militares da reserva para receber
salários que variam de R$ 4 mil
a R$ 8 mil. A análise é de que a
população não aceita este aparelhamento, até porque a maioria
dos professores não têm remuneração nesse mesmo patamar.

VERDADE – I
Vanderlei Zampaulo, jornalista que acompanhou a audiência na E.E. Maria de Lourdes
Consentino, no bairro Vila Sônia,
na última sexta-feira (11), diz que
o vereador Anilton Rissato (Patriotas) “falta com a verdade”
quando diz que não teve oportunidade de falar na discussão sobre a implantação da escola cívico-militar. Vande, como é chamado no meio jornalístico, disse
que a chefe de gabinete do prefeito Luciano Almeida, Daniela
Molina, abriu a palavra a todos,
“mas nenhum teve a coragem de
defender o projeto”, disse.
VERDADE – II
Se há dúvida quanto ao fato
de que a chefe de Gabinete deu a
oportunidade para que todos se
pronunciassem, Vande diz que
basta pedir a gravação feita pela
Administração. “A maioria expressa era contrária à escola cívicomilitar e se posicionou desta maneira, tanto que o diretor da EE
Maria de Lourdes Consentino nem
colocou a proposta em votação, já
que era visível o descontentamento com a proposta”, acrescentou.
Após a posição da direção da escola é que os contrários comemoraram a rejeição, afirma, ao
contestar vídeo que está circulando nas mídias como se não tivesse tido respeito às discussões.
GOLPE
A presidenta da Apeoesp, deputada estadual Professora Bebel
(PT), também já divulgou nota afirmando que qualquer posição que
não respeite a decisão da audiência pública na EE Maria de Lourdes Consentino “é golpe”. Mais do
que isso, a parlamentar já deixou
claro que a decisão terá que ser
respeitada. Além disso, diz que o
Fundeb foi aprovado para melhorar a educação pública e não para
financiar o ensino militarizado.
APARELHAMENTO
Na internet há vários relatos de que a escola cívico-militar
não passa de tentativa do governo federal de buscar o aparelhamento das escolas, colocando

TRIBUNA POPULAR
Corre nos corredores da
Câmara que, com a preocupação
da repercussão de sua condenação, o vereador Laércio Trevisan Jr. (PL), quer que as reuniões do Legislativo permaneçam
on-line por tempo indeterminado – inclusive já fez até ofício
solicitando à Presidência da Casa
de Leis. A vereadora Silvia Morales (PV), do mandato coletivo
“A Cidade É Sua”, disse que quer
o retorno do modelo presencial.

Piracicaba registra queda de
98,25% nos casos de dengue
Entre os dias 1º de janeiro a 11 de fevereiro de 2022 foram registrados 9 casos contra 514 do
mesmo período de 2021. Somente neste ano foram recolhidas mais de 25 toneladas de inservíveis
Divulgação

DESELEGANTE – I
Este Capiau tem recebido algumas reclamações contra o prefeito Luciano Almeida (União
Brasil) sobre seu comportamento, no mínimo, deselegante com
os deputados estaduais Roberto
Morais e Alex de Madureira.
DESELEGANTE – II
Depois de uma luta, os dois
deputados conquistaram o programa social “Bom Prato”, mas
que foi rejeitado pelo prefeito Luciano Almeida e pela secretária
Euclídia Fioravante, da Smads
(Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social).
DESELEGANTE – III
Os dois deputados enfrentarão eleições neste ano e as cobranças já estão chegando a eles, em
telefonemas e na rede social. Roberto e Alex serão cobrados duramente pela perda do Bom Prato,
que poderia atender até 200 pessoas/dia com alimentação a R$
1. Seria uma piada municipal?
DESELEGANTE – 4
O difícil, segundo esses
amigos do Capiau, idoso, cansado e um pouco enfermo (mas
melhorando), é que o prefeito
Luciano justifica que a Prefeitura, na época, não tinha dinheiro para o programa, cujo
custo é dividido com o Governo
do Estado. Os deputados Roberto e Alex, agora, feliz ou infeizmente, estão numa saia justa. As
cobranças virão e logo. Fiquem
tranquilos que os eleitores sabem muito bem o endereço.
Edição: 12 páginas

De acordo com o CCZ, foram recolhidas mais de 25 toneladas de inservíveis somente em 2022

Divulgação

PROFESSORES SUBSTITUTOS
A Secretaria Municipal de Educação realizará
o processo seletivo 1/2022 para preenchimento de 160 vagas para professor substituto temporário. As vagas serão distribuídas da mesma forma para as duas categorias, sendo 4
vagas para pessoas com deficiência (PCDs),
16 vagas para pessoas afrodescendentes e

60 vagas para classificação geral ou ampla. A
organização, aplicação e avaliação das provas estarão a cargo da Fundação Vunesp. São
80 vagas para professor substituto de educação infantil e 80 vagas para professor
substituto de ensino fundamental, ambos
com carga horária de 150 horas mensais. A6

De 1º de janeiro a 11 de fevereiro de 2022 foram confirmados apenas nove casos da doença, enquanto que no mesmo período de 2021 foram 514 casos,
uma redução de 98,25%. No
mesmo período, o número de
notificações também caiu, de
1.096 em 2021 para 540 neste
ano, uma queda de 50,7%. Parte deste resultado vem do trabalho realizado pela Prefeitura
de Piracicaba, por meio do Plano Municipal de Combate ao
Aedes (PMCA), ligado ao Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ) da Secretaria de Saúde,
que tem intensificado suas ações
na cidade, conforme explica Sebastião Amaral Campos, o Tom,
coordenador do PMCA. “No último sábado (12/2) realizamos
mais um arrastão da dengue
para combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da
dengue, zika e chikungunya e febre amarela urbana, na comunidade Pantanal”, afirmou. A4

Sedema coloca
em votação
logos finalistas
de concurso
A Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sedema) colocou para votação os
dois logos finalistas do concurso criado para escolha da identidade visual para o Departamento de Bem-estar Animal. Os
trabalhos finalistas são assinados por Fabio Grecchi e Pietra
Polo. A votação é feita pelo Instagram da Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente (Sedema). O concurso é realizado
pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema). A3
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CÂMARA DE
CURITIBA
A convite do vereador Marcelo Fachinello (PSC), o vereador Thiago Ribeiro (PSC) visitou ontem, 16, a Câmara
Municipal de Curitiba, capital do Estado do Paraná. Durante a visita do parlamentar
de Piracicaba ao gabinete do
vereador paranaense, Thiago
e Marcelo trocaram informações de projetos de leis que
tramitam em ambas as Casas Legislativas e debateram
sobre temas relacionados a
políticas públicas, segurança,
esportes, educação e saúde.
O objetivo da visita é a troca
de informações de projetos
para os municípios. A5
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Coluna Espírita

A cirurgia para a
mudança de sexo afeta
o corpo espiritual?
Alvaro Vargas

C

onforme os postulados espíritas, Deus nos criou simples e ignorantes, permitindo-nos reencarnar inúmeras
vezes para evoluirmos intelectomoralmente. O nosso espírito
imortal nunca regride e mantemos a nossa identidade psicológica, assim como todas as experiências e conhecimentos adquiridos nesse processo evolutivo.
Embora as provas e expiações
aqui na Terra possam parecer
desagradáveis, compreendemos
que não existe um caráter punitivo, mas experiências educativas, permitindo-nos aprender
coisas novas e superar os equívocos pretéritos. Antes de reencarnarmos, concordamos previamente com várias situações a
serem vivenciadas, como o país,
a cidade, a família e o corpo físico. Nessa decisão, está também
incluído o nosso gênero sexual,
pois, “em sua realidade intrínseca, o espírito é assexuado e sem
preferência ou psicologia específica para uma, ou outra experiência na organização física” (Loucura e Obsessão, cap. 6, Manoel
P. Miranda e Divaldo Franco).
Nesse processo, é comum o
espírito reencarnar reiteradas
vezes na mesma polaridade sexual, e depois invertê-la, de modo
a aperfeiçoar as suas experiências em ambos os sexos. Essa inversão sexual não causa a homossexualidade. Entretanto, isso
pode ocorrer para aqueles que
abusaram do sexo em existência
pregressa e necessitam vivenciar
essa reeducação cármica. Assim,
o homem ou mulher que não souberam se conduzir nos padrões
de dignidade e ética moral, exorbitando no uso de sua sexualidade, podem reencarnar em corpo físico de polaridade oposta à
sua natureza, para aprenderem
a valorizar e respeitar o sexo oposto. Infelizmente, devido à erotização da sociedade em que vivemos, valorizando os programas
televisivos imorais, indivíduos de
todas as faixas etárias e sociais,
tem sido induzidos para a prática do sexo sem amor. Como consequência, o espírito Manoel P.
Miranda em 2002, advertiu: “em
face dos processos evolutivos,
muitos espíritos transitam na
condição de homossexual, o que
não lhes permite comportamentos viciosos, estando previsto
para o futuro um número tão
expressivo que chamará a atenção dos psicólogos, sociólogos,

Importante ter
fé em Deus e
compreender que
nada acontece
por acaso
pedagogos que deverão investir
melhores e amplos estudos em
torno dos hábitos humanos e da
sua conduta sexual” (Sexo e Obsessão, cap. 15, Divaldo Franco).
Embora os indivíduos sejam livres para tomar as suas
decisões, a mudança de sexo por
meio cirúrgico (redesignação
sexual ou transgenitalização)
não realiza uma mudança completa de seu gênero sexual, já que
a sua fisiologia não pode ser totalmente transformada. O corpo físico é uma herança de nossas ações pregressas e a redesignação sexual significa querer
burlar uma decisão divina. “No
momento da concepção o perispírito é atraído por uma força
incomparável, às células que se
vão formando, nelas imprimindo automaticamente, por força
da Lei de causa e efeito, o que é
necessário à sua evolução, incluindo, sem dúvida, o sexo e
suas funções relevantes” (Dias
Gloriosos, cap. 14, Joanna de
Ângelis e Divaldo Franco).
“Como o psiquismo é o elemento
mais importante na relação espírito-matéria, o ato de detestar
o próprio corpo físico ficará impregnado na organização psíquica e repercutirá na reencarnação seguinte” (Sexo e Consciência, cap. 7, Divaldo Franco e
Luiz F Lopes). A transgenitalização é uma autolesão e tem
consequências negativas, diferindo da amputação cirúrgica
para preservação da saúde, que
não altera o psiquismo do paciente. De acordo com o espírito
Joanna de Ângelis (op. Cit.), “na
vã tentativa de mudar-se o sexo,
na formação embrionária ou
noutro período qualquer da existência física, desafia-se a lei de
harmonia vigente na Criação,
o que provocará distúrbios sem
nome na personalidade e na
vida mental de quem lhe sofrer
a ingerência”. Importante ter fé
em Deus e compreender que
nada acontece por acaso, evitando a redesignação sexual.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo, PhD,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

A humanidade desacolhida
Camilo Irineu
Quartarollo

O

fotógrafo suíço René Robert que saiu
caminhar pela rua
Turbigo, centro de
Paris, desmaiou e foi
encontrado morto no
chão depois de nove
horas por uma moradora de
rua. Hipotermia foi a causamortis. Não passou lá nenhum
bom samaritano por nove horas naquela rua movimentadíssima, exceto a senhora pobre
que o acolheu tardiamente.
No Brasil, há bem pouco o
congolês Moïse Kabamgabe morreu espancado num quiosque no
bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Espancado cruelmente por
quinze minutos, entre refri, sanduba e frutos do mal no quiosque que não fechou sobre o cadáver e “carne mais barata”, como
se referia a divina Elza Soares.

