
ANDANDO
Quem tem acompanhado o

vereador Paulo Campos em suas
andanças pela cidade e região
percebe que ele tem fôlego de sete
gatos. Pra lá e pra cá todos os
dias e com agenda intensa. Como
pré-candidato a deputado fede-
ral pelo Podemos, a pergunta que
não quer calar é: afinal, vai apoi-
ar mesmo Sérgio Moro, ou as
ruas indicam outro candidato?

FOTO
Publicada pela Tribuna, a foto

do café entre o ex-prefeito Barjas
Negri (PSDB) e o deputado Rober-
to Morais (Cidadania) é emblemá-
tica. Primeiro, porque os dois pre-
feriram o cafezinho no canto dos
fundos de uma padaria, longe dos
olhares mais curiosos? Segundo,
pelo tema da discussão: o Cida-
dania, partido de Morais, vem
com chapa pura, com Gilmar Rot-
ta e Morais na disputa para fede-
ral e estadual. E o PSDB, de Ne-
gri, também, com Rosangela Ca-
molese e Pedro Kawai para fede-
ral e estadual, respectivamente. A
conta não fecha... Estrategistas?

VIRADA
A vitória do XV, de virada,

por 2 x 1, contra o São Bento, na
quarta-feira (16), teve um prog-
nóstico inusitado durante a trans-
missão de Mario Luiz na Educa-
dora. Enquanto o comentarista
oficial, Ulisses Michi, afirmava
que se o XV saísse com um empa-
te, “já seria uma grande vitória”,
o comerciante e artista plástico
Palmiro Romani dizia e torcia: "o
XV vai virar". O palpite foi certei-
ro. O Nhô Quim virou e ganhou. E
com um jogador a menos ainda.

FAROL
Na viagem que fez a Curiti-

ba, o vereador Tiago Ribeiro
(PSC) foi aconselhado a conhe-
cer o projeto cultural realizado
naquela cidade chamado Farol
do Saber, um espaço espalhado
pelos bairros da cidade. Deve
voltar de lá com muitas novi-
dades para a área cultural.

FESTA DAS NACOES
Já tem data, local e horário o

anúncio oficial de convocação da
sociedade para a realização da Fes-
ta das Nações de 2022 no Enge-
nho Central. Será no dia 8 de abril,
às 20 horas, no Teatro “Erotides
de Campos”, sob o comando da
primeira-dama Andrea Almeida.

UNIÃO BRASIL
O novo partido, que juntou o

DEM e o PSL, será presidido em
Piracicaba pelo prefeito Luciano
Almeida. Não será desafio fácil e
Almeida terá que conviver, de sa-
ída, com a ex-vereadora Coronel
Adriana, que preside o PSL. Nos
jornais, o governador João Doria
acena que PSDB e MDB também
podem aderir ao novo partido
na construção de uma nova ver-
são para a terceira via presiden-
cial. Será que veremos na mes-
ma mesa conversando amigavel-
mente Almeida, Adriana, Barjas
Negri e Fernando Favoreto?

CENTRO CÍVICO
Almeida também deve anun-

ciar nos próximos dias o Centro
Cívico 2. Está organizando a ida
do Ipplap (Instituto de Pesquisa
e Planejamento de Piracicaba) e
da Secretaria de Obras para o
prédio onde funciona a Emdhap
(Empresa Municipal de Desen-
volvimento Habitacional de Pi-
racicaba). Será o embrião de uma
nova secretaria? Aguardemos.

“LONGE AQUI”
Mesmo distante da chefia de

gabinete, Daniela Molina, servido-
ra de carreira da Prefeitura, per-
manecerá atuando no Centro Cí-
vico, agora ao lado de Dorival
Maistro, na Secretaria de Admi-
nistração. Daniela também rece-
beu sondagens dos secretários
Adolpho Queiroz, da Cultura, e de
Hermes Balbino, Esportes, para ir
trabalhar com eles no Engenho.

EM CAMPO
Sob o comando do vereador

Laércio Trevisan Jr., o Diretório
do PL Piracicaba começa a aque-
cer as turbinas para disputar os
quase 300 mil votos dos eleito-
res piracicabanos. Em live nes-
sa semana com o deputado es-
tadual Rafa Zimbaldi foi dada
a largada para a pré-campanha.
Além dele, o partido deverá apoi-
ar a reeleição do presidente Jair
Bolsonaro, e o candidato a go-
vernador Tarcísio de Freitas e a
federal Milton Monti. Nas elei-
ções municipais de 2020, o PL
fez 17 mil votos, elegeu três ve-
readores e hoje é responsável
pela Ação Cultural na cidade.

NOVA
A Prefeitura de Piracicaba

realiza hoje, às 11h, uma en-
trevista coletiva de imprensa
para apresentar o projeto da
“Nova Pinacoteca para Todos –
Miguel Arcanjo d’Assumpção
Dutra”. O anúncio, com os de-
talhes da mudança do acervo
do antigo prédio, será no Arma-
zém 14-A do Engenho Central.

