieli Soares, “a eletiva contribui para o desenvolvimento
pleno dos estudantes e possibilita a ampliação do conhecimento, por meio do aprofundamento nas habilidades curriculares”.
De todos os municípios que
aderiam, 121 são de interesse turístico (MITs) ou estâncias. O nú-

mero é significativo e coloca o turismo como uma das disciplinas
eletivas mais cursadas, como explica o secretário de Turismo e
Viagens do Estado, Vinicius
Lummertz. “O interesse dos jovens pelo tema se deve à qualidade do conteúdo e ao reconhecimento da importância do turismo para a realidade local”.
O alcance da aprendizagem tem o poder de romper
muitas barreiras, inclusive
promover a inclusão dentro da
sala de aula. Foi o que aconteceu com Ana Laura Rodrigues,
estudante da Educação Espe-

cial, do 7º ano do ensino fundamental na Escola Estadual
Doutor Cesário Motta, em Itu.
Ela chegou na escola no segundo semestre do ano passado,
após uma transferência. Foi aí
que teve contato com a eletiva.
Ana Laura se diz “surpresa”
porque não sabia que o turismo
poderia ser uma profissão.
“Achei muito interessante, não
sabia que existiam as sete maravilhas do mundo, por exemplo.
Hoje sei que aquela torre que minha mãe tem na sala se chama
Torre Eiffel. Quero continuar a
conhecer mais sobre o assunto”.

C ONVOCADOS

Fuvest divulga lista de aprovados no vestibular 2022
NOVO TREINADOR
Roberto Cavalo foi apresentado oficialmente no XV de Piracicaba, ontem, 14. Ele assume o comando da equipe, que
após vencer o Rio Claro por 2
a 1 no último sábado (12),
está na oitava colocação do
Paulistão A2 com oito pontos.
"Não vai faltar trabalho. Vamos
sempre jogar dentro das nossas características que é de

determinação, pegada, vontade de vencer. E falei para o
grupo que o que mais precisamos é uma mobilização da
cidade, em termos de torcida,
imprensa, comissão técnica e
diretoria. Cheguei no sábado
e já vi como a torcida ajudou,
então podem ter certeza que
a minha chegada é com o objetivo do acesso", disse.

A lista de convocados em primeira chamada do concurso vestibular 2022 para ingresso nos
cursos de graduação da USP foi
divulgada pela Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest). Foram chamados 8.211
candidatos que, para garantir a
vaga, devem realizar obrigatoriamente a matrícula virtual, pela
internet, a partir das 8 horas de
segunda, dia 14 de fevereiro, até
às 16 horas de quinta, dia 17 de
fevereiro. Dessas vagas, 4.954 serão reservadas para candidatos na
modalidade Ampla Concorrência

(AC), 2.169 vagas para candidatos
egressos de escolas públicas
(EP), e 1.088 para candidatos
pretos, pardos e indígenas egressos de escolas públicas (EP/PPI).
A matrícula será realizada em
duas etapas virtuais. A primeira
inclui: preenchimento de formulário de matrícula; upload de fotografia recente, de cópia digitalizada de um documento de identidade oficial, de Certificado de Conclusão do Ensino Médio e de histórico escolar ou declaração expedida em papel timbrado e assinada pelo diretor ou responsável da

instituição de ensino contendo a
informação de que o aprovado
se matriculou no último ano do
ensino médio no ano de 2021.
O convocado também deverá
escolher entre a modalidades Matriculado satisfeito [S] – matrícula no curso para o qual foi convocado, na condição de satisfeito –,
Desistente aguardando nova convocação [D] – Não efetuar matrícula no curso para o qual foi convocado, mas continuar concorrendo nas chamadas subsequentes
para matrícula às opções de curso
indicadas no ato da inscrição – ou

Matriculado aguardando nova
convocação [M] – matrícula no
curso para o qual foi convocado, podendo concorrer nas chamadas subsequentes para matrícula ao remanejamento para
uma das outras opções de curso
indicadas no ato da inscrição.
Já a segunda etapa virtual
consiste na confirmação da
matrícula pelo candidato. As
duas etapas serão consolidadas
apenas após a validação dos
documentos pela Central Unificada de Matrículas da PróReitoria de Graduação da USP.
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REFIS 2022

P ARQUE O RLANDA

Agendamento será de forma
on-line pelo site da Prefeitura

Vereador e titular da Saúde
discutem criação de PSF
Assessoria Parlamentar

Descontos sobre multas e juros podem chegar a até 100%; agendamento que pode
ser feito a partir de hoje, 15, às 9h, visa facilitar a rotina do cidadão, evitando filas
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Finanças (Semfi), disponibiliza
a partir de hoje, 15, às 9h, o link
para agendar o atendimento para
adesão ao Programa de Regularização Fiscal (Refis) 2022. O agendamento deverá ser feito no botão Refis - Agende Aqui, na página inicial do portal da Prefeitura
(http://www.piracicaba.sp.gov.br/
). Os atendimentos serão realizados a partir de 03/03.
Esta é a primeira vez que o
atendimento para adesão ao Refis será feito por meio de agendamento. O objetivo é facilitar a rotina do cidadão, visando evitar
filas e aglomerações. Além disso, é
mais um passo rumo à digitalização dos processos da Prefeitura.
O Refis 2022 foi instituído por
meio da Lei Complementar 428 de
17/12/2021, a partir de PLC (Projeto de Lei Complementar) de autoria do Executivo. O Refis tem por
objetivo dar a oportunidade para
a regularização de débitos com o
município, que estejam inscritos ou
não em dívida ativa, em cobrança
amigável ou judicial dos contri-

buintes. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31/12/
2021. A última vez que o município instituiu o Refis foi em 2014.
De acordo com a Lei Complementar 428/2021, os débitos
poderão ser parcelados em até 96
parcelas iguais, com redução
parcial de multa e juros. O valor
da parcela para pessoas físicas
não poderá ser inferior a R$ 100
e para pessoas jurídicas não poderá ser inferior a R$ 300. O vencimento da primeira parcela ou
da parcela única se dará até o
terceiro dia posterior à data de
formalização do acordo e as demais parcelas vencerão no mesmo dia dos meses subsequentes.
Aqueles que realizarem o pagamento da dívida à vista terão
desconto de 100% na multa e juros. Se a opção for pelo pagamento
parcelado de duas a 12 parcelas,
80%. De 13 a 24, 70%. De 25 a 36,
60%. De 37 a 48, 50%. De 49 a 60,
40%. De 61 a 72, 30%. De 73 a 84,
20%. E de 85 a 96 parcelas, 10%.
ATENDIMENTO – No dia
e horário agendados para ade-

DOCUMENTOS PARA ADESÃO AO REFIS 2022
- PESSOA FÍSICA:
O próprio contribuinte,
sendo ele o proprietário, deve
apresentar os documentos
pessoais (CPF, RG, CNH, carteira de ordem de classe etc);
Documentos que comprovem parentesco direto
com o proprietário (exemplos: certidão de casamento, certidão de óbito, etc);
Representantes com
documentos comprobatórios (procuração assinada
pelo proprietário com documentos pessoais do representante e do proprietário);
Caso o imóvel esteja em
nome de empreendimento ou
antigo proprietário, apresentar
contrato de compra e venda
ou matrícula atualizada para
a regularização do cadastro.