As chuvas e efeito
da El Niña põem mais
uma aflição das muitas
aos brasileiros pobres,
ribeirinhos, moradores
de encostas, periferias,
marginalizados nessas
reformas que desabaram sobre os mais pobres, a trabalhista e previdenciária, que empobreceu a todos. Alguns vão aos postos de saúde à cata de algo de comer, desmaiados de fome e outros
vão atrás de ossos em caminhões
de carcaças e ainda alguns vão “negociar direto com o patrão”, como
o congolês cujo trunfo era serviço
já feito, a cara e a coragem. O povão não tem imunidade como políticos e categorias fortes, não têm
leis que os protegem à mercê do
patrão. A reforma trabalhista tirou
proteções mínimas. Desses muitos
morrerão nas ruas movimentadas
das capitais de frio ou fome e não
serão notícias, mas estatísticas.
Nesses desabamentos fa-

Casa não é um
lar por si só
lam-se de “acolhimento das famílias”. Os governantes pedem
dinheiro, dão entrevistas, mas no
ano que vem novas enchentes e
promessas de casas populares!
Há muitas moradias no centro de São Paulo, vazias, em litígio de herdeiros e com débitos
de impostos vultosos às prefeituras e desabrigados na periferia. Guilherme Boulos chega a
dizer que “tem mais casa sem
gente que gente sem casa”. O
urbanista Alexandre Benoit sugeriu o uso dos 300.000 imóveis
vazios na capital paulista para
erradicar o déficit habitacional.
Há gente de muito dinheiro
que constrói em áreas de proteção ambiental e outros, por extrema necessidade, mudam para
as periferias com seus gatos e encostas perigosas. São os acuados
pelas condições econômicas, sempre desfavoráveis aos pobres.

Nós da cidade logo queremos
“segurança”, um condomínio.
Vemos muitas casas com piscinas
e churrasqueiras esperando visitas que talvez nem venham, com
custo de manutenção. Casas vazias de um filho que se foi, de alguém que faleceu, de lembranças
que não se repetirão, de momentos passados e que não voltam
nem por um milhão. Se foram...
O que é uma casa? É uma
propriedade que se demora a
possuir e paga-se em parcelas e
depois paga-se a reforma cujos
produtos e mão de obra caros,
impostos e taxas. Casa não é
um lar por si só. Muitos fazem
enormes sacrifícios para tê-las
e quando as tem não veem a
hora de viajar de férias em algum lugar que não seja a sua
casa, quiçá de um acolhimento.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente, escritor,
autor de crônicas, historietas, artigos e livros

A resultante da separação
Douglas S. Nogueira

A

separação de casais não é algo
muito agradável, nem mesmo digno
de aplausos, porém
como se sabe muita das
vezes se faz necessário
por motivo da infelicidade que cerca os envolvidos. Mas e os filhos onde ficam nessa situação,
como se sentem e o que a separação dos pais pode refletir na
vida deles? O fato é que a separação entre o casal ocorrendo,
certamente abala a vida dos filhos e de tal forma que muitos
acabam por se deprimindo e não
vendo mais motivos para viver.
Muitos casais pensando no
mal mental que a separação irá
causar em seus filhos, procuram
resolverem essa questão no sigilo mais absoluto possível, no entanto essa forma de resolução é
questionável, já que na hora em
que divulgarem aos filhos a decisão, o baque será imenso, isso
se logicamente houver grande
amor dividido por parte dos filhos em relação ao pai e a mãe.
Em contrapartida, há casais
que apresentam frente aos filhos
uma guerra constante. Brigas e
mais brigas de todas as propor-

ções existentes, chegando ao ápice da agressão
física, e diga-se de passagem, por parte tanto
do pai como da mãe.
É claro que fica
aquele pensamento costumeiro por parte de
quem lê esse artigo.
“Mas se os filhos já são
grandes e criados, eles
se superam.” Negativo!
Seja bebê, nenê, criança, adolescente, jovem ou adulto, a separação dos pais causa nos filhos uma
tristeza profunda, que como já dito
pode levá-los a uma fase deprimente, a qual pode causar danos mentais irreversíveis, pois quem não
deseja ter uma família unida e feliz? Quem? Além do mais, ex-maridos e ex-esposas existem, entretanto ex-filhos não, e os mesmos
sofrem interna e profundamente pelo fato de que não terão mais
aquele calor vindo dos pais, duplicado pela união dos dois.
Aliás a separação do casal,
causa também grande receio seguido de um considerável trauma por parte daqueles filhos já
mais crescidinhos. Crianças,
adolecentes ou jovens ainda não
casados, podem pensar o seguinte; “Será que vou casar e viver
dessa forma? Então é melhor não
casar.” Aí volta aquele ponto dos

Na separação
do casal, além
dos filhos que
se tornam as
maiores vítimas
do ocorrido,
as famílias
de ambos se
separam também
casais, que procuram resolver
tudo as sete chaves para evitarem um desacerto mental nos filhos, olhando por esse ângulo
estão mais do que corretos.
O pior de tudo isso é que muitos pais após separarem-se, iniciam uma conquista das atenções
totais dos filhos. Explicando, partem para uma espécie de “jogo
sujo”. Se os filhos tiveram a opção ou mesmo uma situação forçada de viverem com o pai, ouvem eles que a mãe era isso ou
aquilo, que não prestava literalmente, da mesma forma se ficaram ao lado da mãe, na maioria
dos casos são ouvintes de defeitos até então escondidos do pai.
É claro que diversos casais
separam-se amigavelmente e
não agem dessa forma de maneira alguma, por motivo até
de uma ética que possuem.

Um fator interessante e outro lado da moeda é que na separação do casal além dos filhos que
se tornam as maiores vítimas do
ocorrido, as famílias de ambos se
separam também (irmãos, irmãs,
primos, primas, tios e tias, mães e
pais) e em diversos casos, aqueles
familiares que já não iam muito
com a fachada do marido ou da
esposa comemoram, além do que
passam a apresentarem a todos
tudo o que sentiam de ruim em
relação aquela pessoa que não
gostavam, dizendo: “Sabia que ia
fazer isso com você!”. Todavia,
em uma separação há familiares
de ambos os lados que não concordam com o ocorrido e lutam
pela reconciliação dos dois.
A constituição de uma família que tem como os “cabeças” o
marido e a esposa deve ser bem
pensada e planejada nos mínimos
detalhes para que a necessária separação que pode vir a ocorrer
seja evitada, pois quem sofrerá
mais do que o casal separado, serão os filhos que ficarão com a
tarja de maiores prejudicados.
———
Douglas S. Nogueira,
Técnico de Planejamento da Manutenção; Blog:
www.douglassnogueira.blog
spot.com ; e-mail: douglas_s
nogueira@yahoo.com.br

A Chegg mobiliza uma rede de
setenta mil profissionais freelancers sediados na Índia. Dividemse em turnos, tornando o serviço
online disponível ininterruptamente. Fornecem o resultado e a
resolução de questões apresentadas pelos assinantes em menos de
quinze minutos. Tempo mais do
que suficiente para fraudar provas aplicadas remotamente.
Essa empresa conta com
quase cinco milhões de assinantes e teve receitas de duzentos milhões de dólares no último trimestre. Para Karen Symms Gallagher,
especialista em educação, “a trapaça agora é terceirizada internacionalmente, envolve empresas de
bilhões de dólares e é impulsionada por capitalistas de risco e
investidores de Wall Street.
Como tudo o que se faz no
Primeiro Mundo, cedo ou tarde
chega ao Brasil, aguardemos que
essa expertise não nos surpreen-

da. Motivo para que o MEC reveja
seus critérios de avaliação. Por que
não focar mais a extensão, do que
o exibicionismo de erudição, calcada em capacidade mnemônica,
a forçar o menos dotado de memória a contratar quem faça para
ele trabalhos que, em sua imensa
maioria, de pouco servem para
transformar a convivência em
algo mais fecundo e fraterno?
Criatividade condiz muito
mais com algo prático do que a
elaboração de trabalhos doutrinários que costumam seguir a Lei
de Lavoisier, adaptada ao Brasil: nada se cria, tudo se copia.
———
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação
da Uninove, presidente
da Academia Paulista de
Letras (APL); foi presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

A que ponto chegamos!
José Renato Nalini

P

or lecionar desde
1969, em inúmeras instituições de
ensino, sempre soube
que alguns alunos contratavam colegas mais
estudiosos para a elaboração de seus trabalhos. Nunca apurei responsabilidades. Apenas elogiava
em sala de aula o autor do trabalho. Além de aprimorar sua formação, ainda ganhava com isso.
Tinha consciência de que
esse é um comércio próspero.
A volúpia na exigência de TCC
– Trabalho de Conclusão de
Curso, a multiplicação dos cursos de pós-graduação em sentido lato e em sentido estrito
criaram promissora bolha.
Bom saber que isso não ocorre só no Brasil. A reportagem
“Boas Práticas” da revista Pesquisa-Fapesp de dezembro noticia que
as “fábricas de ensaio” podem se
tornar ilegais no Reino Unido. São
sites da internet que, mediante
paga, produzem trabalhos para
estudantes incapazes ou negligentes. O subsecretário de Estado para
Aprendizagem e Competências,
órgão do Departamento de Educação do Reino Unido, Alex Burghart, considera antiéticas tais

empresas. Elas depreciam o esforço realizado
pela maioria dos alunos
e ainda lucram com isso.
Não é fácil apurar
a ocorrência. Com o
desenvolvimento do
mundo digital e das
tecnologias da informação e comunicação,
houve um apuro na organização dessas “usinas de produção universitária”. Elas garantem trabalhos bem escritos e
imunes aos softwares antiplágio.
A Inglaterra tentou coibir esse
expediente que prestigia a mentira. Atribuir a um aluno uma obra
que ele apenas “comprou”. Realizou supervisão remota das provas
online, contrataram sérvios de
empresas especializadas em monitorar estudantes durante as provas, bloqueando seus navegadores da internet e vigiando-os pelas
câmeras de seus notebooks.
Só que a ocasião gera oportunidades. O outro lado também
se aparelhou. A Agência de Garantia de Qualidade para a Educação Superior – (parênteses:
por que o Brasil não cria uma, já
que os sistemas estatais falham,
sofrem contingências, defecções
e a política estatal para a formação universitária se move segundo um catavento?), órgão fisca-
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A fraude tem
muito mais do
que cinquenta
tonalidades
lizador das Universidades do Reino Unido, contabilizou 932 fábricas de ensaio em operação neste
ano, quando em 2018 eram 638.
A mídia espontânea também
ajudou. O jornal Financial Times
apurou que um trabalho de história de mil palavras, para a graduação, sai por cento e vinte e quatro
libras, cerca de mil reais e fica
pronto em uma semana. Já para
uma dissertação de mestrado com
quinze mil palavras, bem sintética
diante da nossa praxe de exagerar
no volume, cobra-se quatro mil libras, ou trinta mil reais. Só que a
encomenda precisa ser feita com
dois meses de antecedência.
Como o tiro pode também sair
pela culatra, já houve casos de si-

CHARGE

tes que chantagearam os alunos,
ameaçando denunciá-los à Universidade e aos professores, em
virtude de atraso de pagamento.
A fraude tem muito mais do
que cinquenta tonalidades. Há
serviços disponíveis que tangenciam a ética. Em que padrão se
enquadram? Mentoria personalizada ou “cola” comprada? São
os aplicativos que hoje proliferam,
como os das empresas Chegg e
Course Hero, da California. Elas
vendem assinaturas mensais de
dez a vinte dólares, que fornece
aos estudantes acesso a soluções
de milhões de questões de provas
e de livros didáticos armazenados em seus bancos de dados,
além de oferecer suportes para as
tarefas solicitadas pelos professores, o antigo “dever de casa”.
A vantagem é que o assinante
pode pedir ajuda para resolver
problemas a especialistas em todas as áreas do conhecimento.
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Divulgação

R EFORMAS

Bebel destina R$ 800 mil
para três escolas estaduais
“Sou oriunda da escola pública, assim como professora da rede estadual,
e sei da necessidade de melhoria da estrutura das escolas”, afirma

MULHERES
A advogada Cleia Spinolla
esteve com a presidente do
PCdoB Charqueada, Tamires
Oliveira, e a pauta foram as
eleições 2022. “Após diálogo com o vice-presidente do
PCdoB Piracicaba, Francys
Almeida, decidimos apoiar a
Professora Bebel, que tem

feito um trabalho diferenciado em Piracicaba e Região”,
comentou Tamires, referindose à deputada estadual pelo
Partido dos Trabalhadores
(PT). A doutora Cleia é esposa do reconhecido advogado Eduardo Spinolla, que
é de Águas de São Pedro.