Edição: 32 páginas

Fechada desde 2018, piscina
municipal passa por teste
Engenheiro fiscal visitou as obras no complexo aquático Dr. Samuel
de Castro Neves e a previsão de entrega é no começo do mês de março

Inaugurado em 1976, o
Complexo Aquático “Dr. Samuel
de Castro Neves” está fechado
desde julho de 2018, quando co-
meçou a reforma que dividiu a
piscina olímpica, de 50mts, por

duas de 25mts. Ontem, 17, o en-
genheiro fiscal Werner Bassine-
llo realizou vistoria técnica, após
a notificação feita à Spalla En-
genharia Eireli, empresa respon-
sável pela obra, que começou em

julho de 2020. De acordo com o
engenheiro, a nova previsão é de
que a empresa conclua os repa-
ros no dia 4/3. Após a entrega,
a Secretaria de Obras fará tes-
tes no local para avaliar as

condições de uso. “O compro-
misso da Administração é fisca-
lizar e cumprir o contrato para
que a reforma do complexo seja
concluída com qualidade e efici-
ência”, disse Bassinello. A7

Divulgação

VISITA
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) realizou, na tarde de
ontem, 17, visita de  cortesia
ao jornal A Tribuna Piracicaba-
na. Foi recebido pelo diretor
Evaldo Vicente e, dentre outros
assuntos, conversaram sobre
projetos políticos e a pré-can-
didatura do parlamentar a de-

putado estadual. A definição
da candidatura deve ocorrer
após a criação da federação
do PSDB e Cidadania. Kawai
pensa seriamente no estrate-
gista Barjas Negri, tucano de
carteirinha, ex-prefeito, ex-mi-
nistro de Estado, ex-secretário
de Estado. Experiência total.

Previsão de entrega do espaço é para o início de março

Divulgação

A MORENINHA
A Orquestra Sinfônica da Unicamp (OSU) oferece
ao público piracicabano, como parte das comemo-
rações dos 100 anos da Semana de Arte Moderna,
a ópera A Moreninha, baseada no livro homônimo de
Joaquim Manoel de Macedo. A obra tem libreto de
José Maria Ferreira e música composta por Ernst

Mahle. A apresentação, uma parceria entre a Uni-
camp (Universidade Estadual de Campinas) com a
Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac), foi
gravada inteiramente na Sala 1 do Teatro Dr. Losso
Netto, nesta semana, fechada ao público, e será exi-
bida hoje, 18, às 18h, pelo canal da TV Unicamp. A5

Divulgação

EXPECTATIVA DE CASA CHEIA
Depois da vitória “improvável” contra o São Bento, em
Sorocaba, a expectativa é que o XV de Piracicaba tenha
casa cheia neste sábado (19), a partir das 17h, em mais

uma partida pelo Campeonato Paulista da Série A2. Com
12 pontos, apenas dois a menos que o vice-líder Ju-
ventus, o Nhô Quim está em 6º lugar na tabela. A9

Divulgação
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José F. Höfling

Não sei o que as pessoas pen-
sam desse assunto mas,
para mim fake news é um

fenômeno praticamente incurá-
vel… uma metástase (quando o
câncer se espalha pelo organismo)
que já se espalhou pelo mundo vi-
ralizando as Sociedades de modo
geral, causando danos sociais os
mais diversos. É pouco provável
acreditar que esse fenômeno ve-
nha a ter algum retrocesso a mé-
dio e longo prazo devido sua com-
plexidade em termos de informá-
tica e das mídias sociais… uma vez
presente, uma vez detectado, o
dano já estará feito… podemos per-
guntar, metástase tem cura? Fa-
lando em termos biológicos, se for
detectada em seu início, é possível
que procedimentos como terapia
sistêmica, quimioterapia, imuno-
terapia, ou terapia biológica, le-
vem à remissão do processo… da
mesma forma, analogamente,
podemos pensar em relação às
fake news, se for detectada logo
no início (o que parece não ser o
caso), talvez pudesse ser menos
danosa para a sociedade, no en-
tanto, sabemos que não é por aí…

Quando se investiga a rela-
ção entre o consumo de informa-
ções falsas e a adoção, ou rejei-
ção dos comportamentos preven-
tivos que poderão impedir a dis-
seminação das fake news, os re-
sultados são bem claros… Pesso-
as que acreditam em falácias e
teorias conspiratórias sobre esse
fenômeno, se mostram menos
inclinadas a aceitar a inconsis-
tência dessas inverdades, toman-
do-as, portanto, como uma ver-
dade inabalável e pessoas expos-
tas e sujeitas a esse fenômeno
raramente se deparam com as
verificações dos fatos. Quando
apertamos o botão curtir nas re-
des sociais ou vamos direto para
informações que já conhecemos,
sinalizamos não só que o conteú-
do foi aceito, mas que ele é acei-
tável e verídico. Ao compartilhar-
mos algo, damos a ele nossa cre-
dibilidade… nesse processo, con-

vidamos nossos amigos a se jun-
tarem a nós para reforçar os sen-
timentos e opiniões de nosso gru-
po mais restrito com o qual nos
identificamos psicologicamente.
Todo esse processo de sinaliza-
ção concordante serve tanto para
divulgar a ciência como para dis-
seminar mentiras e falsidades.
Como acontece com algumas viro-
ses na vida real, analogamente as
fake news (mentiras) são contagi-
osas e transmitidas socialmente.

Quando se trata de fake
news, não nos iludamos, não se
trata de nenhuma novidade, pois
elas sempre existiram de uma for-
ma ou de outra… Somente que
com a tecnologia, tem sido bem
mais fácil disseminar os conteú-
dos… Na saúde, o assunto mais
popular no momento é a vacina:
90% das falácias e boatos atacam
a credibilidade da vacinação le-
vando à queda das imunizações,
o que resulta na volta de doenças
que estavam supostamente
extintas...Portanto, as fake news
são assim mesmo, elas sabem
chamar a atenção... A facilida-
de para se envolver com notíci-
as de caráter sensacionalista pa-
rece ser uma característica da
cultura brasileira, e as notícias
falsas sobre “saúde e política”,
na maioria das vezes, possuem
esse perfil... são informações
alarmantes e estapafúrdias que
provocam medo e grande estres-
se social, levando a grandes dis-
torções da verdade, sem que as
pessoas que se envolvem e com-
partilham essas fakes news se
deem conta que informações er-
radas têm reações adversas, le-
vando a grandes danos sociais.