rir ao Refis 2022, o munícipe
será atendido no Térreo 2 do
Centro Cívico e deverá apresentar documentos necessários
(confira abaixo) e o comprovante de agendamento. Serão tole-

- PESSOA JURÍDICA:
Proprietário ou sócio da
empresa apresentando os
documentos
pessoais
(CPF, RG, CNH, carteira de
ordem de classe etc);
Contrato social, estatutos ou equivalentes;
Representantes com documentos comprobatórios
(procuração assinada pelo
proprietário com documentos
pessoais do representante e
do proprietário/sócio).
POUPATEMPO – Também
será possível aderir ao Refis
2022 em atendimento no Poupatempo estadual (Praça
José Bonifácio, 700, Centro).
Nesse caso, o munícipe deverá fazer o agendamento pelo
site https://www.poupatempo.
sp.gov.br, a partir de 03/03.

rados apenas dez minutos de
atraso, caso contrário deverá
realizar novo agendamento. Se
a pessoa tiver dificuldade de
agendar, haverá um guichê para
atendimento sem agendamento.

F ORMAÇÃO

Estudantes de Etecs e Fatecs voltam
às aulas em formato 100% presencial
Após dois anos de aulas remotas, a estudante Ana Carolina de Oliveira, de 30 anos, está
entusiasmada para viver a experiência de estudar dentro de uma
Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec). A partir desta segunda-feira (14), milhares de
alunos das Fatecs e das Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs) do
Centro Paula Souza (CPS) iniciam o primeiro semestre letivo de
2022 em formato 100% presencial. “Estou ansiosa para encontrar as pessoas que, desde o início da faculdade, existiam somente no mundo virtual”, conta.
Ana cursa o quinto semestre do curso superior de tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, na Fatec São Carlos. “As
aulas no ambiente digital estavam funcionando bem, mas acredito que agora terei melhores
condições para elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC). Faz bastante diferença
poder contar com os recursos
dos laboratórios e da biblioteca,

além, é claro, da proximidade com
professores e colegas”, afirma.
As aulas nas Fatecs tiveram
início no último dia 7, com programação presencial e online para
recepcionar os estudantes, incluindo atividades de nivelamento e
reforço de aprendizagem. Já nas
Etecs, o semestre letivo começou
no dia 3, também com a possibilidade de volta presencial escalonada entre as turmas, conforme planejamento da instituição.
Todas as unidades devem
seguir as orientações do Protocolo Sanitário Institucional do
CPS, que prevê medidas como
uso obrigatório de máscara e
álcool em gel, bem como apresentação do comprovante de
vacinação contra Covid-19 dos
estudantes, professores e servidores administrativos. A versão
atualizada da publicação está disponível na internet. Somente as
localidades com obras de infraestrutura em andamento permanecerão temporariamente em formato remoto ou semipresencial.

C AMP
ANHA
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Silva cantou Always Remember
Us This Way, de Lady Gaga e
Denise Libardi soltou a voz com
Zombie dos The Cramberries.
O ponto alto da noite ficou
por conta de uma surpresa: a bela
canção-tema das Paradas pro Sucesso, que foi carinhosamente escrita pelo ator Romualdo Sarcedo, composição de Pá Moreno e
arranjos de Cezar Elbert, a pedido da cardiologista Juliana Previtalli, idealizadora do Projeto de
mesmo nome. Naquele momento,
todos os artistas tomaram o palco e, embalados pela música que
enaltece a saúde e chama a atenção para não fumar, convidaram
o público a entoar a melodia.

O vereador Paulo Henrique
Ribeiro (Republicanos) esteve na
manhã desta segunda-feira (14)
em reunião na Secretaria Municipal de Saúde com o secretário
Filemon de Lima Silvano para
tratar de alguns assuntos. Um
deles é sobre a emenda parlamentar do deputado federal por
São Paulo (SP), Marcos Pereira
(Republicanos), no valor de R$ 1
milhão de reais a ser utilizada
para custeio e equipamentos.
Paulo Henrique apresentou
ao secretário Filemon a demanda na região do Parque Orlanda, que há necessidade da instalação de mais um PSF (Programa
de Saúde da Família). A princípio
a ideia seria a aplicação dos recursos federais para a construção de
um PSF na região do Parque Orlanda, porém após análise da equipe de técnica da atenção básica, o
secretário e o vereador entenderam que é mais viável a implantação de mais uma equipe de profissionais de saúde no prédio da
escola CAIC (Centro de Atendimento Integrado a Criança), uma
vez que já há espaço físico para
realizar as adaptações e instalações dos equipamentos de saúde
ao atendimento da população.
Sendo assim, esses usuários
que atualmente necessitam de se
deslocar até ao Crab da Vila Sônia têm que percorrer uma distância que prejudica, principalmente, as gestantes, os idosos e
as mães com as crianças. Para os

atendimentos de consultas e exames, com a implantação de um
PSF nas proximidades, isso trará
um benefício a todos da região.
Em relação à emenda parlamentar, esse valor será utilizado para aquisição de equipamentos para a nova unidade de
saúde, além da compra de equipamentos para a modernização
da atual unidade, já existente, e
a aquisição de um ultrassom
para a Policlínica do Vila Sônia,
com objetivo de aumentar o número de atendimentos no local.
REQUERIMENTO - Em 14
de junho de 2021, o parlamentar
encaminhou ao Executivo o requerimento 616/2021 relatando
que os novos moradores dos
condomínios Figueiras, Paineiras e Jequitibás, da região do
Parque Orlanda, procuraram seu
gabinete para relatar as dificuldades de se realizar o cadastro
na unidade de saúde do bairro.
No documento, Paulo Henrique questionou se a Administração Municipal tem conhecimento dos fatos que estão ocorrendo, referente aos cadastros de
novos usuários na região citada.
Por sua vez, a Prefeitura respondeu ao parlamentar na data de 28
de junho alegando que está "realizando um novo estudo para viabilizar uma proposta mais convincente à população da região". "Com
a implantação da nova unidade
de saúde, o problema será resolvido", destacou Paulo Henrique.

SURPRESINHA
Faça uma aposta aleatória.
Pode ser um bom ponto de partida para quem tem pouca intimidade com jogos de azar. A
aposta aleatória consiste em
deixar que o computador escolha os números pelo apostador.
Alguns bilhetes vencedores são
gerados assim, e eles em tese
têm tantas chances de vencer
quanto quaisquer outros.
Como o computador escolhe
os números de maneira totalmente aleatória, é mais provável
que a sua aposta seja única. A
chance de ela ser a sorteada é
tão grande quanto a de uma
aposta que você mesmo fez.
Jogar assim é fácil, mas faz
com que a sua vitória dependa
de um grau maior de aleatoriedade. Ademais, será mais difícil
lembrar-se deles na próxima vez
que você fizer uma aposta.

Os seus números talvez sejam sorteados na semana em
que deixou de jogar — daí a
importância da regularidade.
A paciência é o segredo.