B EM- EST
AR A NIMAL
ESTAR

Público já pode votar
em logo que será usado
pelo departamento
O público já pode votar nos
dois logos finalistas do concurso
criado para escolha da identidade
visual para o Departamento de
Bem-estar Animal. Os trabalhos
finalistas são assinados por Fabio
Grecchi e Pietra Polo. A votação é
feita pelo Instagram da Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Sedema). O concurso é realizado pela Prefeitura, por meio
da Secretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente (Sedema).
As duas peças finalistas estão
publicadas na plataforma digital
Instagram da Sedema (@sedemapira) e o público pode votar até
sexta-feira, 18, às 12h. A votação é
feita nos comentários da foto oficial do Instagram da Sedema. O
vencedor também será revelado na
mesma data, no final da tarde, por
meio das redes sociais da Secretaria. O prêmio para o primeiro lugar é de R$ 2.000, que será entregue diretamente pelo doador.
O ganhador cederá automaticamente os direitos autorais de sua obra para reprodução e publicação nos documentos do setor em qualquer
suporte, físico ou digital de
forma irrestrita, objetivando a
divulgação do departamento.
O Departamento de Bem-Estar Animal está ligado à Sedema,

Fotos: Divulgação

Trabalho de Fábio Grecchi

A deputada estadual Professora Bebel (PT) destinou R$ 800
mil às escolas estaduais “Professor de Abigail Azevedo Grillo”,
“Affonso José Fioravanti” e
“Dario Brasil”, recursos voltados
para a realização de reformas
visando a melhoria da estrutura
escolar oferecida à comunidade
estudantil. Os recursos são provenientes de emendas ao orçamento estadual apresentadas
pela deputada Professora Bebel
e foram anunciados pela própria
parlamentar durante visita que
fez aos estabelecimentos de ensinos na tarde de terça (15).
A deputada Bebel diz que recebeu essas demandas das direções das escolas e, a medida possível, buscou viabilizar recursos,
através de emendas ao orçamento escolar. “Sou oriunda da escola pública, assim como professora da rede estadual de ensino e
sei da necessidade de melhoria da
estrutura das escolas e da necessidade de contribuir para melhorar o ambiente escolar. Por isso,
fiz questão de trabalhar para garantir recursos para essas escolas”, disse nos três estabelecimentos, durante a visita, inclusive no Dario Brasil falou diretamente aos alunos que a agradeceram com uma salva de palmas.
A diretora da E.E. “Abigal
de Azevedo Grillo”, Maria Teresa Socolomisk, disse que os R$
300 mil destinados já foram de-

Divulgação

Aos alunos da EE Dario Brasil, Bebel falou do compromisso com a escola pública

positados na conta da escola e
serão utilizados para a realização de uma manutenção geral
no telhado do prédio escolar e
escoamento da água pluvial do
prédio escolar, que abriga cerca
de 345 alunos, resolvendo, assim, o problema de goteiras nos
seus diversos ambientes toda vez
que chove mais forte. “Ficamos
imensamente felizes e agradecemos a deputada Bebel em nome
de toda a nossa comunidade e dos
alunos da escola”, disse a diretora Maria Teresa Socolomisk.
A E.E. “Affonso José Fiora-

A SSISTÊNCIA

CRAS São José retoma
atendimento no Jaraguá
Divulgação

Trabalho de Pietra Polo

que trabalha em conjunto com o
Disk Animais, que atende cavalos,
ruminantes, bovinos, ovinos e caprinos, além dos canídeos e felinos, e a Divisão de Controle e Fiscalização do Setor de Zoonoses, da
Secretaria Municipal de Saúde.

C ONCESSIONÁRIA

Caixa de gordura deve ser limpa
periodicamente, orienta Mirante
Divulgação

Unidade foi transferida temporariamente para antigo Caof Jaraguá

O Cras (Centro de Referência de Assistência Social) São
José retomou essa semana o atendimento presencial na antiga
sede do Caof Jaraguá, localizado à rua Mariano da Costa, 430.
As famílias referenciadas ao território do São José serão atendidas temporariamente em outra
unidade pública devido à reforma estrutural e elétrica necessária, após furtos de fiação.
O Cras funciona de segun-

da a sexta-feira, das 8h às 17h,
com atendimento aberto ao público de segunda a quarta-feira, das 9h às 16h; às quintasfeiras ações coletivas e às sextas-feiras reuniões de equipe.
A unidade oferta serviços,
programas e benefícios com o objetivo de prevenir situações de risco e de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. O Cras São
José atende pelos telefones 34324377 ou WhatsApp 99755-4562.

vanti” também já recebeu R$
300 mil para obras de melhoria
das instalações da unidade escolar, disse a sua diretora Jucelene Gimenes, que pretende discutir com a comunidade escolar
as principais melhorias que devem ser realizadas na unidade
escolar, já que assumiu a direção há cerca de um mês e meio.
“Ficamos imensamente agradecidos com a iniciativa da deputada Bebel de colaborar com a
melhoria da nossa escola”, falou.
Para a E.E. “Dario Brasil”, a
deputada Bebel destinou R$ 200

mil, que deverão ser liberados assim que seja aprovada a proposta de estabelecida pela direção da
escola, que a princípio consistirá
na reforma dos sanitários, da
sala de leitura e da quadra poliesportiva da escola”, conforme a
sua diretora Marta Freitas Oliveira. “Agradecemos em muito a
destinação deste recurso pela deputada Bebel e vamos realizar reformas visando a melhoria do
ambiente escolar da escola, que
tem cerca de 600 alunos, do 6º
ano do ensino fundamental, ao
3º ano do ensino médio”, disse.

V IA R ÁPIDA

Estado disponibiliza quatro mil vagas
para cursos de qualificação gratuitos
O Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, disponibiliza 4.000 vagas
para cursos de qualificação profissional em diversas áreas neste
mês de fevereiro. Os cursos têm
carga horária entre 60 e 100 horas, são totalmente gratuitos e estão disponíveis no formato remoto com aulas ao vivo, no modelo
de Ensino à Distância (EAD). As
inscrições podem ser realizadas
até o dia 22 de fevereiro pelo site
www.cursosviarapida.sp.gov.br.
Podem se inscrever candidatos e candidatas alfabetizados(as) que tenham idade mínima de 16 anos. Caso o número
de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas
as pessoas desempregadas, com
baixa renda e com deficiência.
Podem se inscrever candidatos e candidatas alfabetizados(as)
que tenham idade mínima de 16
anos. Caso o número de inscritos seja superior ao número de
vagas, serão priorizadas as pes-

soas desempregadas, com baixa renda e com deficiência. A
convocação dos selecionados
ocorrerá por e-mail. As aulas
têm previsão de início em 8 de
março. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos
75% de presença nas aulas.
BOLSA-AUXILIO - Os
estudantes matriculados nos
cursos de qualificação do programa Via Rápida receberão
uma bolsa única de R$ 210
para ajuda em suas despesas
durante sua realização. O auxílio será disponibilizado aos
alunos que cumpram os requisitos e concluam o programa
com frequência mínima de 75%.
O pagamento será feito por
meio do programa Bolsa do
Povo. Até o final de 2022, serão ofertadas 30 mil vagas de
qualificação profissional com
bolsa-auxílio. Para receber o benefício, além de ser desempregado e estar frequente no curso, o estudante não pode estar
recebendo seguro-desemprego.

Federação Partidária: um casamento por quatro anos
Manutenção garante e previne possíveis entupimentos na rede

A caixa de gordura é um dispositivo imprescindível nos imóveis e deve ser limpa periodicamente, pelo menos a cada seis
meses. A concessionária Mirante, responsável pelo esgotamento
sanitário da área urbana de Piracicaba por meio de uma PPP
(Parceria Público-Privada) com o
Semae, orienta a população para
que realize a manutenção e a higienização desse dispositivo.
A manutenção da caixa de
gordura garante e previne possíveis entupimentos na rede interna dos imóveis e evita o descarte
de gordura na rede coletora de
esgoto. Outro dispositivo que
não deve ser esquecido é o sifão,
pois é por meio dele que se evita
a passagem de odor entre a caixa de gordura e o ralo das pias.
Segundo o supervisor de
Serviços da Mirante, Giovan
Christofolletti, a caixa de gordura é um dispositivo que tem

a função de reter a gordura
para que ela não atinja a rede
coletora de esgoto. “A limpeza
da caixa deve ser realizada frequentemente para que não
haja entupimentos”, afirma.
A limpeza é bem simples e
necessita apenas de um par luvas de borracha, um saco plástico resistente e uma espátula. Calce as luvas e retire toda a gordura utilizando a espátula; coloque
o conteúdo dentro do saco plástico, feche bem e disponha no
lixo doméstico. Depois limpe as
paredes e as tampas com a espátula, garantindo que toda a gordura acumulada seja retirada.
É importante lembrar que a
gordura que sai durante a limpeza não deve ser jogada no vaso
sanitário. Giovan lembra que a limpeza do dispositivo ajuda a preservar a saúde e o meio ambiente
porque evita que a gordura seja
descartada na rede coletora.