———
José F. Höfling é professor
de Microbiologia e Imuno-
logia da FOP/Unicamp

Na primeiraNa primeiraNa primeiraNa primeiraNa primeira
sessão dosessão dosessão dosessão dosessão do
Conselho SecionalConselho SecionalConselho SecionalConselho SecionalConselho Secional
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Max Pavanello

Na última sexta-
feira, dia 11/02,
tivemos nossa

primeira sessão do
Conselho Secional da
OABSP. Foi uma ses-
são histórica, pois
foi presidida por Pa-
trícia Vanzolini,  a
primeira mulher a dirigir a en-
tidade nos seus 90 anos.

Mas os fatos inéditos não pa-
ram por aí, também participaram
da sessão e fizeram uso da pala-
vra a Presidente da Caixa de As-
sistência dos Advogados de São
Paulo – CAASP, Adriana Galvão
(primeira mulher a dirigir a enti-
dade, que possui 86 anos de exis-
tência), e a Conselheira Estadual
Márcia Rocha, a primeira advo-
gada trans a assumir uma cadei-
ra no Conselho Secional paulista.

Na oportunidade, houve a
diplomação da diretoria da OA-
BSP e da CAASP e dos(as)
Conselheiros(as) Estaduais,
que tomaram posse  em
01.01.2022. Tive a honra de ser
diplomado também nessa desa-
fiadora função de Conselheiro.

Nosso grupo de trabalho foi
eleito para promover mudanças, e
isto já começou no primeiro ato sob

a presidência de Patrí-
cia Vanzolini, que ao
assumir anunciou 5
medidas: luta pela elei-
ção direta para a presi-
dência da OAB Federal,
iniciando pelo encami-
nhamento de ofício ao
Conselho Federal recla-
mando a apreciação do
Projeto de Lei n° 1.963/

15, de Bruno Covas, que institui
eleições diretas à presidência da
OAB; implementação de um con-
vênio com o Sebrae para garan-
tir aos advogados, sobretudo à
jovem advocacia, treinamento
em gestão de escritório, marke-
ting jurídico, finanças, etc; pu-
blicação de edital para preenchi-
mento de duas vagas do quinto
constitucional para o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
com regras para que seja respei-
tada a paridade de gênero; e a
criação de um grupo de trabalho
em conjunto com a Defensoria Pú-
blica para aprimoramento do con-
vênio da assistência judiciária.

Uma mudança de atitude
visível implementada é o esforço
para se manter diálogo com os
poderes constituídos (Executivo,
Legislativo e Judiciário), que já
produziu frutos, pois, por exem-
plo, na última quarta-feira,

16.2.22, a Câmara Federal apro-
vou o Projeto de Lei n° 5284/20,
que introduz modificações no
Estatuto da Advocacia, aprimo-
rando nossas prerrogativas pro-
fissionais, dispondo sobre paga-
mento de honorários, recesso
para os advogados criminalistas
e outros pontos relacionados ao
exercício profissional. O projeto
ainda passará pelo Senado.

Na primeira sessão do Conse-
lho Secional foram aprovadas mais
medidas que demonstram os ven-
tos de mudanças. Dentre outras
medidas aprovadas, destaco três.

A primeira, proposta formu-
lada pelo nosso Tesoureiro Ale-
xandre de Sá Domingues, que
institui um programa de regu-
larização f inanceira para
aqueles(as) advogados(as) que ti-
veram dificuldades por conta pan-
demia e estão com as anuidades dos
anos de 2020 e 2021 atrasadas.

A segunda foi feita pelo Con-
selheiro Estadual Irapuã Santa-
na do Nascimento da Silva, pre-
sidente da Comissão Permanen-
te de Igualdade Racial, que pro-
pôs política de cotas raciais para
as listas sêxtuplas do Quinto
Constitucional, que a partir de
agora deverão ser compostas com
no mínimo 30% de advoga-
dos(as) negros(as) ou par-
dos(as). Mesmo critério a ser
aplicado na Escola Superior de
Advocacia – ESA, inclusive no to-
cante ao seu corpo docente. A cota
deve ser aplicada também aos ór-
gãos e comissões da OABSP e nos
eventos realizados pela entidade.

Por fim, a terceira proposta
aprovada que destaco foi a cria-
ção do Conselho da Jovem Advo-
cacia, apresentada pelo Conselhei-
ro Estadual Guilherme Hansen
Cirilo, presidente da Comissão
da Jovem Advocacia, que bus-
cará garantir maior espaço de
participação institucional para
os(as) jovens advogados(as).

É a OAB respirando no-
vos  ares ,  com maior  inc lu-
são e  diversidade.

———
Max Pavanello, advoga-
do, vice-presidente do
PDT de Piracicaba, Conse-
lheiro Estadual da OABSP

A nova cara da OABSP

Paiva Netto

Aprecio bastan-
te um pensa-
mento da fa-

mosa fotógrafa alemã,
radicada nos Estados
Unidos, Ruth Ber-
nhard (1905-2006):
“Devo morrer jovem,
independentemente da
idade em que esse evento ocorra”.

Essa reflexão vem ao encon-
tro do que sempre digo aos mo-
ços das Instituições da Boa
Vontade (IBVs)*, independente-
mente de quantos anos possu-
am: Jovem é aquele que man-
tém o ideal no Bem. Portanto, a
contagem cronológica de vida
não define realmente se você é
moço ou idoso, apesar de alguns
desafios naturais à idade. Exis-
tem jovens velhos e velhos jovens.
Tudo é questão de mentalidade!