Recém-aprovada na Etec de Ribeirão Preto, Júlia da Matta está animada
com início do curso de Design de Interiores integrado ao Ensino Médio

NOVA FASE - Aos 14 anos,
a estudante Júlia da Matta iniciou
uma nova fase ao ingressar no
primeiro ano do curso técnico de
Design de Interiores integrado ao
Ensino Médio (Novotec/M-Tec),
na Etec José Martimiano da Silva,
de Ribeirão Preto. As atividades
estão em modo 100% presencial na
unidade desde o dia 3 e a aluna

conta que, neste período, já conseguiu se familiarizar com o curso e
a turma. “Fui muito bem acolhida
pelos professores e estou bastante
feliz com as novas amizades. Tenho certeza de que no ambiente
remoto não seria a mesma coisa.
Realmente é mais fácil estudar, entender a matéria e tirar dúvidas
quando estamos na escola”, diz.

C OVID

“Paradas Pro Sucesso” reúne
mais de 30 artistas locais
Com mais de 30 artistas de
Piracicaba e região, o Teatro do
Engenho Erotides de Campos encheu-se de música, dança e arte e
envolveu os cerca de 150 expectadores que se distribuíram pela casa
numa atmosfera alegre e descontraída, na última quarta-feira (9).
Os artistas levaram ao palco
alguns clássicos da MPB, como
quando Patrícia Ribeiro interpretou Como Nossos Pais; os tangos
clássicos tiveram a vez com La
Cumparsita e Por Una Cabeza
com Cecília Bellato, Marcele
D’Abronzo, Luis Fernando Dutra,
Álvaro Damazzo e Brenda Fornazaro. As internacionais também
agitaram o público quando Jane

Lígia Spongliato

Vereador Paulo Henrique e o secretário de Saúde, Filemon Silvano

Secretaria registra um
óbito na segunda (14)
A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) registrou, ontem,
14, foi registrado um óbito por
Covid-19 no município, de uma
mulher de 79 anos. No acumulado dos óbitos divulgados no
boletim de ontem, constam ainda outros seis óbitos, que ocorreram entre os dias 10/02 e 13/02.
Porém, a confirmação dos diagnósticos por Covid-19 somente
foram notificados hoje ao Cevisa
(Centro de Vigilância em Saúde).
Desta forma, no total, os
óbitos registrados, entre 10/02
e 14/02, são de dois homens,
de 80 e 86 anos, e cinco mulheres, de 59, 67, 76, 79 e 94 anos.

De acordo com o Cevisa,
quatro pessoas tinham comorbidades, como cardiopatia,
asma e diabetes. E não há confirmação se três pessoas tinham
ou não comorbidades. Três pessoas completaram o ciclo vacinal,
incluindo a dose de reforço, as
outras quatro pessoas tomaram
apenas a primeira 1ª e 2ª doses.
A vacinação é essencial no
combate à Covid-19. Mesmo vacinadas, as pessoas podem se infectar, mas as chances de agravamento são menores. É importante, assim, o uso de máscara,
higienização constante das
mãos e evitar aglomerações.

CONSTÂNCIA
Se tiver dinheiro, jogue semanalmente. Não se pode vencer sem jogar! E vencer tem a ver
com a sorte. Quanto mais frequentes as suas apostas, maiores as suas chances de ganhar.
A maioria das loterias tem sorteios semanais. Para ter uma
chance maior de levar o prêmio,
compre um bilhete toda semana.

BOLÃO
Participe de um bolão para
ter mais chances de ganhar
em grupo. Os participantes de
um bolão ou compram vários
bilhetes, ou dividem o valor de
uma aposta mais cara. Se o
bolão ganhar, o prêmio é dividido entre todos igualmente. Assim, é possível aumentar as suas
chances sem gastar muito.
ESTRATÉGIA
Fique atento aos prêmios
menores. Todo mundo quer tirar a sorte grande, mas quase
toda loteria tem prêmios secundários. Informe-se a respeito deles lendo o verso do bilhete ou o
site da loteria. Não presuma que
perdeu até conferir as regras.
Na Powerball, loteria norte-americana, há nove maneiras
de vencer: ganha um prêmio pequeno quem acertar o número
da bola vermelha, e os prêmios
maiores vão para quem acertar
três ou mais bolas brancas. Na
Mega-Sena, são contemplados
os apostadores que acertarem
quatro números ou mais.
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Kawai acompanha retomada
de aulas no Jardim Oriente
Assessoria Parlamentar

E STUDANTES

Deputada Bebel entra
na justiça para buscar
garantir transporte
Bebel denuncia à promotoria que a metodologia da concessão do passe escolar é menos
segura do que a prática da cessão de transporte coletivo próprio para estudantes

Duas unidades de ensino foram visitadas pelo vereador Pedro Kawai

Mais duas escolas infantis
foram visitadas no final da semana passada, pelo vereador Pedro Kawai (PSDB), que tem percorrido toda a rede municipal de
ensino, a fim de verificar as condições de funcionamento, bem
como constatar se todos os protocolos sanitários referentes à
prevenção contra a Covid-19 estão
sendo seguidos, conforme determina decreto do Executivo local.
No Jardim Oriente, Kawai se
reuniu com Jaqueline Cristina
Valério, diretora da escola municipal. Prof. Dr. Angelo Zoccante
Filho, localizada na rua Dr. Raul
Machado Filho, 830, que o acompanhou em vistoria à unidade. Já
na escola municipal Prof. Thales
Castanho de Andrade, o vereador
foi recepcionado pela diretora

Flávia M. R. Chaddad, que também apresentou as instalações e
tratou de assuntos como a merenda escolar, que segundo ela,
não apresentou qualquer problema desde o retorno das aulas.
De acordo com o parlamentar, as duas escolas estão sendo
muito bem administradas pelas
equipes gestoras e estão em plenas condições de uso e funcionamento. “A escola é um espaço que
não pode ser concebida como um
prédio, apenas. Trata-se de um
local que possibilita várias interações junto à comunidade escolar”. É por esta razão, segundo
Kawai, que uma de suas rotinas
como vereador é verificar o estado de conservação, segurança e
as condições de trabalho para os
trabalhadores da educação.

E SPORTES

Selam abre editais de chamamento
público para mais oito modalidades
A Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam)
divulgou hoje, segunda-feira, 14/
02, a publicação de mais oito editais para celebrar termo de colaboração, via chamamento público,
para a realização de serviços de
formação e desenvolvimento esportivo. Após anunciar a abertura dos editais para as modalidades paralímpicas e atividades
esportivas para o público da terceira idade, a Pasta receberá propostas de organizações da sociedade civil em mais oito modalidades: basquete feminino, basquete masculino, futebol feminino, ginástica rítmica, handebol
feminino, handebol masculino,
vôlei feminino e vôlei masculino.
Conforme os editais, o atendimento contratado pela Prefeitura de Piracicaba deverá ser oferecido gratuitamente à população,
tendo como público-alvo os interessados com idade a partir dos 11
anos. O regulamento prevê a disponibilização de dez aulas semanais de cada modalidade, em pelo
menos dois locais diferentes. O
processo, que atende a Lei Federal
13.019/2014, de 31 de julho de
2014, é regulamentado pelo decre-