Marcelo Aith

O

Supremo Tribunal Federal
analisou a
ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo PTB contra os artigos 1º, 2º e 3º
da Lei 14.208/2021, que
dispôs sobre a formação das “Federações Partidárias”.
A lei prevê a reunião de dois
ou mais partidos políticos em uma
federação, sendo certo que a constituição deverá, impreterivelmente,
ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Não se pode olvidar que a federação atuará
como se fosse uma única agremiação partidária, observando as regras que se aplicam aos partidos.
O ministro Luís Roberto Barroso, relator do processo, frisou
ainda a diferença entre as federações e as coligações. “As coligações ofereciam esse grave risco de
fraude da vontade do eleitor, por-

que partidos sem nenhuma afinidade programática se juntavam
ocasionalmente e depois seguiam caminhos
diferentes (…) A lei
aprovada no congresso
evita esse tipo de distorções”, disse Barroso.
Isso porque nas federações os partidos
terão que atuar de forma conjunta em um só programa, como se
fossem uma só sigla, por no mínimo quatro anos. Por terem
abrangência nacional – ao contrário das coligações, que têm alcance estadual e são desfeitas
após as eleições –, dependem de
negociações mais robustas e da
superação de divergências ideológicas e locais. E em caso de desistência da federação antes do
prazo de quatro anos, a sigla
pode ser penalizada com a proibição de uso dos recursos do fundo
partidário pelo prazo remanescente do acordo. Barroso foi acompa-

Nas federações os
partidos terão que
atuar de forma
conjunta em um
só programa
nhado pelos ministros André
Mendonça, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Rosa Weber.
São requisitos legais decorrentes da constituição da federação partidária: (i) Prazo mínimo
de 4 anos; (ii) Caráter nacional;
(iii) Programa e Estatuto comuns.
E as consequências em caso
de desligamento da federação
são: i) vedação de ingressar em
federação nas duas eleições seguintes; ii) vedação de entrar em
coligações majoritárias (as proporcionais estão proibidas) nas
duas eleições seguintes; iii) vedação de utilização do fundo partidário até completar o prazo remanescente de duração da federação.
Importante destacar que
na votação, a maioria dos mi-

nistros votou para que 31 de
maio de 2022 seja a data-limite
para a formação das federações. Já nas próximas eleições,
este prazo máximo deverá ser
de seis meses antes do primeiro turno. Outros ministros da
Corte seguiram Gilmar Mendes, que defendeu que o prazo
final devia ser o dia 5 de agosto,
após as convenções partidárias.
Essa era uma votação
aguardada por dirigentes partidários para movimentar as siglas e destravar as negociações
importantes do tabuleiro eleitoral, que pode significar um casamento eleitoral de quatro anos.
———
Marcelo Aith, advogado,
latin legum magister
(LL.M) em direito penal
econômico pelo Instituto Brasileiro de Ensino e
Pesquisa – IDP, especialista em Blanqueo de
Capitales pela Universidade de Salamanca
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E STRADAS

Ano começa com queda
de 98,25% nos casos de
dengue em Piracicaba

Alex de Madureira
se reúne com DER e
pede obras na região
Divulgação

Ações de combate ao mosquito transmissor foram intensificadas ainda em 2021;
de 1º/1 a 11/2 foram registrados 9 casos contra 514 do mesmo período de 2021
O trabalho no combate à
dengue em Piracicaba não para
e volta a apresentar bons resultados, conforme levantamento
do Departamento de Vigilância
Epidemiológica, da Secretaria
Municipal de Saúde. De 1º de janeiro a 11 de fevereiro de 2022
foram confirmados apenas nove
casos da doença, enquanto que
no mesmo período de 2021 foram 514 casos, uma redução de
98,25%. No mesmo período, o
número de notificações também
caiu, de 1.096 em 2021 para 540
neste ano, uma queda de 50,7%.
Parte deste resultado vem
do trabalho realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio
do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), ligado ao
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria de Saúde, que tem intensificado suas
ações na cidade, conforme explica Sebastião Amaral Campos,
o Tom, coordenador do PMCA.
“No último sábado (12/02)
realizamos mais um arrastão da
dengue para combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da
dengue, zika e chikungunya e febre amarela urbana, na comunidade Pantanal, de onde foram retiradas cerca de cinco toneladas
de inservíveis. Para realizar esta
ação tivemos o apoio de equipes
da Secretaria de Defesa do Meio
Ambiente. No próximo sábado, dia
19/02, vamos realizar novo arrastão na comunidade Cantagalo”,
afirmou. Somente neste ano foram
recolhidas pela Prefeitura mais de
25 toneladas de inservíveis.
A coordenação do PMCA reforça a realização de força-tarefa
em sete regiões de maior movimen-

to nos corredores comerciais da
cidade desde o mês de dezembro
de 2021. Ações das equipes já aconteceram nas regiões da av. São
Paulo, av. Raposo Tavares, av. Rio
das Pedras, av. Manoel Conceição,
Rua do Rosário, Praça Takaki, av.
Rui Barbosa e rua Governador Pedro de Toledo, sempre às quartasfeiras e com apoio de carro de som.
“Esta, também, é uma outra
parte importante do nosso trabalho, que é conscientizar a população sobre a importância de
eliminar criadouros e evitar a
proliferação do Aedes. Apesar
das dificuldades impostas pela
pandemia da Covid-19, temos
conseguido bons resultados até o
momento, mas não podemos comemorar, é preciso manter o sinal de alerta ligado para não voltarmos a ter novo surto da doença na cidade”, completa Tom.
Além disso, o PMCA segue
com as atividades de rotina com
as visitas casa a casa onde são vistoriadas cerca de 25 a 30 mil casas por mês, sempre com a retirada de criadouros e aplicação de
larvicidas e orientação aos moradores. “Também fazemos visitas às
escolas e pontos estratégicos da cidade como ferro-velhos, empresas
abandonadas e obras desenvolvidas no município, tudo com a intenção de conter a proliferação do
mosquito da dengue”, reforça Tom.
ALERTA – De acordo com
o coordenador o PMCA, nesta
época do ano em que a ocorrência de chuvas é maior e a temperatura está mais alta, a proliferação dos mosquitos é maior, já
que o seu ciclo pode ficar mais
curto – entre cinco e seis dias.
“De março até o final de abril
Divulgação

Divulgação/PMCA

Deputado solicitou melhorias na SP 304 e instalação de passarela

Arrastão da dengue aconteceu na comunidade Pantanal no sábado (12)

CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DA DENGUE
– Eliminar os focos de água parada
– Manter os pratos de vasos de flores e plantas com areia até a
borda do vaso (eliminar essa frase/orientação, pois não se deve
ter pratos de plantas, deve-se deixar os vasos sem pratos)
– Guardar garrafas com a boca virada para baixo
– Limpar sempre as calhas dos canos e mantê-las desobstruídas
– Não jogar reciclagem (criadouros) em terrenos baldios
– Colocar o lixo sempre em sacos fechados
– Manter baldes e caixa d’água devidamente tampados e piscinas com colocação de cloro
– Deixar pneus ao abrigo da chuva e da água
– Furar latas de alumínio antes de ser descartadas para não
acumular água
– Lavar bebedouros de aves e animais pelo menos uma vez
por semana
– Em caso de suspeita da doença, entrar em contato imediatamente com uma unidade de saúde mais próxima de sua residência e jamais utilizar medicação por conta própria

teremos o período de maior incidência da dengue”, disse Tom.
De acordo com o secretário de
Saúde, Filemon Silvano, essas
ações são importantes para alertar a população. “Precisamos alertar as pessoas sobre a importância
de combater os criadouros do

mosquito. O Aedes é considerado
um mosquito intra-domiciliar, ou
seja, de presença dentro das casas
e a melhor forma de evitar a contaminação é cuidando do ambiente onde moramos, para evitar
a proliferação e a contaminação
de nossos familiares”, afirma.

R ODOVIA

Eixo SP inicia os trabalhos
de recuperação da SP 191

SANTA TERESINHA
O vereador Anilton Rissato (Patriota) esteve nesta quarta-feira (16), no Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto),
com o presidente Maurício André Marques de Oliveira para

tratar de pedidos dos moradores da região de Santa Terezinha. O vereador também reforçou o pedido de melhorias no
abastecimento e fornecimento de água em nossa cidade.

As obras de recuperação da
SP 191 - Rodovia Carlos Mauro
tiveram início nesta quarta-feira (16). Os trabalhos da Eixo SP
Concessionária de Rodovias começaram pelo segmento considerado mais crítico da rodovia,
do quilômetro 102 ao 105, entre os municípios de Charqueada e São Pedro. A previsão inicial é de que o serviço de recuperação do pavimento da SP 191
seja concluído em 120 dias.
De acordo com o superintendente de obras da Eixo SP, José
Geraldo de Andrade, o projeto
para a recuperação da rodovia prevê a reciclagem da base do pavimento e aplicação de camada asfáltica moderna, com material as-

fáltico diferenciado. A medida tem
como objetivo oferecer aos usuários estradas mais resistentes e de
melhor qualidade, consequentemente, com maior durabilidade.
Segundo Geraldo, a tecnologia de reciclagem do pavimento nos trabalhos de reconstrução da estrutura da rodovia é
cada vez mais utilizada devido
à considerável economia de
energia, tempo e material, o que
ajuda na preservação do meio
ambiente, na redução da exploração de jazidas e ainda diminui a geração de resíduos passivos. “A reciclagem é uma das várias alternativas de tecnologias
disponíveis atualmente para a reabilitação de pavimentos”, afirma.

Alex de Madureira esteve na
manhã de hoje (16) no Departamento de Estradas e Rodagem,
divisão regional do DER/SP,
para uma reunião com o diretorregional do DER Rio Claro, Danilo Dezan; e com o engenheiro
de obras Manolo Barrionuevo do
DER Piracicaba, a fim de tratar
da recuperação das rodovias
que são utilizadas pela população de Piracicaba e de toda a
região, além de assuntos específicos sobre Charqueada e Leme.
“Levei para esse encontro
pautas importantes para a região,
que tem uma malha viária excelente, mas que possui necessidades e demandas, principalmente
quanto às estradas vicinais”,
afirmou o deputado estadual.
“Para Piracicaba, o Diretor
Regional do DER confirmou que
está em processo de contratação
a empresa que fará a recuperação e manutenção de um trecho
de 2,5 km, da SP 304, que se estende entre a passarela da Arcelor Mittal e a Klabin Embalagens”,
explicou Alex de Madureira.
“Poucos sabem, mas esse trecho é de responsabilidade do DER,
e não do município. Portanto, a
manutenção deste área da rodovia cabe ao governo estadual”, informou o parlamentar. “Na ocasião, ainda solicitei a colocação de
uma passarela na SP 304, que ficaria instalada no bairro Algodoal, em frente a antiga empresa
Santin. Lembrando que também
já comuniquei esse pedido para
a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)”,
completou o deputado que aguarda uma resposta oficial do órgão.
Outro assunto abordado foi a

possível parceria com as empresas
que fazem a fresagem de asfalto
para que as sobras, provenientes
desse serviço, sejam utilizadas na
recuperação das estradas rurais
dos bairros Tupi/Santa Isabel, Godinho e na estrada do Canal Torto.
CHARQUEADA E LEME
- Para a região, o deputado solicitou a transferência dos muitos
imóveis que o DER possui no município de Charqueada para serem
usados institucionalmente na melhoria da vida da população local. “Esses imóveis não possuem
edificações, portanto podem ser
repassados para que a cidade venha a utilizar de uma forma mais
útil”, propôs Alex de Madureira.
O outro assunto regional
tratado durante a reunião é sobre o acompanhamento do processo de contratação da empresa que irá executar o lote 7 do
Programa de Estradas Vicinais e
que diz respeito à recuperação da
Rodovia Orlando Leme Franco.
“A pedido do prefeito de Leme,
Claudemir Borges, e do presidente
da Câmara Legislativa da cidade,
Ricardo Canata, vamos acompanhar o andamento de todo o processo de recapeamento da Estrada Vicinal Orlando Leme Franco
(LEM-020). Estrada essa que liga
as cidades de Leme e Aguaí, sendo
responsável pelo escoamento da
produção agrícola e da agricultura familiar desses dois municípios. Esta é uma conquista do
meu mandato e que beneficiará
toda região, inclusive o bairro Taquari”, conclui Alex de Madureira que é Deputado Estadual e Coordenador de Projetos Parlamentares da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp).