Por isso, quando falamos em
moços na Seara da Boa Vontade,
não levamos em conta seu tempo
de existência. Referimo-nos, isto
sim, a toda criatura que não perdeu
o ideal fraterno. São todos aqueles
que desejam progredir pelos cami-
nhos da Paz, aqui na Terra ou já
estando na Pátria da Verdade, afi-
nal ninguém morre. Lá o progresso
igualmente continua. Uma breve ex-
plicação: assinalei o substantivo
“ideal” com o adjetivo “fraterno”,
tendo em vista o fato de que há “ide-
ais” que não devem ser seguidos,
como os que exaltam a violência,
a intolerância e o preconceito.

E, ao me dirigir àqueles
que preferem as trilhas da
concórdia neste mundo cheio
de brutalidades, não faço alu-
são aos covardes nem aos oci-
osos, uma vez que procurar ser
pacificador exige coragem, que
o diga Gandhi (1869-1948).

Se há muitos jovens do cor-
po em nossa lide, e fico satisfeito

com isso porque a cul-
tura se prolonga por
meio deles, há também
muitos integrantes da
Melhor Idade que são
joviais no Espírito e bas-
tante ativos. Ora, ora!

Destacados per-
sonagens da História
fizeram revolução em
idade avançada.

GRANDES FEITOS DE
“IDOSOS” — Recorro à Anto-
logia da Boa Vontade (1955)
para ilustrar, de forma categó-
rica, meu ponto de vista sobre o
real significado de juventude:

“Quem, durante a existência,
soube cultivar, lado a lado, Espí-
rito e corpo não pode e nem deve
aos 60 anos julgar-se velho. Con-
sidere-se, por exemplo, que ‘Kant,
o famoso filósofo, escreveu aos 74
anos a sua Antropologia, a sua
Metafísica, a sua Ética; também
aos 74, Tintoretto pintou uma
tela de mais de 20 metros por
quase 10, o célebre Paraíso; ain-
da aos 74, escreveu Verdi a sua
ópera Otelo, aos 80, a sua obra-
prima Falstaff e, aos 84, três imor-
redouras páginas religiosas: Ave-
Maria, Stabat Mater e Te Deum;
Catão, aos 80, começou a estu-
dar grego; Lamarck, aos 78, pu-
blicou a História Natural dos In-
vertebrados; Goethe, só aos 80,
completou sua obra-prima, o
Fausto; Tennyson, aos 80, escre-
via a sua célebre obra Crossing
the Bar; Fontenelle, um dos enci-
clopedistas, dizia, aos 90, que
nunca sentira a menor falha em
sua memória ou em seu raciocí-
nio; e o quadro histórico Batalha
de Lepanto foi pintado por Ticia-
no, aos 88 anos de idade!’”

É bom refletirmos sobre isso.
———
José de Paiva Netto, Jorna-
lista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br —
www.boavontade.com

* Instituições da Boa Vontade
(IBVs) — Formadas pela Legião
da Boa Vontade (LBV); pela Reli-
gião de Deus, do Cristo e do Es-
pírito Santo; pela Fundação José
de Paiva Netto; pela Fundação
Boa Vontade; e pela Associa-
ção Educacional Boa Vontade.

Tudo é questão
de mentalidade

Existem jovensExistem jovensExistem jovensExistem jovensExistem jovens
velhos e velhosvelhos e velhosvelhos e velhosvelhos e velhosvelhos e velhos
jojojojojovvvvvens. Tens. Tens. Tens. Tens. Tudo éudo éudo éudo éudo é
questão dequestão dequestão dequestão dequestão de
mentalidade!mentalidade!mentalidade!mentalidade!mentalidade!

Marcelo Aith

As campanhas
eleitorais de
2022 ainda não

estão nas ruas, mas a
Justiça Eleitoral já en-
frenta o desafio de com-
bater as informações
falsas, principalmente,
nas redes sociais. Os
pré-candidatos, por sua vez, já co-
meçaram a se movimentar nas pla-
taformas digitais e a Justiça Elei-
toral está prestando atenção a isso.

 Neste cenário inicial das Elei-
ções de 2022, que devem ser uma
das mais acirradas e de grande
embates virtuais, o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) firmou par-
cerias com as principais platafor-
mas digitais, com o escopo de com-
bater a desinformação e a disse-
minação de fake news que possam
atingir o pleito de outubro. Nesta
primeira rodada, o TSE estabele-
ceu parcerias com as seguintes pla-
taformas: Twitter, TikTok, Face-
book, WhatsApp, Google, Insta-
gram, YouTube e Kwai.  A Corte
Superior Eleitoral ainda não con-
seguiu contato com o Telegram,
canal utilizado pelo presidente
Jair Bolsonaro e apoiadores, e

Justiça Eleitoral e a batalha contra as fake news
Nas eleições deNas eleições deNas eleições deNas eleições deNas eleições de
2018, as redes2018, as redes2018, as redes2018, as redes2018, as redes
sociais foramsociais foramsociais foramsociais foramsociais foram
palco depalco depalco depalco depalco de
disseminaçãodisseminaçãodisseminaçãodisseminaçãodisseminação
de notíciasde notíciasde notíciasde notíciasde notícias
mentirosasmentirosasmentirosasmentirosasmentirosas

Fake news. Uma bomba
relógio! - Parte II

Quando se trataQuando se trataQuando se trataQuando se trataQuando se trata
de fake news, nãode fake news, nãode fake news, nãode fake news, nãode fake news, não
nos iludamos,nos iludamos,nos iludamos,nos iludamos,nos iludamos,
não se tratanão se tratanão se tratanão se tratanão se trata
de nenhumade nenhumade nenhumade nenhumade nenhuma
novidadenovidadenovidadenovidadenovidade

O Brasil não podeO Brasil não podeO Brasil não podeO Brasil não podeO Brasil não pode
ser conduzido porser conduzido porser conduzido porser conduzido porser conduzido por
corruptos, porcorruptos, porcorruptos, porcorruptos, porcorruptos, por
desonestos, pordesonestos, pordesonestos, pordesonestos, pordesonestos, por
quem prometequem prometequem prometequem prometequem promete
e não cumpree não cumpree não cumpree não cumpree não cumpre

Samuel Hanan

O período eleitoral que se avi-
 zinha traz novamente à
tona uma questão funda-

mental para o país: se o Brasil de-
seja ser uma nação com democra-
cia verdadeiramente representati-
va, precisa rever algumas questões
do sistema eleitoral atual que mas-
caram o desequilíbrio da disputa e
dificultam a oxigenação política.