to municipal nº 1.093 de 1º de junho de 2017 e cumpre as determinações do Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil.
As propostas devem ser enviadas e protocoladas até o dia 16/03/
2022, na sede da Selam, que fica na
avenida Dr. Maurice Allain, 454,
Vila Rezende, no Engenho Central.
O período de execução é de 12 meses. Os editais estão disponíveis para
consulta no link: www.piracicaba.
sp.gov.br/chamamento+
publico+selam+esporte+lazer
+e+atividades+motoras.aspx
Os termos de colaboração via
chamamento público têm três finalidades principais: a formação
e o desenvolvimento esportivo
(iniciação); projetos que deem
continuidade à formação esportiva específica e iniciem o processo de treinamento para o alto rendimento esportivo (competição);
e as manifestações voluntárias
que contribuem com a integração,
educação e promoção da saúde
(lazer físico-esportivo). O processo inclui ainda a montagem das
equipes de rendimento para a representação da cidade nos eventos oficiais da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT) ingressou no
final da tarde da última sexta-feira, 11 de fevereiro, com representação junto ao Ministério Público
para tentar assegurar o direito de
transporte escolar a alunos da
rede pública estadual de ensino
no município de Piracicaba. A
decisão de recorrer à Justiça e
cobrar uma posição oficial do prefeito da cidade, Luciano Almeida,
e do dirigente regional de ensino,
Fábio Negreiros, é em função de
pais de alunos da EE Professor
Pedro Moraes Cavalcanti, no bairro Dois Córregos, estarem inconformados com a suspensão do
transporte escolar aos seus filhos,
desde o início deste ano, sem nenhum aviso prévio à comunidade.
Apreensivos com a situação,
a deputada Bebel foi chamada no
início deste mês para uma reunião
com pais de alunos, no bairro Perdizes, para que tentasse intervir,
visando a retomada do transporte escolar. Segundo ela, foram realizados dois encontros na Diretoria de Ensino, com o dirigente
Fábio Negreiros, mas não foi garantida a retomada do transporte
escolar, como sempre foi oferecido,
mas, sim, passe de ônibus, para que
alunos com apenas 12 anos de idade, que residam a mais de dois quilômetros da escola, possam usar o
sistema de transporte coletivo do
município. “Esta proposta não foi
aceita pelos pais, que temem que
seus filhos corram riscos, em função de estudarem à noite e a região é bastante insegura”, diz.

Com base na Constituição Federal, que assegura a educação
como um direito de todos, sendo
competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios assegurá-la, Bebel decidiu recorrer ao Ministério Público, uma vez que para o
acesso e a frequência dos estudantes às escolas, o Governo Federal,
através do Programa Nacional de
Transporte Escolar (Pnate), criado pela Lei nº 10.880, de 9 de
junho de 2004, garante o repasse
automático, em caráter suplementar, de recursos para custear
despesas com manutenção de veículos ou de serviços terceirizados
destinados ao transporte escolar
nas redes de ensino público estadual e municipal. “O transporte
escolar concedido pelo Estado é
uma política pública implementada há vários anos pelo Governo
do Estado em conjunto com os
Municípios e não pode ser interrompido, deixando pais de alunos apreensivos”, defende.
A deputada Bebel denuncia
à promotoria que a metodologia
da concessão do passe escolar é
menos segura do que a prática da
cessão de transporte coletivo próprio para estudantes, porque se
tratam de crianças e pré-adolescentes, aqueles que vão perder o
direito ao uso do transporte escolar próprio, e se fala em segurança porque essas são crianças
de 12 anos, que não podem ser
consideradas absolutamente formadas para que se permita a troca da segurança de um transporte destinado exclusivamente ao
transporte escolar pelo transporte público regular, o que será fei-

MEIO AMBIENTE

ções Ltda. A obra vai facilitar o
escoamento da água da chuva e reduzir os riscos de alagamentos. A previsão de conclusão é na sexta, 25/02. Até
lá, o trecho ficará interditado. A
nova rede de galerias tem 100
metros de extensão e tubos
de 1 metro de diâmetro. Também foram construídas no local oito bocas-de-lobo e cinco
poços de visita.

to pela distribuição de passes escolares, que impõe às crianças em
idade ainda imatura, inclusive, a
decisão sobre ir ou não à escola.
“Essa atitude é temerária, irresponsável e não atende ao interesse público. Se o passe ainda fosse
concedido aos pais, e esses pudessem acompanhar seus filhos por
todo o trajeto, até se poderia considerar a medida adequada, mas
apenas por esse aspecto, porque
largar as crianças à própria sorte, visando adequar questões financeiras, isso é um absurdo!”,
escreveu na representação.
Além disso, a Professora Bebel reforça que “não podemos esquecer que os motoristas de ônibus que transportam exclusivamente estudantes são instruídos
com os cuidados que devem ter
quando as crianças entram e
saem dos coletivos. Há o tempo
de espera nos pontos de ônibus,

quando a opção é pelo uso de ônibus de linha, o que tornam essas
crianças alvos de assaltos e afins,
o mesmo acontecendo dentro dos
coletivos. Há que se pensar, também, na lotação daqueles, que em
ônibus exclusivamente destinados ao transporte de escolares,
não ultrapassam, de forma nenhuma o número de acentos, o
que não acontece com os coletivos de linha, o que submete, inclusive as crianças a um meio de
transporte inseguro, eis que aqueles não são adaptados para a altura de crianças de 12 anos”.
Diante disso, solicita ao Ministério Público que adote as providências que entender necessárias, inclusive no âmbito judicial, no
sentido de determinar que o Governo do Estado de São Paulo, retorne a conceder ônibus escolares para todas as crianças que estudam nas escolas estaduais.

Vereador apresenta projetos Esalq-LOG promove webinar
para secretário municipal para discutir mercado de fretes
Assessoria Parlamentar

Josef mostrou propostas para Artemis, Lago Azul e Algodoal

Começa hoje, 15, a pavimentação da rua Fernando Febeliano da Costa, entre as avenidas Carlos Botelho e São
João, no bairro São Judas. No
local foi implantada nova rede
de drenagem de águas pluviais pelaPrefeitura, por meio
da Secretaria Municipal de
Obras (Semob), em parceria
com a Construtora Ticem Empreendimentos e Participa-

Deputada Bebel, com pais de alunos, na Diretoria Regional
de Ensino, buscando garantir a volta do transporte escolar

P ESQUISADORES

Divulgação/CCS

PAVIMENTAÇÃO

Divulgação

A instalação de uma pista
de caminhada ecológica na avenida Oscar Lázaro Berreta, em
Artemis, é um dos projetos que
o vereador Josef Borges (Solidariedade) apresentou ao secretário da Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente), Alex Gama Salvaia.
A reunião aconteceu na quinta-feira (10). “A proposta é aproveitar o canteiro central dessa
avenida para que as pessoas façam a atividade física em segurança. Nas rotatórias o projeto
prevê a instalação de aparelhos
para exercícios. Tudo com material ecológico, reaproveitado e permeável”, informou o vereador, que
é líder do governo na Câmara.
Recentemente essa avenida
ganhou ciclofaixas e com o aumento do número de ciclistas
utilizando o espaço, as pessoas
reivindicaram um local seguro
para caminhar. Josef Borges
conta com o apoio do deputado
Alex de Madureira para implantar essa ideia e outras que o vereador está desenvolvendo na
cidade, sempre aliando a melhora dos espaços públicos para

uso da população com respeito
e proteção ao meio ambiente.
O projeto em perspectiva
dessa pista de caminhada foi
apresentado por Josef Borges ao
secretário Alex Salvaia e ao seu
assessor Albuquerque. “Essa é
uma proposta que proporciona
um espaço para o bem-estar das
pessoas, preservação dos espaços públicos e reduz impactos
ambientais”, elogiou Salvaia.
O material ecológico a ser utilizado como piso para a pista de
caminhada será testado. “Além
desse local, tenho o projeto com os
moradores do Algodoal também de
uma pista de caminhada com a criação de um parque, onde terá início o teste”, afirmou Josef Borges.
Na reunião, também foram
abordados temas referentes à
recuperação da lagoa do Lago
Azul, da lagoa do Itaiçaba, a
continuidade do projeto de reciclagem do lixo realizado pelo
vereador em Artemis e no Lago
Azul e o uso das praças para a
realização das feiras cooperativas de artesãos nos bairros da
cidade, para geração de renda e
incentivo ao empreendedorismo.