C OVID -19

Secretaria registra mais um óbito
A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) registrou mais um
óbito por Covid-19 no Município,
ontem. De acordo com a assessoria, foi uma mulher de 85 anos.
No acumulado dos óbitos divulgados no boletim de hoje, constam
ainda outros dois óbitos, que ocorreram entre os dias 13/02 e 14/
02. Porém, a confirmação dos diagnósticos por Covid-19 somente foi notificada hoje ao Cevisa
(Centro de Vigilância em Saúde).
Desta forma, no total, os óbitos registrados, entre 13/02 e 15/
02, são de duas mulheres, de 80 e

85 anos, e de um homem, de 82
anos. De acordo com o Cevisa, as
três pessoas tinham comorbidades, como etilismo crônico, cardiopatia, diabetes e pressão alta.
As três pessoas completaram o ciclo vacinal, incluindo a dose de reforço.
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, também, o uso de máscara, higienização constante das
mãos e evitar aglomerações.
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O BRAS

Vereador tem demandas
atendidas pela Semob
Assessoria Parlamentar

T RÂNSITO

Reunião on-line discute implantação
de faixas de recuo para motos
O projeto terá o nome de "Frente Segura" e destinará um trecho
de 5 metros de comprimento acompanhando toda a largura da via

Pompeo fez pedidos de manutenção nas avenidas Luiz Ralph Benatti,
Antônio Franco de Lima, Primeiro de Agosto e rua Olga Pagotto

Na tarde desta terça-feira (15)
o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) acompanhou os serviços
da Semob (Secretaria Municipal de
Obras), que realizou manutenção
no asfalto na avenida Luiz Ralph
Benatti, no bairro Mário Dedini, por
meio da Operação Tapa Buracos.
No início do mês, Gustavo
realizou pedidos de manutenção
do asfalto nas avenidas Luiz
Ralph Benatti, Antônio Franco
de Lima, Primeiro de Agosto e
rua Olga Pagotto por meio de algumas indicações e, nesta semana, os pedidos foram atendidos
pela secretaria, que realiza as
manutenções solicitadas pelo
parlamentar afim de diminuir os
transtornos aos piracicabanos.
Gustavo comentou que é de
extrema importância a realização

dessas manutenções para que não
sejam causados problemas para a
população que utiliza essas vias
para se deslocar pela cidade. “Não
podemos deixar passar essas solicitações dos moradores da região,
pois muitos carros e motos são
danificados pelos buracos na via,
além de causar lentidão nos trechos citados”, completou Pompeo.
“Estou sempre atendo a essas
demandas, pois sei muito bem o
quanto é ruim trafegar por vias
que estejam em condições ruins,
pois nossos veículos são danificados e o prejuízo acaba ficando
para o cidadão, o secretário de
Obras Paulo Sérgio Ferreira da
Silva tem sido muito atencioso e
atendido as solicitações que estamos encaminhando para o seu
gabinete”, comentou Pompeo.
Divulgação

Na manhã desta quarta-feira
(16), o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) participou de reunião remota com a Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes)
para discutir meios de proporcionar maior segurança aos motociclistas. Do encontro, participaram
a secretária Jane Franco de Oliveira, o chefe de Educação e Segurança no Trânsito, Ricardo
Pitton, e o assessor de projetos
da Semuttran, Vitor Vencovsky.
O parlamentar solicitou a
reunião com o objetivo de buscar alternativas que proporcionem aos motoqueiros mais segurança no trânsito, principalmente durante o período em
que os semáforos permanecem
fechados. Pompeo disse acreditar que muitos acidentes que
ocorrem hoje com a categoria
são motivados pela falta de espaço especifico para aguardar
a abertura do semáforo.
Em setembro do ano passado, o vereador oficializou pedido à Semuttran para a implantação de faixas de recuo exclusi-

vas para motocicletas, em diversas vias da cidade. A conversa
com o Executivo já ocorria desde
janeiro, quando Pompeo assumiu seu mandato. Neste encontro, Jane apresentou o projeto
para implantação das faixas de
recuo solicitadas por Pompeo.
O projeto terá o nome de
"Frente Segura" e destinará um
trecho de 5 metros de comprimento acompanhando toda a
largura da via. Será implantado de modo experimental na
avenida Armando de Salles Oliveira, na avenida Renato Wagner e no início da ponte do Mirante (avenida Irmãos Rebouças), no sentido bairro–Centro.
A expectativa é de que a implantação da faixa de recuo proporcione maior segurança aos motociclistas, reduza conflitos entre veículos e motos na saída
do semáforo e evite acidentes.
Jane apontou que os locais
foram escolhidos "estrategicamente" por apresentarem fluxo intenso, principalmente nos
horários de pico, entre 16h e
20h, verificados a partir de

Reprodução/Internet

Vereador reuniu-se nesta quarta-feira com a secretária Jane Oliveira

estudo realizado pela secretaria, além de já contarem com
videomonitoramento, o qual
auxiliará a pasta a obter dados
mais concretos sobre o estudo.
"A iniciativa de Pompeo em
provocar a secretaria a implantar
a faixa de recuo como opção de
segurança ao motoqueiro vem ao
encontro dos desejos que temos
para a cidade", comentou Jane.
Para o vereador, "é de ex-

trema importância que se tenham políticas de segurança a
todos que estão no trânsito".
"Como presido na Câmara o Fórum Permanente de Educação
para o Trânsito e sou motoqueiro, tenho a visão prática do que,
de fato, facilita a vida dos profissionais da categoria e não
medirei esforços para trazer
cada vez mais melhorias a toda
a cidade", completou Pompeo.

T HIAGO R IBEIRO

Vereador conhece projetos da Câmara de Curitiba

SAÚDE
Na manhã desta terça-feira
(15), o vereador Gilmar Rotta
(Cidadania), reuniu-se com a
equipe do setor da Saúde do
Escolar. Durante a ocasião, a
equipe mostrou ao vereador as
dependências do local e apre-

sentou as atividades realizadas
pelo setor. O parlamentar parabenizou toda a equipe pelo trabalho realizado durante esses
anos e que agrega tanto na
saúde e no aprendizado dos
estudantes piracicabanos.

Divulgação

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) esteve ontem, 16, na Câmara Municipal de Curitiba. A viagem do parlamentar à capital paranaense ocorreu a convite do vereador Marcelo Fachinello (PSC),
com o objetivo de trocar informações de projetos aos municípios.
Durante a visita do parlamentar de Piracicaba ao gabinete
do vereador paranaense, Thiago e
Marcelo trocaram informações de
projetos de leis que tramitam em
ambas as Casas Legislativas e debateram sobre temas relacionados
a políticas públicas, segurança,
esportes, educação e saúde.
Pela manhã, Thiago participou da 8ª reunião ordinária
da Câmara de Curitiba, onde
foi recebido pelo presidente da
Casa, Tico Kuzma (PROS), e
convidado para compor a
mesa diretiva dos trabalhos.
Durante a sessão, o parlamentar acompanhou a fala de
Rogério Donato Kampa, ex-prefeito de Araucária (PR) e atual
diretor-geral do Hospital Evan-

gélico Mackenzie. O médico ocupou a Tribuna Livre para apresentar os projetos do hospital,
que tem destaque em diversos
atendimentos, em especial nas
áreas de geriatria e cuidados paliativos. O diretor-geral apresentou dois novos serviços do hospital: o Centro de Ortopedia, que
conta com mais de 45 profissionais, em parceria com a Universidade de Montreal, no Canadá,
e o serviço de medicina fetal, em
parceria com a Universidade de
Lisboa, em Portugal. Ele também
ressaltou o apoio do SUS (Sistema Único de Saúde) ao hospital.
Ainda na reunião ordinária,
Thiago acompanhou o anúncio
do secretário de Administração,
Gestão Pessoal e Tecnologia da
Informação da Prefeitura de Curitiba, Alexandre Jarschel de
Oliveira, sobre a abertura do
edital do concurso público no
Executivo local para a contratação de 905 profissionais para as
áreas de educação, saúde e assistência social, além da contra-

M UDANÇA
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Thiago esteve na Casa Legislativa em busca de projetos para Piracicaba

tação imediata de 1.242 profissionais para atuarem nos postos
de Saúde da Família da cidade.
O vereador, que tem retorno para Piracicaba previsto
para esta quinta-feira (17), ainda deve visitar centros de educação e hospitais de atendimento especializado, a fim de conhecer projetos que contribuam
com a população piracicabana.

Thiago agradeceu aos 38 vereadores da Câmara Municipal de
Curitiba, em especial aos parlamentares Marcelo Fachinello, Tico
Kuzma, Sérgio do Posto (DEM),
Professora Josete (PT) e Pier Petruziello (PTB), que destacou "a
importância de vereadores buscarem informações" na capital curitibana, "referência em diversos
projetos implementados pelo país".

S ERVIÇO

Rua José Ferreira Filho terá SIP 156 registra
sentido único em parte da via instabilidade nas linhas
ZEZINHO
Na manhã de ontem, 16, o
vereador Zezinho Pereira
(DEM) esteve na Semob (Secretaria Municipal de Obras)
para conversar com o secre-

tário Paulo Ferreira. Na reunião, ele apresentou pedidos
de moradores "que têm nos
procurado com os mais diversos problemas", destacou.

A rua José Ferreira Filho, em
Artemis, terá, a partir de hoje, 17,
sentido único de direção entre as
ruas Elvira Pereira Chinelato e Júlio Chinelato, sentido Centro. O restante da via continuará com sentido duplo. A alteração foi definida
para ampliar a segurança de veícu-

los e pedestres que se dirigem à Escola Municipal Deolinda Elias Cenedeses, provisoriamente instalada
nesta rua. O acesso para a escola
poderá ser feito pela rua Quinze de
Novembro, depois pela rua Elvira
Pereira Chinelato e, posteriormente, pela rua José Ferreira Filho.

Os telefones do 156 apresentam instabilidade no serviço
desde o início da semana. Apesar de o problema não afetar
todas as linhas, o contribuinte
pode não conseguir registrar sua
solicitação por telefone e a orientação é que o faça pelo site da

Prefeitura, no botão 156. A Prefeitura já abriu chamado na
companhia telefônica e na empresa que realiza manutenção
nos telefones do prédio, que realizam monitoramento para detectar a falha e consertá-la. Não
há previsão de estabilização.
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Á GUAS

P ROFESSORES

Trecho urbano da SP 304
será recuperado pela Eixo
Os serviços ficarão concentrados no trecho da Rodovia Geraldo de Barros que
vai do km 189 até o km 195, o que abrange o centro de Águas de São Pedro
A Eixo SP Concessionária de
Rodovias inicia hoje as obras de
recuperação do pavimento no
trecho urbano da SP 304 - Rodovia Geraldo de Barros, em Águas
de São Pedro. Os serviços ficarão concentrados no trecho que
vai do km 189 até o km 195, o
que abrange o centro da cidade.
Os trabalhos serão realizados de
segunda a sábado, das 7h às
17h30, e aos domingos, das 7h às
15h. A previsão da concessionária
é concluir a revitalização de todo
esse trecho até o dia 24, ou seja,
antes do feriado de Carnaval.
De acordo com estimativa da
Eixo SP, serão aplicadas, aproximadamente, 1.200 toneladas de
massa asfáltica na recuperação
do pavimento. Durante o período das obras, a concessionária

adotará o sistema Pare e Siga, o
que exigirá atenção redobrada
dos motoristas. O sistema consiste em liberar apenas uma faixa
da via para o trânsito, enquanto
a outra faixa fica interditada para
a realização dos serviços. Os veículos passam pela via que está liberada de maneira alternada, ou
seja, em um sentido de cada vez.
A Eixo SP informa que o local das obras permanecerá sinalizado enquanto os serviços estiverem em andamento. A medida
tem como objetivo garantir a segurança do usuário da rodovia e
dos trabalhadores. Por esse motivo, a concessionária pede cautela aos motoristas que utilizarem o trecho nos próximos dias.
A concessionária ressalta ainda que, aos sábados e domingos,