Vamos aos fatos. O Fundo
Partidário destina, este ano, R$
1,06 bilhão a ser dividido entre
as 33 legendas. Além disso, tere-
mos em 2022 mais R$ 4,9 bilhões
de Fundo Eleitoral. Ocorre que
do Fundo Partidário apenas 1%
é dividido igualmente entre as le-
gendas que recebem, individual-
mente, R$ 10,6 milhões. Os ou-
tros 99% são distribuídos propor-
cionalmente à bancada parla-
mentar de cada partido. No
Fundo Eleitoral, essa proporção
é de 20% para 80%, ou seja, R$
980 milhões rateados igualmen-
te entre os partidos e R$ 3,29 bi-
lhões divididos proporcional-
mente às legendas de acordo com
o número de parlamentares elei-
tos para o Congresso Nacional.

O mesmo critério – tamanho da
bancada – é utilizado para a dis-
tribuição do tempo no rádio e na
televisão no horário eleitoral.

Sem entrar no mérito das ra-
zões que originaram tais critérios,
é nítido que tal fórmula criou dis-
torções prejudiciais à democracia.
Primeiramente porque confere e
delega um enorme poder aos pre-
sidentes e dirigentes dos partidos,
em cujas mãos ficam orçamentos
generosos para distribuição discri-
cionária. Ademais, porque dá a
alguns candidatos mais facilida-
de de acesso aos recursos finan-
ceiros e ao tempo de rádio e tevê.

Por outro lado, acaba tam-
bém facilitando a reeleição por-
que confere aos detentores de
cargos poderes que a legislação
eleitoral não é capaz de frear ape-
sar das limitações temporais que
impõe, proibindo determinados
atos no período eleitoral. Não im-
pede, por exemplo, a concessão de
reajustes salariais para determi-
nadas categorias mais numero-
sas, nem farras fiscais para o fa-
vorecimento dirigido, seja por
meio da redução de tributos, in-
centivos e renúncias fiscais, seja
por subsídios e financiamentos

via bancos oficiais, em datas
bem próximas dos limites legais.

O voto no Brasil ganhou
sentido monetário. Não por aca-
so os partidos investem mais nos
chamados puxadores de votos:
seus parlamentares que já pos-
suem mandatos ou artistas de
forte apelo popular. Esses são
peças fundamentais para a con-
quista de mais cadeiras legislati-
vas e, com isso, maior participa-
ção nos fundos partidário e elei-
toral, retroalimentando um sis-
tema nefasto à representativida-
de verdadeira porque representa
um grande obstáculo para estre-
antes na política partidária e elei-
toral, dificultando a renovação.

Tudo favorece os mandatá-
rios da hora, cria obstáculos para
o ingresso de novos candidatos e
ainda fomenta a concentração de
poder nas mãos dos dirigentes
partidários. Nesse cenário, nin-
guém consegue viabilizar uma
candidatura aos governos esta-
duais ou à Presidência da Repú-
blica sem garantir excepcional
relação com os presidentes dos
partidos ou das federações parti-
dárias, novidade recém-criada e
que nasce incapaz de impedir
alianças costuradas, na maior
parte das vezes, sem um único
fio de compromisso programático.

Os recursos bilionários dos

fundos partidários e eleitoral,
contrastando com a falta de re-
cursos para investimentos em
áreas prioritárias à população,
são outra anomalia. Justificam,
em boa medida, o absurdo núme-
ro de partidos políticos no Brasil
– mais de três dezenas -, alguns
dos quais dominados desde sem-
pre por velhos caciques. Outro
exemplo de privilégios, financeiros
e de poder, que são mantidos no
país, acentuando as desigualda-
des e sugando os cofres públicos.

Sem mudanças profundas
no sistema, o eleitor brasileiro
continuará assistindo à junção
temporária de legendas e de can-
didatos que até pouco tempo se
atacavam violentamente em dis-
cursos inflamados, perguntan-
do-se se tais políticos lançaram
falsas acusações antes ou se
tornaram mentirosos agora.

O Brasil não pode ser condu-
zido por corruptos, por desones-
tos, por quem promete e não cum-
pre, por quem torna elásticos os
valores éticos e morais por conve-
niência eleitoral, por quem não tem
qualquer compromisso com a ver-
dade, com o zelo pelo dinheiro pú-
blico e com o atendimento das
necessidades de sua população.
Esse risco existe e permanecerá se
o sistema não for aperfeiçoado.

———
Samuel Hanan é enge-
nheiro com especializa-
ção nas áreas de macro-
economia, administra-
ção de empresas e fi-
nanças, empresário, e
foi vice-governador do
Amazonas (1999-2002)

Eleição de 2022 cristaliza obstáculos à oxigenação política

negocia os termos do
acordo com o Linkedin.

No acordo, as pla-
taformas se compro-
meteram a desenvolver
filtragens para identi-
ficar informação enga-
nosa e remover o con-
teúdo que violar as re-
gras. E o TSE firmou
entendimentos indivi-

duais com cada plataforma para
definir como cada uma vai utili-
zar suas ferramentas para impe-
dir que ações que envolvam as fake
news possam ganhar proporção e
comprometer o pleito eleitoral.