No dia 24 de fevereiro, às 9h,
o Grupo Esalq-LOG em parceria
com a Fealq (Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz)
promovem o webinar “On Board
na Agro Logística”, evento online
com o objetivo de discutir o panorama atual do mercado de fretes e expectativas para 2022. A
transmissão dividida em painéis
será apresentada pelos pesquisadores do Grupo, que abordarão
temas como as negociações de fretes, custos no transporte rodoviário, corredores logísticos estratégicos e as expectativas de
novas infraestruturas para o país.
A programação do evento
também apresentará dados provenientes do SIFRECA (Sistema
de Informações de Fretes), com

informações coletadas diariamente pelo Grupo Esalq-LOG a
respeito das rotas de movimentação dos principais produtos
agrícolas do país. Ao final das
apresentações, os participantes
poderão participar através de
perguntas, como uma oportunidade para dúvidas ou sugestões
a respeito dos temas discutidos.
O webinar será transmitido
através da plataforma de cursos
da FEALQ, com inscrições no valor de R$100,00 revertidos para o
Museu de Logística “Luiz de Queiroz”. Estudantes de graduação
possuem desconto de 50% nos valores de inscrição. Os interessados
podem se inscrever através do link
https://fealq.org.br/eventos/onboard-na-agro-logistica-2022.

“UNIÃO BRASIL”

Vice-presidente nacional
visita, hoje, Piracicaba
Vice-presidente nacional do
partido União Brasil, o deputado federal Junior Bozella estará
hoje, 15, em Piracicaba. A programação começa, às 11h30, na
reunião com lideranças e entrevista coletiva, agendada para a Churrascaria Intersul. Às 12h30, Bozella concederá entrevista à Rádio
Educadora, durante o programa “Comentaristas”. Mais tar-

de, às 13h30, a conversa será no
programa Ativa no Ar, da TV
Ative e, às 14h30, se encontrará com o prefeito Luciano Almeida (Democratas). Junior
Bozella foi vereador em São Vicente, na Baixada Santista, de
2013 a 2017. Em seu primeiro
mandato como deputado federal, já figura entre os membros
de destaque na Câmara nacional.
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A DMINISTRAÇÃO

Prefeitura adota novas regras para equipamentos públicos
A proposta é garantir o uso democrático dos equipamentos públicos para a convivência e integração social
Divulgação/CCS

Os galpões de abastecimento podem ser usados de forma responsável

A Prefeitura adotou novas
regras para a utilização de equipamentos públicos em Piracicaba. A nova regulamentação, estabelecida por meio do Decreto
Lei 18.948, de 26 de novembro
de 2021, concede autonomia
para que as secretarias municipais de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e de Agricultura e Abastecimento (Sema)
façam a gestão destes espaços.
A proposta é garantir o uso
democrático dos equipamentos
públicos para a convivência e integração social, por meio de ações que
favoreçam toda a comunidade, principalmente em atividades de lazer,
esportes, saúde, manifestações populares, culturais e artísticas.
O documento estabelece também que somente associações de
moradores devidamente regularizadas poderão requerer a utilização destes espaços, sendo elas,
também, responsáveis pela ma-

nutenção do patrimônio durante
o período da outorga, assim como
pela organização do cronograma
de atividade em cada local.
O secretário de Governo, Carlos Beltrame, informou que todo
este processo começou com o mapeamento inédito de todos os
equipamentos públicos, trabalho
iniciado em fevereiro de 2021.
Após a pesquisa foram identificados e cadastrados 66 centros sociais e 19 varejões em Piracicaba.
Beltrame também destacou o
trabalho realizado pela equipe em
prol da regularização das associações dos moradores, que hoje conta com 14 delas legalizadas. “Temos
ainda mais 24 associações cuidando dos trâmites burocráticos para
sua devida regularização”, disse.
Nancy Thame, titular da
Sema, comentou que a prioridade
dos espaços dos varejões municipais é garantir a geração de renda
à agricultura e o abastecimento lo-

cal, mas que isso não impede o uso
destes locais públicos pela sociedade, desde que respeitem as determinações criadas pela Pasta. “Os
espaços poderão ser usados para
ações que envolvam toda a comunidade, respeitando os dias e horários estabelecidos”, frisou Nancy.
Euclídia Fioravanti, titular da
Smads, destacou o trabalho de
mapeamento dos equipamentos
públicos feito pela atual Administração, dizendo que agora é possível ter um perfil claro sobre os centros comunitários e sociais existentes em Piracicaba. De acordo com
ela, todos os espaços públicos sob a
supervisão da Smads estão abertos
para eventos que promovam a convivência e integração social de todas as faixas etárias da população.
“O que precisa ficar claro é
que agora existe uma regulamentação que assegura o uso
democrático e responsável destes espaços”, disse Euclídia.

A Tribuna Piracicabana
A9

Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

M ERCADO

Place Consultoria Estratégia atenderá novos segmentos
O novo posicionamento da marca fica bem mais abrangente pela simples substituição do “C” de Comunicação pelo “C” de Consultoria
Divulgação

Pedro Luis de Aguiar, proprietário da Place Consultoria Estratégica

A empresa, que já mantém
uma operação em marketing digital – Place Consultoria Digital –,
acaba de estabelecer parceria com
a Nome no Azul, especializada em
recuperação de créditos tributários, parcelamento de impostos federais e assessoria na recuperação
de crédito e exclusão de apontamentos de empresas e pessoas físicas junto aos órgãos de proteção
ao crédito e de restrição no BACEN – Banco Central do Brasil.
Fundada em 2007, com foco
específico na assessoria e consultoria em comunicação e marketing,
a PLACE Comunicação Estratégica muda de nome para atender
demandas mais emergentes de
outros segmentos, especialmente
por meio de parcerias com outras
empresas, e passa a se chamar
PLACE Consultoria Estratégica.
Para Pedro Aguiar, proprietário da empresa, que é profissional de relações públicas e jornalista, além de especialista em marketing institucional, de produtos e

serviços, foi preciso inovar para
abrir os horizontes da empresa.
“Desde o fim do ano passado, comecei a ser procurado por outras
empresas para promover negócios
em parceria e o posicionamento
anterior de negócios inibia, de alguma forma, inclusive no aspecto de divulgação, a incorporação
e o desenvolvimento de outras
atividades para além de comunicação e marketing. Assim, agora,
numa assinatura complementar
ao nome-fantasia da empresa,
utilizo o rol de expertises: comunicação, marketing, negócios e
soluções”, explica o executivo.
O novo posicionamento da

marca fica bem mais abrangente
pela simples substituição do “C”
de Comunicação pelo “C” de Consultoria. O executivo aproveita
para esclarecer a origem da palavra PLACE, à época da criação
da empresa: “Ao contrário do
que se possa pensar, a escolha
do nome deu-se menos pelo significado do termo em inglês (lugar, ranking, posição etc., a depender do contexto), mais em
razão da obviedade ou de uma
feliz coincidência: as iniciais de
meu nome de batismo (Pedro
Luis de Aguiar), com o acréscimo das iniciais do foco do negócio, Comunicação Estratégica”.