Divulgação

Pavimento do perímetro urbano de Águas receberá melhorias

os serviços serão deslocados para
trechos afastados da região central do município, entre os quilômetros 189 e 191, em razão do au-

Prefeitura abre processo seletivo
para contratação de substitutos
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Educação, realizará o processo
seletivo 001/2022, para preenchimento de 160 vagas para professor substituto temporário. A organização, aplicação e avaliação
das provas estarão a cargo da
Fundação Vunesp. São 80 vagas
para professor substituto de educação infantil e 80 vagas para
professor substituto de ensino
fundamental, ambos com carga
horária de 150 horas mensais.
As vagas serão distribuídas
da mesma forma para as duas
categorias, sendo 4 vagas para
pessoas com deficiência (PCDs),
16 vagas para pessoas afrodescendentes e 60 vagas para classificação Geral ou Ampla.
As inscrições deverão ser feitas de hoje a 28/03, exclusivamente pelo site www.vunesp.com.br.
Para se inscrever, o candidato deverá, durante o período das inscrições, acessar o site www.
vunesp.com.br, localizar no site o

mento na movimentação de veículos que normalmente ocorre aos
fins de semana no perímetro urbano de Águas de São Pedro.

link correlato a este concurso, ler
na íntegra e atentamente o edital e preencher corretamente a
ficha de inscrição. A taxa de inscrição é de R$ 75, para ambas
categorias. O pagamento poderá
ser feito em dinheiro ou cheque
até a data-limite de 29/03/2022,
em qualquer agência bancária.
A prova terá duração de 4
horas e contará com 50 questões objetivas, sendo 15 de língua portuguesa, 10 de matemática e 25 questões de conhecimento pedagógico e legislação. A prova também contará com uma
redação em língua portuguesa.
As provas objetivas para todos os cargos serão realizadas
em 08/05. Informações sobre
local, horário e data serão publicadas no Edital de Convocação,
no Diário Oficial do Município.
O edital completo desse concurso pode ser conferido nas edições
do dia 03, 04 e 07/02, do Diário
Oficial do Município ou acessando
www.piracicaba.sp.gov.br/editais/1
Assessoria Parlamentar

A PLAUSOS

Empresa fabricante de molas recebe homenagem da Câmara
O vereador Gilmar Rotta
(Cidadania) entregou, nesta terça-feira (15), a moção 277/2021,
de aplausos à Indústria de Molas Piracicaba pelos 30 anos de
atividades no município. A homenagem foi recebida pelo sócio majoritário da empresa,
Paulo Estevam Camargo, e sua
esposa, Maria Andrea Camargo.
O ato solene também fez parte
da inauguração da nova planta
industrial da empresa, localizada
na rua Rosário Takaki, no distrito
Uninorte. Além do presidente da
Câmara, estiveram presentes outras autoridades locais, entre elas
o prefeito Luciano Almeida (DEM)
e o presidente do Simespi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas,
Fundições e Similares de Piracicaba e Região), Euclides Libardi.
A Indústria de Molas Piracicaba produz molas espirais, helicoidais, anéis, travas, presilhas e

artefatos de arame em geral. A
empresa foi fundada em março
de 1991 por Antônio José de Souza e por Paulo Estevam Camargo
(cujo pai, Paulo Silas Rocha Camargo, trabalhava no setor e foi o
grande incentivador do negócio).
"Trinta anos não são três
dias ou trinta dias. Trinta anos
são toda uma história de vida.
Uma história de conquistas e de
enfrentamento de vários obstáculos. Com a pandemia, o país
praticamente parou e fecharamse as portas, porém o Paulo veio
trabalhando e a empresa também, com toda a cautela e experiência adquiridas nesses trinta
anos", destacou Gilmar Rotta.
Luciano Almeida disse ser
importante dar destaque às empresas que contribuem com a
economia do município. "Estamos aqui para reconhecer o trabalho de quem de fato ajuda no
crescimento da nossa cidade.
Esperamos que este ano seja be-

Fabrice Desmonts

LIMPEZA

Homenagem foi entregue nesta terça (15) pelo vereador Gilmar Rotta

néfico para nossa economia.
Vamos começar, daqui para
frente, uma nova história, que
só depende de nós", enfatizou.
Paulo Camargo ressaltou que
a razão pela qual o negócio tem se
mantido por anos "nada mais é
que o resultado conjunto da união
de muitos esforços", dele e de sua

equipe. "Agradeço ao Gilmar Rotta pela homenagem. Não é fácil
uma empresa chegar a trinta anos
no país em que a gente vive. Foram muitos os percalços enfrentados e, por isso, sei que esta é
uma grande vitória para todos
nós. Acho que é um momento especial para comemorar", disse.

O vereador André Bandeira
(PSDB) protocolou, ontem,
16, a indicação 703/2022,
que solicita ao Executivo corte de mato, capinação e limpeza no córrego e na passarela de acesso de pedestres
existente na avenida Professor Alberto Vollet Sachs. Na
justificativa, o parlamentar
informa que moradores da
Vila Monteiro, da Vila Independência e do Jardim Brasília procuraram seu gabinete para solicitar a intermediação do vereador com o Exe-

cutivo para que a limpeza do
local aconteça "com urgência". “O local está em uma
situação muito precária, com
mato extremamente alto,
causando diversos prejuízos
a todos que transitam pelo
local. Além disso, moradores
estão preocupados com a
proliferação de animais peçonhentos, como o escorpião, o que está causando
grande insegurança a todos
que residem nas proximidades", destaca o vereador
em trecho da indicação.

Divulgação

T ECNOLOGIA

Start up do setor alimentício promove franquias na cidade
A Linked, start up de tecnologia para o food-service, é a grande
solução para melhorar a vida de
pequenos e médios empresários
que desejam ser donos do seu próprio negócio, através de um sistema de franquias com o melhor
custo-benefício de mercado. Fundada em 2016, a Linked possui
franquias espalhadas pelo Brasil para atender todos que chegam no mercado de food service, que corresponde a 1,1 milhão
de estabelecimentos no país.
Do pequeno ao grande proprietário, apenas com um notebook e
um investimento inicial a partir

de 5 mil reais, que pode ser parcelado em até 5x, você pode se tornar um franqueado da marca e
ainda ter 80% do valor da taxa
de franquia retornado logo nos
primeiros meses de operação,
conforme metas alcançadas. Além
disso, a projeção de faturamento
do franqueado após 18 meses é
de mais de 20 mil, livre de taxas
de royalties e publicidade.
Por acreditar muito na capacidade de integrar soluções de
forma ágil para os donos de
food service, a Linked sempre
busca diferentes formas de
“linkar” o mercado com o seg-

mento de alimentação em Piracicaba. Desta forma, ela oferece
aos seus franqueados o fácil acesso a mais de 30 integrações, como
Ifood, Rappi e VoceQpad, e treinamentos ilimitados para qualquer quantidade de funcionários.
Ao contrário de franquias
mais convencionais, na Linked o
franqueado é responsável apenas
pela prospecção e venda, sem se
preocupar com a parte operacional. Assim, não há custos de pessoal, o que permite focar única e
exclusivamente na aquisição e
aumento de carteira, que periodicamente conta com uma receita.

Outro diferencial que a start
up apresenta é a cobrança por
CNPJ, ou seja,o proprietário, independentemente da quantidade de PDVs que possui, será cobrado uma única mensalidade.
Com novas tecnologias e formatos de plataforma e controle, a
Linked sempre se reinventa e
melhora a vida do seu franqueado, para que ele impulsione suas
vendas e seja cada vez mais
dono do seu próprio negócio.
SERVIÇO
Acesse:
https://linkedgourmet.com.br/

E NSINO

CHARQUEADA
O prefeito Rodrigo Arruda
(DEM) atendeu um pedido do
vereador Robinho para a pintura de faixas de estacionamento na rua Antônio de Oliveira, em frente à Congregação Cristã no Brasil. A reivindicação também é do cooperador da igreja, Saulo Obrownick. “Reflexo de um trabalho conjunto entre o Executivo e o Legislativo. Os pedidos chegam e nós atendemos dentro daquilo que é

possível. A pintura das faixas
traz mais segurança no local
e os motoristas e pedestres
também agradecem”, declarou Arruda. O prefeito lembra
ainda que estes pedidos primeiro chegam até o gabinete para depois ser executado o serviço. “Com os pedidos em mãos, pedimos
sempre a uma equipe da prefeitura que vá até o local e veja
a possibilidade de realizar a
benfeitoria”, completou.

Dirigente regional anuncia transporte escolar para alunos até o 9º ano
Assessoria Parlamentar

A diretoria regional de
Ensino manterá o transporte
escolar fretado para os alunos
do ensino fundamental, que
têm direito ao benefício. A informação foi reiterada por
Fábio Negreiros, dirigente de
ensino de Piracicaba, em esclarecimento ao vereador Josef Borges (Solidariedade).
Pelas características da cidade, será mantido o transporte por ônibus escolar para os es-

tudantes matriculados no ensino fundamental (anos iniciais e finais), por residirem há
mais de 2 km da escola, contarem com barreiras que dificultam o acesso à escola ou morarem em bairros que não têm
escolas, e precisarem ser transportados a outra localidade.
“O convênio para esse serviço está sendo ajustado, levando em consideração que 93%
das escolas estaduais são PEIs

(Programa Ensino Integral) e
os alunos do fundamental fazem
parte das mesmas rotas, o que
justifica a manutenção deste
atendimento", disse Negreiros.
Para o vereador, essa solução da diretoria mostra o empenho do dirigente em garantir o
melhor para os alunos das escolas estaduais de Piracicaba,
sendo que houve a sensibilidade de atender os estudantes e
garantir mais tranquilidade às

famílias que residem há mais de
2 km da escola e nas áreas rurais.
O dirigente regional também
informou que o convênio para o
transporte escolar fretado será
gerenciado pela diretoria de Ensino, e que o processo ainda está
sendo formalizado. “Enquanto
isso, o prefeito Luciano Almeida
(DEM) está garantindo a permanência dos ônibus para os alunos. Nenhum estudante será prejudicado”, afirmou Negreiros.