Essa cooperação entre a Jus-
tiça Eleitoral e as plataformas di-
gitais é, certamente, um grande
avanço para a lisura da corrida
eleitoral, que nos últimos anos so-
freu efeitos desastrosos com infor-
mações falsas, polarização de nar-
rativas e discursos de ódio.

Imperioso lembrar que nas
eleições de 2018, as redes sociais
foram palco de disseminação de
notícias mentirosas, impulsiona-
das em grande escala por organi-
zações bem estruturadas e orien-
tadas para esse fim específico, por
pessoas que objetivavam o êxito
no certame a qualquer custo.

O impulsionamento de conteú-
do é um serviço pago oferecido por
plataformas como Facebook, Ins-
tagram e WhatsApp, bem como por
sites de buscas como o Google, com o
objetivo de aumentar o alcance e vi-
sibilidade da mensagem, aumentan-
do, assim, o impacto do conteúdo.

Nos termos do artigo 57-C da
Lei das Eleições (Lei 9504), a licitu-
de do impulsionamento requer: "É
vedada a veiculação de qualquer tipo
de propaganda eleitoral paga na in-
ternet, excetuado o impulsionamen-
to de conteúdos, desde que identifi-
cado de forma inequívoca como tal
e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e
seus representantes". Além disso,
nos termos do parágrafo terceiro do
mesmo artigo, destaca-se que o im-
pulsionamento "deverá ser contra-
tado diretamente com provedor da
aplicação de internet com sede e
foro no país, ou de sua filial, su-

cursal, escritório, estabelecimento
ou representante legalmente esta-
belecido no País e apenas com o
fim de promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações".

Essas restrições têm por obje-
tivo prevenir os abusos de poder
econômico e dos meios de comuni-
cação social no processo eleitoral,
preservando-se o princípio demo-
crático e a igualdade entre os can-
didatos. Sem essas limitações le-
gais, em especial a necessidade de
a contratação ser realizada exclu-
sivamente por partidos, coligações
e candidatos e seus representan-
tes, as redes sociais seriam palco
de impulsionamento por apoiado-
res ocultos (robôs), o que impedi-
ria o controle dos gastos de cam-
panha, bem como a imposição de
responsabilidade pelos ilícitos pra-
ticados. Oxalá a Justiça Eleitoral
saberá como coibir os abusos!

———
Marcelo Aith, advogado,
latin legum magister
(LL.M) em direito penal
econômico pelo Institu-
to Brasileiro de Ensino e
Pesquisa – IDP, especi-
alista em Blanqueo de
Capitales pela Univer-
sidade de Salamanca
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Levantamento mostra mais de
400 casos em escolas estaduais
Dados são referentes a levantamento feito até o início da noite de quarta-feira, 16

O levantamento realizado
pela Apeoesp (Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial de En-
sino no Estado de São Paulo),
desde a retomada das aulas nes-
te ano, 403 casos de covid em  95
escolas estaduais, envolvendo
toda comunidade escolar, de pro-
fessores a alunos. Esses números
se referem ao levantamento até o
início da noite desta última quar-
ta, 16, e estão disponíveis no por-
tal da entidade (apeoesp.org.br).

A presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora Be-
bel (PT), diz que esse levantamen-
to que vem sendo realizado diari-
amente aponta até agora a conta-
minação de duas diretoras, uma
coordenadora, 249 professores,
37 funcionários e 98 alunos.

A Apeoesp, como explica Be-
bel, tem lutado para que o go-
verno garanta segurança sanitá-
ria nas escolas, para que mante-
nha ensino remoto para crian-
ças não vacinadas e que garanta

testagem em massa nas unida-
des escolares, “Temos defendido
o máximo de 25 estudantes por
sala de aula, para garantir o dis-
tanciamento e melhorar a quali-
dade do ensino, mas isso, infe-
lizmente, não vem sendo respei-
tado. Temos verificado um nú-
mero excessivo de alunos em boa
parte das salas de aulas, passan-
do de 40 em muitos casos, como
se a pandemia já tivesse sido su-
perada. A situação é grave porque
o país mostra que os casos de mor-
tes voltaram a crescer e já passam
de mil diariamente”, diz Bebel.

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

Divulgação

Deputada estadual Professora Bebel tem lutado para
que o governo garanta segurança sanitária nas escolas
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Programa recebe presidente
da Câmara de Iracemápolis

Fabrice Desmonts

Jean Carlos Ferreira destacou a parceria com o Legislativo local;
programa também entrevistou a vereadora Ana Pavão (PL)

Programa semanal de en-
trevistas, o Câmara Convida re-
cebe hoje, a partir do meio-dia,
o presidente da Câmara Muni-
cipal de Iracemápolis. Jean Car-
los Ferreira destacou a parceria
desenvolvida, desde o ano pas-
sado, com o Legislativo piraci-
cabano, e que inspirou os parla-
mentares da cidade vizinha a
realizarem projeto na área de
sustentabilidade. “Piracicaba é
uma referência para nós”, disse.

O projeto “Câmara Verde”,
em Iracemápolis, é semelhante
ao “Câmara Sustentável”, desen-
volvido em Piracicaba, em que a
Mesa Diretora estimula ações de
sustentabilidade, como a elimi-
nação de copos descartáveis. Em
primeiro mandato como verea-
dor, Ferreira disse que se impres-
sionou com a estrutura de Pira-
cicaba quando visitou, pela pri-
meira vez, a convite do presiden-
te Gilmar Rotta (Cidadania).