A PLACE Consultoria Estratégica permanece com a
oferta de serviços em comunicação e marketing, contando
inclusive com outra empresa
agregada – a PLACE Consultoria Digital, sediada em Tatuí, com foco em marketing digital. E já está com uma parceria estabelecida com a NOME
NO AZUL, que atua na recuperação de créditos tributários e também é especializada no
auxílio aos seus clientes – empresas e pessoas físicas – para
o parcelamentos diferenciados
de impostos federais, além de
outras atividades relacionadas.
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ALUGA-SE
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

EMPRÉSTIMO NO 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. Aumento de score. Tel: (11) 95126-6610.
-----------------------------------------MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
-----------------------------------------MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permuta. Av.: Renato Wagner, 770. Telefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

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

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

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

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

Divulgação

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

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
EVANGELISMO
A evangelista da Assembleia de
Deus-Ministério Madureira Tamires Oliveira está desenvolvendo um trabalho em todo território nacional com o reconhecido pastor Samuel Procópio,
pastor-presidente da Igreja As-

sembleia de Deus Avivamento
Pleno, de São Paulo. A meta é o
alcance de almas e a transformação de vidas, na missão
de evangelizar o mundo, levando ao povo à fé em Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.
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FALECIMENTOS
SR. JOSE FERREIRA DA SILVA
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 65 anos, filho dos finados Sr. Manoel Jose da Silva e
da Sra. Joanna Ferreira da Silva, era viúvo da Sra. Nair Maria
de Jesus Silva; deixa os filhos:
Juliana Nair Maria da Silva Rodrigues, casada com o Sr. Jose
Batista Rodrigues dos Santos;
Anderson de Jesus da Silva;
Vagner Jose da Silva e Simone
Ferreira da Silva. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
10h30 da sala “01” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LUISA BARBOSA BORELLI
faleceu dia 11 p.p., na cidade
de Rio das Pedras/SP, contava
94 anos, filha dos finados Sr.
Alfredo Barbosa da Silva e da
Sra. Maria Barbosa do Espirito
Santo, era casada com o Sr.
Gabriel Gomes; deixa os filhos:
Valderi; Gualdencio: Aristides;
Maria Eunice; Verbena; Agripino;
José Barbosa; Dario; Maria Vanuza e Marines. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia
11p.p., às 16h00 no Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/
SP., em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO IGNEZ faleceu dia 12
p.p., nesta cidade, contava 80
anos, filho dos finados Sr. Jose
Ignez e da Sra. Maria Simões,
era casado com a Sra. Maria
Izabel Maschieto Ignez; deixa
os filhos: Ricardo Ignez, casado com a Sra. Michelle Mariane Onisto Ignez; Benedito Celso Ignez, casado com a Sra.
Vania Rossi Ignez; Roseli Aparecida Ignez, casada com o Sr.
Geraldo Martins e Dirce Ignez,
casada com o Sr. Ricardo Arguello. Deixa netos, bisneto,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
dia 12 p.p., às 16h00 no Cemitério Parque da Ressurreição,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO BATISTA CAMILO faleceu dia 12 p.p., nesta cidade,
contava 76 anos, filho dos finados Sr. Joaquim Camilo e da
Sra. Oralina Diniz, era casado
com a Sra. Aurora Milane Camilo, deixa os filhos: Rosana Aparecida Camilo Locasso de Paula, já falecida, deixando viúvo o
Sr. Luis Claudio Locasso de
Paula; Carlos Alberto Camilo,
casado com a Sra. Telma Cris-

tina Benato Camilo; Fabio Luis
Camilo e Gisele Francisca Camilo Faloni, casada com o Sr.
Eloi Guedes Faloni. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
15h00 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA ABIB MATHEUS faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 74 anos, filha dos finados Sr. João Jorge Abib e da
Sra. Sebastiana de Jesus Abib,
era viúva do Sr. João Matheus
Filho; deixa os filhos: Fabio Luis
Matheus, casado com a Sra.
Carla Patricia Balione; Vagner
Edvelde Matheus, casado com
a Sra. Rosimeire de Fatima
Resende Matheus; Ana Paula
Matheus Bernardo, casada
com o Sr. Jose Mauro Costa
Bernardo e Roberto Mauro Matheus, casado com a Sra. Sandra Matheus. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem às 16h00
no Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. IRINEU LUIZ BARALDI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos
finados Sr. Florindo Luiz Baraldi e da Sra. Maria Zanelati,
era viúvo da Sra. Deolinda Tiberio Baraldi; deixa os filhos:
Roseli; Valdir, já falecido; Valter, já falecido e Raquel. Deixa genros, noras, netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem às 16h30 no Cemitério Parque da Ressurreição, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CELIA ALVES ALCANTARA DOS SANTOS faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados
Sr. Luiz Alves do Nascimento
e da Sra. Maria Cunha do Nascimento, era casada com o Sr.
José Valter Alcantara dos Santos; deixa os filhos: Emerson
Alves de Carvalho, casado
com a Sra. Vilma Carvalho;
Priscilla Catarina Alcantara de
Meneses, casada com o Sr.
Antonio Santos de Meneses e
Celia Alves Alcantara dos Santos, já falecida, deixando viúvo o Sr. José Valter Alcantara
dos Santos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi

realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 13h00 do
Velório do Cemitério de Oriente – SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFESSORA CAROLINA AUGUSTA MACHADO VASELLO
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha dos
finados Sr. Agenor Machado e
da Sra. Salvatina Alves Machado, era viúva do Sr. Oswaldo
Vasello; deixa os filhos: Raphael Machado Vasello, casado
com a Sra. Aline Vasello e Coralina Machado Vasello, casada com o Sr. Sandro Domingues. Deixa o neto Enrico Machado Vasello Domingues, irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala 03 para o Cemitério
Municipal de Juquiratiba – SP,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LEDA ROMERO DECICO
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos
finados Sr. João Romero Gimenez e da Sra. Julia Carraro,
era viúva do Sr. Domingos Decico; deixa as filhas: Paula
Decico Perosi, casada com o
Sr. Valdir Perosi e Maria Ariete
Decico, já falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia
de Cremação foi realizada anteontem, às 18h30 no Crematório Unidas-Bom Jesus. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JEFFERSON GUTHIERE DA
SILVA faleceu dia 12 p.p., na
cidade de Itu – SP, contava 29
anos, filho do Sr. Amadeu Antonio da Silva e da Sra. Geralda Ferreira da Silva, era casado com a Sra. Ester Campos da Silva; deixa os filhos:
Luis Gustavo Campos da Silva e João Pedro Campos da
Silva. Deixa demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00
do Velório do Cemitério Municipal de Rio das Pedras – SP,
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOAO MAXIMILIANO NATAL
BIZATTO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 82 anos,
filho dos finados Sr. Moacyr Lessi Bizatto e da Sra. Theodora
Garreta Bizatto, era viúvo da Sra.