SANTA TERESINHA
O vereador Anilton Rissato (Patriota) reuniu-se com o comandante da Guarda Civil Municipal de Piracicaba (GCMP),
Sidney Miguel da Silva Nunes, na manhã de terça-feira
(15), na sede da corporação,

para falar sobre a segurança
na região de Santa Teresinha
e de toda a cidade. Dentre os
projetos, o parlamentar destaca a iniciativa de aumentar
o número de viaturas, para
atender melhor a população.
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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.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------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.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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
-----------------------------------------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.
------------------------------------------

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO (2ª Publicação)
Pelo presente edital e para ciência dos interessados, EMERSON PACAGNAM GAMEIRO e sua mulher SORAYA PATRICIA CIMINO GAMEIRO, que se encontram em local incerto e não sabido, notificamos que o imóvel objeto da matrícula 164 desta Serventia imobiliária (alienação fiduciária registrada sob o nº R. 13,
nessa matrícula) situado na Avenida Dona Estela Azevedo, 1204,
no loteamento denominado Vila Estela, nesta cidade de São Pedro, foi alienado fiduciariamente, contrato n° 073316230010200
ao Banco SANTANDER (BRASIL) S.A para garantia de financiamento imobiliário, nos termos da Lei nº 9.514, de 20/11/97, e que
há prestações referentes a esse financiamento vencidas e não
pagas, no valor de R$59.146,21 (cinquenta e nove mil, cento e
quarenta e seis reais e vinte e um centavos) até 24/01/2022.
Nos termos do art. 26 da citada lei, notificamos os devedores
acima identificados a comparecer perante este Oficial de Registro de Imóveis de São Pedro, situado à Rua Joaquim Teixeira de
Barros, 898, Centro, São Pedro/SP, em dia útil, no horário entre
09 e 16 horas, para purgar o débito referente àquelas prestações no prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última
publicação deste edital no Jornal A Tribuna, de circulação na cidade de São Pedro e Região, sob pena de perder seus direitos
sobre o imóvel, consolidando-o em nome da credora fiduciária.
São Pedro, 17 de fevereiro de 2022

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

Guilherme Alves dos Santos
Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Nº 11/2022 - Processo: 316/2022 - Objeto: Serviços de Arbitragem - Início da Sessão Pública: 08/03/2022, às 09h00
na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua General Osório, N° 846,
Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no
Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748,
no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do
site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro, 16
de fevereiro de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555

INFLAMAÇÃO

DA GENGIVA E A PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS

O cuidado com a saúde bucal deve ser
rotineiro: escovação, uso do fio dental e
enxaguante bucal, quando indicado. O cuidado no consumo dos alimentos também
contribui para manter a higiene adequada
da boca. Em casos de descuido, esses
pontos podem favorecer a inflamação da
gengiva, conhecida como gengivite.
A gengivite é bastante frequente e pode
ser facilmente identificada quando o indivíduo tem sangramento sem motivo aparente na gengiva. Além disso, pode haver
dores, alteração de cor na gengiva, mau
hálito e até inchaço. Todos são indicativos de que algo não está bem.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 90% da população sofre com gengivite. E, em tempos de pandemia, é necessário dar ainda mais atenção à higiene bucal. A detecção do vírus Sars-Cov-2, que provoca a covid-19, no tecido periodontal ou na
gengiva, pode contribuir para o agravamento
do quadro de saúde do paciente em trata-

mento. O fluído gengival que compõe a saliva pode aumentar a chance de disseminação
dessas bactérias. Caso sejam inaladas, infectam os pulmões, principalmente entre pacientes que utilizam aparelhos de ventilação.
“A gengivite é a inflamação do tecido periodontal de proteção que pode evoluir para
periodontite, atingindo os tecidos de sustentação que têm o potencial de fazer com que
haja a perda dos dentes. Essa inflamação
gera no organismo uma reação sistêmica que
tem potencial de favorecer as doenças como
diabetes, hipertensão, alterações cardiovasculares e pulmonares como a asma, pneumonia e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), assim como pode significar ou
colaborar para um pior prognóstico do paciente em caso de covid-19”, comenta Luciana Scaff Vianna, membro da Câmara Técnica de Periodontia do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo (CROSP).
Por isso, o acompanhamento profissional junto ao dentista deve ser constante.

A Tribuna Piracicabana
A10

Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022

FALECIMENTOS
SRA. PAULA DA SILVA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 80
anos, filha dos finados Sr. Benedito
Leme da Silva e da Sra. Maria Joana da Silva; deixa os filhos: Donizete Aparecido Moraes; Wagner Aparecido Moraes; Reginaldo Moraes,
casado com a Sra. Cassia Aparecida Esteves Miguel Moraes; Marcia
Maria Moraes; Udson Roberto Moraes; Cesar Alexandre Moraes; Paulo Sergio Moraes, casado com a Sra.
Magali de Fatima Leite Moraes; João
Benedito Moraes; José Waldir Moraes, já falecido e Carlos Moraes, já
falecido. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, 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

liares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala
01, para o Cemitério Municipal de Iracemápolis/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO GONÇALVES DE SOUZA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos
finados Sr. Jose Prudencio Carneiro e da Sra. Emilia Gonçalves de
Souza, era viúvo da Sra. Maria
Araujo Silva. Deixa filhos, genros,
noras, netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 13h00 da sala
“C” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. IZABEL DAS DORES JUSTINO CASADEI faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Justino
e da Sra. Alzira Jacão, era viúva do
Sr. Jose Casadei; deixa os filhos:
Jose de Jesus Casadei; Marcos de
Jesus Casadei; Wilson dos Santos
Casadei, já falecido; Mauricio Casadei e Nilva Casadei. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação
foi realizada ontem, às 13h00 no
Crematório Unidas – Bom Jesus
na cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. IDALINA PASSUELLO RODRIGUES faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 85 anos, filha dos
finados Sr. Antonio Fortunato Passuello e da Sra. Amabile Liberato,
era viúva do Sr. Joaquim Rodrigues;
deixa os filhos: Moacir Rodrigues,
casado com a Sra. Sueli Gialdi Rodrigues; Ana Maria Barbosa, casada com o Sr. Luiz Barbosa; Valdir
Aparecido Rodrigues, casado com
a Sra. Telma Fogaça Rodrigues;
João Batista Rodrigues, casado com
a Sra. Marlucia Silva de Oliveira;
Jose Roberto Rodrigues; Edna Conceição Rodrigues Silva, casada com
o Sr. Jose Roberto Prado Silva; Sergio Luis Rodrigues, casado com a
Sra. Andreia Caldeira Rodrigues;
Paulo Claudio Rodrigues, casado
com a Sra. Edilene Santos Rodrigues e Andre Fernando Rodrigues.
Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 10h30
no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LEONOR ALVES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86
anos, filha dos finados Sr. Affonso
Alves Filho e da Sra. Maria Euphrosina de Jesus, era casada com o
Sr. Manoel Deodato de Souza; deixa os filhos: Sueli Mariano Machado; Roseli Mariano Machado e Wilson Lazaro Mariano, já falecido.
Deixa netos, bisnetos, demais fami-

SRA. CELINA SILVEIRA faleceu
anteontem, nesta cidade, contava
83 anos, filha dos finados Sr. Benedito Antonio Silveira e da Sra.
Maria Rosa Silveira; deixa os filhos:
Marly Macedo de Jesus, casada
com o Sr. Leonel de Jesus; Rogerio
Macedo, já falecido e Rudinei Sergio Macedo, já falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 15h00 do Velório da Saudade,
sala 01, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

MENINA LORENA SOUZA NEPOMUCENO faleceu anteontem, nesta cidade, filha do Sr. Willian Wilton Silva Nepomuceno e da Sra.
Larissa de Souza Gomes. Deixa
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 da sala
03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. BENEDITO LICERRE FILHO faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 88 anos, filho
dos finados Sr. Benedito Licerre e
da Sra. Alzira Maria de Jesus, era
casado com a Sra. Jandira Clemente Licerre; deixa os filhos: Aparecida Licerre, casada com o Sr. Nivaldo Augusto; Jair Francisco Licerre, casado com a Sra. Irma Liberale Licerre; Celia Regina Licerre; Jose Amauri Licerre; Neida Maria Licerre e Jeferson Aparecido
Licerre, já falecido. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00 do
Velório do Cemitério Municipal de
Charqueada/SP, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. VERA LUCIA GURJÃO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr.

Andre Gurjao, já falecido e da Sra.
Emilia Barranco Gurjao; deixa os
filhos: Solange Peres e Ricardo
Peres, casado com a Sra. Alessandra de Carvalho Peres. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada ontem, tendo
saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala 07, para o
Crematório Unidas – Bom Jesus na
cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ALCIMAR SANT’ANA DA
SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 43 anos, filho do Sr.
Jesus Sant’Ana da Silva, já falecido e da Sra. Maria Julia da Silva,
era casado com a Sra. Mariana
dos Santos Silva; deixa os filhos:
Matheus dos Santos Silva e Flavio
Augusto Donato dos Santos. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação
será realizada hoje, saindo o féretro às 17h30 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala
01, para o Crematório Unidas – Bom
Jesus na cidade de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ELSA GUAITA ALVES faleceu anteontem, na cidade de Ribeirão Preto/SP, contava 74 anos, filha
dos finados Sr. Armando Guaita e
da Sra. Elisa Justo Guaita, era casada com o Sr. Alvaro Domingos
Alves; deixa o filho: Adriano Domingos Alves, casado com a Sra. Jurema Evangelista Alves. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala
02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
ENGENHEIRO CIVIL MARCO ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA faleceu ontem, nesta cidade, contava 41 anos, filho dos finados Sr.
Albertino Alves de Almeida e da
Sra. Ivone Garcia de Almeida. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do
Velório da Saudade, sala “03”, para
o Cemitério Municipal de Nova
Odessa/SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ZULMIRA GOMES DA SILVA MARIANO faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha
dos finados Sr. João Gomes da Silva e da Sra. Maria Rita de Jesus,
era viúva do Sr. Jonas Mariano,
deixa os filhos: João Francisco
Mariano ja falecido, deixando viúva a Sra. Aparecida Santana Mariano e Maria Isabel da Silva Mariano
Oliveira, casada com o Sr. Pedro da
Silva Oliveira. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, às
10h00 no Cemitério Municipal da
Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. JOSE DAVID DE SOUZA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era viúvo da Sra. Lazara Souza. Era filho do Sr. Jose Maria de Souza e
da Sra. Maria Francisca de Souza,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Maria Aparecida de Souza Cianci,
Jose Carlos de Souza, Clarice de
Souza e Angela Maria de Souza.
Deixa ainda netos, bisnetas e demais parentes. O seu sepultamento dar-se-á hoje as 10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo
para a referida necrópole, onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).
SR. JORGE LUIZ DO NASCIMENTO faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 67 anos de idade e
era filho do Sr. Antonio do Nascimento e da Sra. Jandyra Bueno do
Nascimento, falecidos. Deixa o filho: Ramon Spironello do Nascimento. Deixa ainda demais parentes. O
seu sepultamento deu-se ontem as
13:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 08,
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

cidade de Piracicaba, aos 59 anos
de idade e era filha do Sr. Geraldo Nogueira de Matos e da Sra.
Luiza Ruiz de Matos, falecidos.
Deixa os filhos: Fabricia e Victor.
O seu féretro deu-se ontem as
15:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velorio “B” do Cemiterio Parque da Ressurreição, seguindo
para o Crematorio local, onde realizou - se a cerimonia de cremação.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANNA MARIA BORGES faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e
era filha do Sr. Athanazio Borges
da Silva e da Sra. Luiza Rodrigues
Cordeiro, falecidos. Deixa o filho:
Roberto Borges Evangelista casada com Angelita Lopes S. Evangelista. O seu sepultamento deu-se
ontem as 10:30 hs no Cemiterio Municipal da Vila Rezende, onde foi
inumada em jazigo da familia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. THERESINHA TOLOTTI BEGIATO faleceu anteontem na cidade de Rio das Pedras, aos 88
anos de idade e era viúva do Sr.
Anercio Jose Begiato. Era filha do
Sr. Antonio Tolotti e da Sra. Antonia
Tonon, falecidos. Deixa os filhos:
Aurelio Cristiano Begiato casado
com Marli Terezinha Begiato e Antonia Cristina Begiato. Deixa ainda
netos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem as
10:30 hs saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério
Municipal naquela localidade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. EMMA HILDA CASSANO
TARANTO faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 85 anos de
idade e era viúva do Sr. Francisco
Taranto. Era filha do Sr. Carlos Cassano e da Sra. Alice Bressan, falecidos. Deixou os filhos: Mirian Aparecida Taranto Torrezan casada
com Diberto Torrezan, Meire Rosana Taranto Vechine casada com
José A. Vechini, Monica Angelica Taranto Urbano casada com Pedro
Urbano, Mauricio Taranto casado
com Adriana Torrezan e Mauro Torrezan casado com Izabel Taranto.
Deixa também netos e bisnetos. O
seu corpo foi transladado em auto
funebre para a cidade de Saltinho e
o seu sepultamento dar-se-a hoje
as 10:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho,
seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde será
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. DALVA DE FATIMA NOGUEIRA DE MATOS faleceu ontem na