“Como somos do mesmo
partido, isso acabou criando
uma proximidade e temos uma
excelente troca de informações”,
disse, ao salientar que o inter-
câmbio é bom para as duas ci-
dades. Como presidente da Câ-
mara de Iracemápolis, Ferreira
é 2º secretário do Parlamento
Metropolitano de Piracicaba,
colegiado presidido por Rotta.
“Neste espaço temos a possibilida-

de de discutir problemas e solu-
ções comuns a todos”, destacou.

No segundo bloco, o Câmara
Convida falou com a vereadora
Ana Pavão (PL), 1ª-secretária da
Mesa Diretora. Ele destacou algu-
mas das ações realizadas pelo
mandato durante o recesso parla-
mentar – “em que, apesar de não
ter as reuniões, não paramos um
minuto de trabalhar”, salienta.
Dentre as principais demandas da
vereadora é a busca por melhorias
na avenida Laranjal Paulista, prin-
cipal via do bairro Campestre.

“Lá temos um problema mui-
to grande, porque é apenas uma
via para um bairro que cresce,
cada vez mais, com novos condo-
mínios de casas e de apartamen-
tos”, disse. A parlamentar desta-
cou que mantém conversas cons-
tantes com a Administração para
buscar soluções à região que se-
jam condizentes com o interesse
da população. “O nosso desafio é
esse: atender aquilo que os mora-
dores realmente querem”, disse.

O programa Câmara Convida
é transmitido pela TV Câmara nos
canais 11.3 em sinal digital (TV aber-
ta), 4 da Claro/NET e 9 da Vivo/
Fibra, com retransmissão nas mí-
dias sociais oficiais do Legislativo,
no Facebook e no YouTube (onde
é disponibilizado, posteriormen-
te, na íntegra) e ainda no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

KKKKKICKBOXINGICKBOXINGICKBOXINGICKBOXINGICKBOXING

Equipe piracicaba se prepara para competições de 2022
A equipe piracicabana de ki-

ckboxing, comandada pelo treina-
dor Julio Costa e líder da equipe
Brock Team Fighters, já está com
compromissos marcados para fe-
vereiro e abril. Neste final de se-
mana, três atletas embarcam para
Cambé, no Estado do Paraná,
onde acontece no sábado (19) o 7°
Open de Tatame. Matheus Fran-
co, de 15 anos, irá lutar na moda-
lidade kicklight até 57kg, Silvio
Ribeiro, 39, irá lutar na kicklight
até 79kg e Matheus Ruiz da Costa,
17, disputará na categoria 74kg na
modalidade point fight e kicklight.

Matheus Costa esteve em ja-
neiro no camp de treinamento da
Delegacia de Kickboxing do Para-
ná com a supervisão da CBKB
(Confederação Brasileira de Kick-
boxing), tendo como responsável
o técnico da seleção brasileira Fá-
bio Galvão e os assistentes Daniel
Mattos, do Rio de Janeiro, e Ger-
son Teófilo, de Osasco. Foram cin-
co dias de treino técnico com a in-
tenção de selecionar atletas sub17
para o Mundial de Cadetes, que

Divulgação

Professor Júlio Costa, líder da equipe Brock Team Fighters,
destaca que torneios começam neste sábado (19)

será realizado em Dublin, na Ir-
landa, no mês de setembro. O atle-
ta piracicabano foi convidado pelo
técnico Gerson para competir no
evento e colocar em prática o
que aprendeu no treinamento.

Silvio e Matheus, pai e filho,
vem evoluindo muito nos treinos,
ambos tem duas lutas em seus
cartéis e estão mais que prepara-
dos para participar em seu pri-
meiro evento oficial da CBKB.
Outros cinco atletas irão dispu-
tar o campeonato Believer Fight
Kickboxing na cidade de Rafard:
Fabiana Rodrigues, 21; Anaiele
Ferreira, 26; Weslley Gustavo Pe-
reira, 16; e Jhames Souza, 25; e
Mateus Gama Ribeiro, 34, todos
lutam na modalidade kicklight.

O treinador Júlio Costa fica-
rá no comando dos cinco atletas
que lutam em Rafard. “Optei ficar
com esses atletas, pois são todos
iniciantes e com a minha presença
passarei mais confiança a eles, pois
sabemos que estarão bem nervo-
sos e ansiosos”, disse, ao salien-
tar que, apesar do nervosismo,

todos estão bem treinados e pre-
parados. Já os outros três atletas,
que estão mais acostumados, esta-
rão com o técnico Gerson Teófilo.

ABRIL - No mês de abril,
acontecerá, em Mogi das Cruzes,

nos dias 2 e 3, o Campeonato Pau-
lista de Kickboxing, envolvendo sete
modalidades, tanto de tatame (mu-
sical forms, point fight, kicklight e
ligh contact) e quanto as de ringue
(k1 rules, low kicks e full contact).

A AB Colinas, concessioná-
ria do Programa de Concessões
Rodoviárias do Estado de São
Paulo, realizou 86 mil atendi-
mentos aos usuários em todas as
rodovias que administra em
2021. Uma média de 235 por dia,
ou quase 10 por hora. Todas es-
sas ações socorreram usuários
que enfrentaram diversos tipos
de problemas com seus veículos.

Com 32.727 atendimen-
tos, os casos de pane mecâni-
ca foram as ocorrências mais
atendidas pelas equipes da
concessionária, representando
pouco mais de 37% do total.

Também aparecem nessa lis-
ta os casos de pneu furado (8.270
ocorrências – 9,6%), veículo com
pane seca (4.382 ou 5%), pane elé-
trica (2.323 ou 3%), dentre outros.