Maria Umbelina de Jesus Bizatto; deixa os filhos: Ana Paula
Patricia Bizatto; Marco Aurelio
Bizatto; Mauricio Bizatto, casado com a Sra. Daniela Rosa
Bizatto; Marcelo Luis Bizatto,
casado com a Sra. Simone Bizatto; Moacir Lessi Bizatto
Neto e Marcio Luis Bizatto, já
falecido. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem às 14h00 no Cemitério
Municipal da Vila Rezende,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO GONÇALVES DO
PRADO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 74 anos,
filho dos finados Sr. Estevam
Gonçalves do Prado e da Sra.
Aparecida Franco de Toledo,
era casado com a Sra. Vania
Pereira. Deixa irmãos, cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala 07 para
o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANDERSON RENATO BIAZON faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 52 anos, filho
dos finados Sr. Renato Biazon
e da Sra. Leny de Souza Biazon,
era viúvo da Sra. Lucelina Aparecida Bueno Biazon. Deixa irmão, cunhadas, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório da Saudade,
sala 02 para o Cemitério Municipal da Vila Rezende, em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. AZEMAR ALVES DE OLIVEIRA faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho do Sr.
Irineu Barroso Soares de Oliveira, já falecido e da Sra. Maria
Alves de Araujo; deixa as filhas:
Erica Fernanda Alves de Oliveira e Elisangela Alves de Oliveira, casada com o Sr. Roberto
Cesar da Silva. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
16h30 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA HELENA FRANCO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 79 anos, filha dos finados Sr. Gumercindo Franco e da
Sra. Carmela Tedesco Franco;

deixa os irmãos: Antonio Carlos Franco; Marilda Raquel
Franco Funis, casada com o Sr.
Dorival Funis e Vera Magali
Franco Tadei, viúva do Sr. Antonio Tadei Filho. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 15h30 no Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LURDES CAPELO DE OLIVEIRA faleceu dia 11, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos
finados Sr. Antonio Capelo e da
Sra. Ana Lopes, era viúva do Sr.
Jose Gomes de Oliveira; deixa
os filhos: Edivaldo Gomes de
Oliveira, casado com a Sra. Silmara Aparecida Ramalho de
Oliveira; Ricardo Gomes de Oliveira , casado com a Sra. Sandra Leticia D. Oliveira e Juliana de Oliveira Nunes, casada
com o Sr. Geraldo Nunes. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 12, tendo saído o féretro às 14h00 do
Velório da Saudade, sala 07 para
o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LEILA MARIA CHIQUITO
DANELON faleceu dia 11, nesta
cidade, contava 60 anos, filha
do Sr. Eugenio Chiquito, já falecido e da Sra. Maria Zilda Zatarin Chiquito, era casada com o
Sr. Carlos Alberto Danelon; deixa a filha: Daniele Cristina Chiquito. Deixa a neta Maria Luiza,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
dia 12, tendo saído o féretro às
11h00 da sala “B” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LUCIMARA SOARES faleceu dia 12, nesta cidade, contava 52 anos, filha do Sr. Jose
Matias Soares, já falecido e da
Sra. Dirce da Silva Soares; deixa o filho: Filipe Soares de Araujo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 12,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. FRANCISCO TOME DE
SOUZA faleceu dia 12, nesta cidade, contava 75 anos, filho
dos finados Sr. Valdemiro
Tome de Vasconcelos e da Sra.

Maria do Livramento de Souza,
era casado com a Sra. Raimunda Joana de Souza; deixa
os filhos: Edna Maria Lima de
Souza; Francisco Everaldo Ferreira de Souza, casado com a
Sra. Antonia Nilda Pereira; Ibegilda Tome de Souza e Marcelo
Tome de Souza, casado com a
Sra. Pauliane Pereira de Souza.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 12, tendo saído o féretro às 17h00 da
sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO SANTO TONUSSI faleceu dia 12, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos
finados Sr. José Tonussi e da
Sra. Constancia Furlan Tonussi, era viúvo da Sra. Veronica
Taranto Tonussi, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 12, tendo
saído o féretro às 16h00 do
Velório do cemitério Municipal
da cidade de Rio das Pedras –
SP, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA ANTONIA SILVA
RODRIGUES faleceu dia 12,
nesta cidade, contava 67 anos,
filha dos finados Sr. Emigdio da
Silva e da Sra. Escolastica de
Castro Silva, era casada com o
Sr. Aparecido Carlos Rodrigues;
deixa os filhos: Maysa Regina
Rodrigues e Carlos Eduardo
Rodrigues, casado com a Sra.
Lais Xavier Costa Rodrigues.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 12, tendo saído o
féretro às 16h00 da Igreja Menino Jesus de Praga, sito à rua
Hildebrando Seixas Siqueira,
556, bairro Jaraguá, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA DE LOURDES VITAL
faleceu dia 12, nesta cidade,
contava 59 anos, filha do Sr.
Orlando Vital, já falecido e da
Sra. Elza Chiarinelli Vital, era
casada com o Sr. Cicero Vitorino da Silva; deixa os filhos: Thiago Augusto da Silva, casado
com a Sra. Mariana Alice Bueno
da Silva e Joana Paula da Silva,
casada com o Sr. Jaime Arruda.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado dia 12 às 15h00 no
Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. KEILA ALMEIDA GORGA
DE GODOY faleceu dia 12 pp
na cidade de Piracicaba, aos
68 anos de idade e era casada com o Sr. João Antônio de
Godoy. Era filha do Sr. Francisco Gorga Filho e da Sra. Dayse Almeida Gorga, falecidos.
Deixa as filhas: Thais Gorga
de Godoy Pagotto casada com
Leandro Felipe Pagotto e Isis
Gorga de Godoy. Deixa também 01 neto. O seu sepultamento deu-se anteontem as
10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade
– sala 04, para o Cemitério da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JULIO CESAR DE OLIVEIRA
faleceu dia 11 pp na cidade de
Piracicaba, aos 34 anos de idade e era casado com a Sra.
Karina Suelen de Jesus Oliveira. Era filho do Sr. Cidonio de
Oliveira e da Sra. Maria Aparecida Rocha de Oliveira. Deixa os
enteados: Kauã de Jesus
Campos e Hector de Jesus
Campos. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 0830 hs,
saindo a urna mortuária da
igreja situada a Rua: Antonio
Moura Nabarro, 267 – Jd. Bartira, seguindo em auto fúnebre
para o Cemitério Municipal da
Vila Rezende, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ARMELINDA CACIATORI
DELAMUTA faleceu dia 12 pp
na cidade de Piracicaba aos
74 anos de idade e era viúva
do Sr. Octavio Delamuta. Era
filha do Sr. Attilio Caciatori e da
Sra. Santina Bagatini, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Edson Delamuta casado com
Cleuza Delamuta, Edivaldo Delamuta casado com Beatriz Delamuta, Elaine Cristina Delamuta casada com Herisson Maichaki e Elisangela Delamuta
casada com Eduardo Pillon.
Deixa também netos e bisnetos. O seu sepultamento deuse anteontem as 10:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Standard do Cemitério Par-