SRA. SYNESIA MENDES MIGUEL
faleceu ontem na cidade de Pira-

cicaba aos 93 anos de idade e era
viúva do Sr. Luiz Miguel. Era filha
do Sr. Sebastião Mendes de Moraes e da Sra. Lucilla Morato Mendes, falecidos. Deixou as filhas:
Marcia Teresinha Miguel casada
com Valdir Stenico e Maria Cecilia
Miguel Bonamin casada com José
Ângelo Bonamin. Deixa também 04
netos e 04 bisnetos. O seu sepultamento dar-se-a hoje as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade – Sala 04, para o Cemitério da Saudade, onde será
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. PEDRO PASCOAL DANTE faleceu anteontem na cidade de
Águas de São Pedro aos 77 anos
de idade.Era casado com a
Sra.Maria Ines Esteves Dante.Era
filho dos finados Sr.Eugenio Dante
e da Sra.Anna Basseta Dante.Deixa
os filhos: Cristiano ,Alessandra e
Mauricio , deixa netos ,bisnetos
,demais parentes e amigos.O seu
sepultamento deu se ontem ás
10:30 hs saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Jesus –
sala 1 seguindo para o Cemitério
Municipal daquela localidade onde
foi inumado em jazigo da família
.(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. NIDELCE ENGLES DE OLIVEIRA faleceu ontem na cidade de
Rio Claro/SP aos 73 anos de idade
era casada com o Sr. Mauro Joaquim de Oliveira. Filha do Sr. Paschoal Jorge Engles e da Sra. Joana Brogliato Engles. Deixa os filhos: Marlene casada com Antonio,
Roseli casada com José, Dirleia,
Rute casada com Amâncio. Deixa
também 06 netos, 01 bisneto ,familiares e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem às 15:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório
Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/
SP seguindo para Cemitério Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/SP
para referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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E SPORTES

Secretaria reforma
estádio municipal
Divulgação

I NVESTIMENTOS

Prefeitura leva iluminação de
LED a vários pontos da cidade
O sistema que já foi instalado em diversas vias e teve apoio da população por
torná-las mais iluminadas, seguras e atraentes, agora se expande para mais locais

Na última sexta, aconteceu a palestra “Arbitragem e suas dimensões”

A Secretaria de Esportes e
Lazer da cidade (SESPEL) tem
novidades para melhorar as
condições para a prática do esporte em Rio das Pedras. Na semana passada, fizeram a manutenção do Estádio Massud Coury, o que envolveu a reforma
dos portões e alambrados e também corte do gramado. Isso sem
precisar suspender os treinos de
futebol que acontecem diariamente. Na sexta-feira aconteceu a palestra com o tema “Arbitragem e suas dimensões”,
ministrada pelo ex-árbitro da
FPF, Fabio Volpato Mendes.

FUTEBOL - Estão abertas
as inscrições para a Copa Rio das
Pedras de Futebol Amador. As
fichas para inscrição dos times
podem ser retiradas na Secretaria de esportes em frente ao velório municipal e entregues preenchidas até dia 4 de março.
CAMINHADA PELA PAZ
– No domingo, 20, a partir das 7
horas, com a presença de Raul
Dance no aquecimento, em frente
a Matriz, acontece caminhada de
5 quilômetro pelas ruas centrais.
A organização sugere que os participantes vistam branco e doem
1kg de alimento não-perecível.

M ÚSICA

A prefeitura através da Secretaria de Obras continua
dando sequência à troca e instalação de equipamentos de
LED nas ruas da cidade.
O sistema que já foi instalado
em diversas vias e teve apoio da
população por torná-las mais iluminadas, seguras e atraentes, agora se expande para mais locais.
Nas últimas semanas foram
feitas a continuação da avenida
Darwin do Amaral Viegas que
agora tem iluminação de LED em
toda a sua extensão e dos dois lados da avenida. Nos bairros foram
atendidas as ruas São Vicente de
Paula e Aristeu Macedo de Souza.
Estas duas ruas praticamente não tinham iluminação

o que trazia insegurança e falta de boas condições para todo
o bairro onde elas ficam.
A Rua São Vicente de Paula ganhou iluminação da Rua
Paulo Castelani até o final da
rua onde a cidade termina.
No extremo oposto da cidade a Rua Aristeu Macedo de Souza é a última rua do Bom Jardim e
por anos permaneceu no escuro.
Agora tem o mais moderno e eficaz sistema de iluminação em toda a sua extensão.
Apesar de todo o esforço da
prefeitura em instalar esses novos sistemas de iluminação, vale
lembrar que a iluminação pública
já instalada e sua manutenção é
de responsabilidade da CPFL.

Divulgação

A manutenção da iluminação é de responsabilidade da CPFL

B ELEZA

Divulgação

Miss Teen Rio das Pedras
recebe a coroa domingo
Divulgação

Cantora da cidade se
destaca no The Voice
A música corre no sangue da
família de Eliane Vidal. Filha de
músicos, casada com músico,
mãe e avó de músicos. Quem é
de Rio das Pedras com certeza
tem muitas lembranças dela.
Bailes de Carnaval, casamentos,
formaturas, festas e muitos outros eventos foram marcados
pela sua voz. No domingo passado, 13, fomos surpresos com a
sua participação no The Voice +,
programa da globo destinado a
cantores com mais de 60 anos. A
sua participação foi guardada em
segredo pela família até o último
minuto por questões contratuais.
POLÊMICA - Uma questão que agitou as redes sociais
foi ela ter citado que é cearense
e se mudou para o Estado de São
Paulo aos 4 anos, mas não citar
a cidade de Rio das Pedras. Porém num vídeo postado pela
cantora em suas redes sociais,
ela explicou que na entrevista
falou da cidade, contou sobre o
marido ser o maestro da banda
Antenor Cortelazzi por mais de
30 anos, porém essas falas não
foram colocadas na edição. Mas
o número de pessoas apoiando
e aplaudindo foi muito maior do
que as criticas que povoaram os
comentários nas redes sociais.
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JIU JITSU
No dia 6 de Fevereiro, na cidade de Campinas, no Ginásio do clube Concórdia,
aconteceu a 8° edição da
Copa CUP de Jiu-jitsu, com
o tema da sustentabilidade.
Nesta competição as medalhas não foram feitas com
metais, mas feitas com ma-

Divulgação

Laura Bueno Nocete, 14 anos, disputa o Miss Teen

Eliane Vidal participou
do The Voice+

EDITAIS DE PROCLAMAS

Rio das Pedras terá uma representante na final nacional do
Miss Teen. A jovem Laura Bueno
Nocete, 14 anos, recebeu o título
de Miss Rio das Pedras Teen em
outubro e foi participar da final
estadual. Apesar de não ter sido a
mais votada do Estado de São Paulo, ela ganhou o destaque de Miss
Revelação, o que garantiu a sua

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas
e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Rio das Pedras/SP RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO RIO DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591

participação na final nacional. A
coroação vai acontecer neste domingo, 20, a partir das 16h, no
Centro Pedagógico. Além da coroação, haverá desfile de lojas participantes. A entrada é gratuita, porém é pedido uma doação de 1Kg
de alimento para o Fundo Social
de Solidariedade. A final nacional será em 18 e 19 de março.
Divulgação

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

MASSUD COURY
A última rua do bairro Massud Coury, Rua Francisco Civolani recebeu a cobertura
de asfalto nessa semana. A
rua que faz o contorno lateral
da área de esportes e lazer
finalmente recebeu a aten-

DANNY GLOVER CARVALHO BARBOSA e MAYUME BÁRBARA GONÇALVES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado,
motorista, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 13/11/1992, residente e
domiciliado na Rua Brasil, nº 523, Jardim Bom Jesus II, Rio das Pedras SP, filho de VALDECI CARVALHO BARBOSA e de JOCILENE FRANCA DE
GOIS BARBOSA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada,
do lar, nascida em Charqueada - SP, aos 27/06/1995, residente e domiciliada na Rua Brasil, nº 523, Jardim Bom Jesus II, Rio das Pedras - SP,
filha de MIGUEL LUIZ GONÇALVES e de ROSANA NUNES GONÇALVES.
ARISTEU LAUREANO DA COSTA e MARIA JOSÉ HIDALGO COELHO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, viúvo, motorista,
nascido em Rio das Pedras - SP, aos 11/08/1964, residente e domiciliado Rua Rua Teófilo do Amaral Campos, nº 449, Jardim Bom Jesus, Rio
das Pedras - SP, filho de ANTONIO LAUREANO DA COSTA e de IRENE
LAUREANO DA COSTA; e o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, vendedora, nascido em Piracicaba - SP, aos 12/03/1975,
residente e domiciliado Rua Rua Professor Manoel da Costa Neves, nº
347, Jardim Bom Jesus II, Rio das Pedras - SP, filho de LAZARO COELHO DE MORAES e de DALVA ANA HIDALGO DE MORAES.
WEVERTON CIPRIANO e LAIS DA SILVA DUARTE, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante de produção, nascido em
Rio das Pedras - SP, aos 23/10/2000, residente e domiciliado Na Rua
Wilson Cypriani, nº 182, Residencial São Pedro, Rio das Pedras - SP, filho
de JOÃO CIPRIANO e de ROSÂNGELA DA SILVA CIPRIANO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em Rio das Pedras
- SP, aos 01/11/1997, residente e domiciliada Na Rua Wilson Cypriani, nº
182, Residencial São Pedro, Rio das Pedras - SP, filha de ALEXANDRE
DE JESUS DUARTE e de ISABEL CRISTINA CLAUDINO DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico
pela Imprensa Local. Rio das Pedras,17 de fevereiro de 2022. A
Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA

deira de reflorestamento. O
atleta Felipe Osti, conhecido
como Fiote, participou da competição representando Rio
das Pedras na categoria faixa
preta, Master 2, até 77 kg, obtendo a 2ª colocação. Mais
uma vez, a SESPEL apoiou o
atleta na sua participação

MOUNTAIN BIKE
A equipe Rio das Pedras
Bike Team/Sespel participou
da primeira etapa do FBR,
em Monte Mor. Os resultados foram os seguintes:
Ana Paula Pauluk, 5o na categoria Sport; Thaissa Manoel, 8a na categoria Sport;

Bruno Rodrigues, 2o na categoria Master A1; Jorge
Martins, 9o na categoria Veteranos C; Paulo Roberto,
16o na categoria Pró; Bernardo Strioli, 13o na Master
B Pró; e Márcio Bombem,
19o na categoria Sênior Pró.

ção que há tempos merecia.
Junto com o projeto que levou iluminação de LED ao
bairro o asfalto vem colaborar ainda mais na infraestrutura e melhoria da qualidade
de vida dos moradores.
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