que da Ressurreição para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LUIZ BETIN faleceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Deusa de Campos Correa Betin. Era filho do
Sr. Angelo Betin e da Sra. Gracinda Marques, ambos falecidos. Deixa um filho: Marcio Betin. Deixa 01 neto, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se anteontem as
15:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila
Rezende - Sala 02, para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA HELENA BANDIERA BERGAMIN MAROZZI faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba aos 87 anos de idade e era filha do Sr. Henrique
Bergamin e da Sra. Maria Bandiera, ambos falecidos. Deixou as
filhas: Ana Helena e Maria Ines.
Deixa também netos, sobrinhos,
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se anteontem as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala 06, para o Cemiterio
da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. SEBASTIANA LUIZ DA SILVA DE MORAIS faleceu dia 12
pp na cidade de Piracicaba, aos
78 anos de idade e era viúva do
Sr. Benedicto de Morais. Era filha do Sr. Antonio Luiz da Silva e
da Sra. Benedicta Maria de Jesus, ambos falecidos. Deixa as
filhas: Izabel Cristina de Morais
Cruz, Maria Morais, Regina Morais, Eliana de Morais e Zelia
de Morais. Deixa ainda netos,
bisnetos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 17:00
hs saindo a urna mortuária
do Velório Municipal da Vila
Rezende - Sala 01 para a referida necrópole onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. FATIMA DE JESUS MARONESE faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba aos 67
anos de idade e era filha do
Sr. José Maronese, falecido e
da Sra. Maria Aparecida Sterzk
Maronese. Deixa os filhos: Richard José Maronese, Talita de
Paula Maronese, Leticia Aparecida de Paula Maronese.
Deixa netos, demais parentes
e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 13:00 hs,
saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade -Sala 06
seguindo para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. VALDIR APARECIDO SEGUEZZE faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 61
anos de idade e era casado
com a Sra. Eliana Giacomini
Seguezze. Era filho do Sr. Sebastião Seguezze, falecido e
da Sra. Yolanda Zanatta Seguezze. Deixa o filho: Denis Seguezze. Deixa ainda demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 15:00
hs saindo a urna mortuária do
Velório “C” do Cemitério Parque da Ressurreição para a
referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

çalves de Oliveira e da Sra.
Conceição do Espirito Santo,
falecidos. Deixa os filhos: Davi
Batista de Oliveira, Dalziza de
Oliveira Jorgeto, Dinora Oliveira Carvalho, Dina de Oliveira
Foltran, Darci Batista de Oliveira, falecido, Debora Soares de
Barros e Dalva de Oliveira Urbano. Deixa também genros,
nora, netos e bisnetos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila
Rezende – Sala 02, para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERARIS)
SR. MAICON DE OLIVEIRA faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba aos 35 anos de idade e era filho da Sra. Maria Marlene de Oliveira. Deixa o filho:
Yuri Renato Campos de Oliveira. Deixa os irmãos: Lucas de
Oliveira Fernandes, Mirele de
Oliveira Fernandes e Meiriele
de Oliveira Fernandes. O seu
sepultamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila
Rezende – Sala 03 para a referida necropole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LUZIA DO AMARAL FERRAZ faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 104
anos de idade e era viúva do
Sr. Pedro Mendes Ferraz. Era
filha do Sr. Pedro de Alcantara
Amaral e da Sra. Maria Ferraz
do Amaral, falecidos. Deixa
ainda sobrinhos. O seu sepultamento deu-se ontem as
14:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade Sala 03, para o Cemiterio da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

JOVEM VINICIUS BELLANGERO
FABIANO faleceu dia 11 na cidade de São Pedro, aos 19
anos de idade e era filho do Sr.
Renato Fabiano e da Sra. Cristiane Maria Bellangero Fabiano,
ambos falecidos. Deixa ainda
Irmão e demais parentes. O seu
corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de São
Paulo e seu sepultamento
deu-se dia 12 as 14:00 hs,
saindo a urna mortuária do
Velório do Cemitério da Quarta
Parada, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ANTONIA GONÇALVES DE
OLIVEIRA faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 94
anos de idade e era viuva do
Sr. João Batista de Oliveira.
Era filha do Sr. Georgino Gon-

SR. GERÔNIMO AMBRÓSIO faleceu anteontem na cidade de
Santa Gertrudes/SP, aos 68
anos de idade. Era casado
com a Sra. Aparecida de Lourdes Ambrósio, era Filho da

Sra. Maria José Lourenço e do
Sr. Manoel Ambrósio. Deixa os
filhos: Edi Carlos casado com
Chirlei; Rosimeire casada
com Evelinne; Joselina casada com Adercio; Ednilson casado com Livercina; Tais casada com Juan. Deixa também
07 netos, 01 bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento deu - se ontem às
10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal –
Santa Gertrudes/SP seguindo
para o Cemitério Municipal –
Santa Gertrudes/SP para referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ZACARIAS DE SOUZA REGO
faleceu anteontem na cidade de
Rio Claro/SP, aos 91 anos de
idade. Era casado com a Sra.
Ines Ribeiro Rego, era filho da
Sra. Rosa de Souza Rego e do
Sr. Tiago Maior do Rego. Deixa
os filhos: Etevaldo casado com
Maria; Ednaldo casado com
Isaura; Tiago casado com Vania; Rosa viúva de Leopoldo;
Luiz casado com Edna; Vanda
casada com Wilian; Edmundo
casado com Regina; Lourdes
casada com Vanderlei. Deixa
também netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem às 10:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Cidade Jardim
- Rio Claro/SP seguindo para
Cemitério Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/SP para referida necrópole, onde foi inuma-

do em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. GISLAINE APARECIDA
CUSTÓDIO BORDIN faleceu anteontem na cidade de Rio Claro/SP aos 32 anos de idade era
casada com o Sr. José Carlos
Custódio Bordin. Filha do Sr.
Mauricio Custódio e da Sra.
Denise Jorge. Deixa os filhos
Luis Otávio, Gustavo, Natali e
José Pietro. Deixa também irmãos, familiares e amigos. O
seu sepultamento deu - se
ontem às 17:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal – Charqueada/SP seguindo para o Cemitério Municipal – Charqueada/SP para referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA.BEATRIZ OLIVEIRA DI
MARTINO faleceu no dia 13/
02 na cidade de Águas de São
Pedro aos 87 anos de idade
e era viúva do Sr.Oswaldo Di
Martino .Era filha dos finados
Sr.Brasil dos Santos Oliveira
e da Sra.Adiel de Oliveira
Santos.Deixa parentes e amigos .O seu corpo foi transladado para a cidade de São
Pedro e o seu sepultamento
deu se dia 13/02 ás 16:30 hs
saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Jesus
–sala 1 seguindo para o Cemitério Municipal daquela localidade onde foi inumada
em jazigo da família .(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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