As viaturas de inspeção da
concessionária foram as mais re-
quisitadas com 40 mil atendimen-
tos (46%), seguidas pelo guincho
leve com 30 mil (35%), a ambu-
lância com 8,6 mil (10%), guincho
pesado com pouco mais de 6,5 mil
atendimentos (7,5%) e o caminhão
boiadeiro, para atendimento en-
volvendo animais, com pouco
mais de 500 atendimentos (1%).
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AB Colinas realizou 86 mil
atendimentos nas rodovias

De todos esses atendimen-
tos, 25,5 mil foram originados
pelos próprios usuários que co-
municaram a concessionária uti-
lizando os aparelhos de call box
(telefones de emergência) insta-
lados a cada quilômetro em to-
das as rodovias administradas
pela AB Colinas. Esse número
representa quase 30% das cha-
madas por atendimento. O ser-
viço do 0800-703-5080 ofereci-
do pela empresa foi usado pouco
mais de 17 mil vezes pelos usuá-
rios (20%). As equipes de inspe-
ção que trafegam 24h por dia fis-
calizando tudo o que acontece
nas rodovias foram responsáveis
por 15 mil chamadas (17,5%).

Ao percorrer os 307 quilô-
metros de rodovias administra-
dos pela AB Colinas, que passam
pela SP-075, SP-127, SP-280, SP-
300 e SPI-102/300, os usuários
contam com serviços gratuitos,
24 horas por dia, prestados por
uma equipe sempre atenta e trei-
nada para oferecer o melhor aten-
dimento. Além de poder fazer con-
tato pelo 0800, ainda podem utili-
zar um dos 565 aparelhos de call
box distribuídos por todo o tre-
cho, onde a ligação é gratuita.

Divulgação

Equipes da Concessionária AB Colinas prestaram
86 mil atendimentos aos usuários em 2021

A solicitação da instalação
de semáforos para carros e pe-
destres em rotatórias no cru-
zamento da avenida Antônio
Fazanaro com a rua Santa Ca-
tarina, ao lado da Faculdade
Anhanguera, no bairro Água
Branca, e na avenida Antônio
Fazanaro, nos cruzamento com
as ruas Luiz Razera e José Vi-
cente Pedreira, ao lado do su-
permercado Savegnago, no Ca-
xambu, motivou a remessa ao
Executivo, nesta quarta-feira
(16), da indicação 709/22.

De autoria do vereador Pau-
lo Henrique Paranhos Ribeiro
(Republicanos), a propositura
traz em sua justificativa que
"esse já é um pedido antigo" e
que, devido ao "fluxo alto e caó-

TTTTTRÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITO

Vereador pede instalação de semáforos no Água Branca
tico de veículos", recentemente
potencializado pela instalação de
uma nova unidade do supermer-
cado Assaí, a situação piorou.

"Os veículos não respeitam
as sinalizações e nem os pedes-
tres que tentam atravessar os cru-
zamentos. Muitos idosos, crian-
ças e estudantes ficam esperando
o bom senso dos motoristas para
pararem os veículos para pode-
rem atravessar as vias, mas infe-
lizmente a grande maioria não
respeita. Isso causa uma grande
insegurança para os pedestres
daquela região", diz o vereador.

No canto superior esquerdo
da tela é possível ver dois vídeos
gravados pela assessoria parla-
mentar e que registram o inten-
so fluxo de veículos nos locais.

Assessoria parlamentar

Indicação pede semáforos em rotatória ao lado da Anhanguera

A Polícia Federal cumpriu,
nesta semana, em Americana
dois mandados de busca e apre-
ensão expedidos pela 1ª Vara
Federal de Americana, diante de
elementos de prova de posse e
compartilhamento de fotos e ví-
deos envolvendo abuso sexual de
crianças e adolescentes, no perí-
odo de 2017 até os dias atuais.

Em razão da constatação da
posse de arquivos pedopornográ-

ficos, houve a prisão em flagrante
de dois investigados. Também fo-
ram apreendidos 20 HDs e celula-
res. Eles responderão pelos crimes
previstos nos artigos 241-A e 241-
B do Estatuto da Criança e Ado-
lescente. Se condenados, poderão
cumprir penas que variam de 1 a 4
anos de reclusão por armazena-
mento, somadas as penas que va-
riam de 3 a 6 anos, devido aos com-
partilhamentos dos arquivos.

FFFFFLAGRANTELAGRANTELAGRANTELAGRANTELAGRANTE

PF cumpre mandados
no combate à pedofilia

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), reabriu on-
tem, 17, às 15h, novas vagas
para agendamento da 1ª dose
da vacina contra a Covid-19
para adolescentes de 12 a 17
anos e adultos com 18 anos ou
mais. O agendamento deve ser
feito pelo site VacinaPira (ht-
tps://vacinapira.piracicaba.sp.
gov.br/cadastro/blk_inicial/).

A SMS informa também
que ainda há vagas para agen-
damento da 1ª dose para cri-
anças de cinco a 11 anos.

Para tomar a 1ª dose, a pes-
soa deve apresentar CPF, docu-
mento de identificação com foto
(com exceção das crianças que po-
dem apresentar documento de
identificação sem foto), compro-
vante de residência em Piracica-
ba (não necessariamente no nome
da pessoa que será vacinada).

Para crianças e adolescen-
tes, é recomendado ainda apre-
sentar o termo de assentimento
assinado por um responsável
legal. O documento está disponí-
vel no site VacinaPira, no local de
agendamento para cada grupo.
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Piracicaba reabre agenda para
1ª dose de adolescentes e adultos
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Fórum Mundial da Água volta
acontecer depois de 4 anos
O Fórum é o momento em que técnicos, gestores públicos e privados, e ambientalistas de todo
o mundo se reúnem para debater políticas sobre água e interagir para trocas de experiências

Após um ano de atraso devi-
do à pandemia de covid-19, que
paralisou a circulação de pessoas,
o 9º Fórum Mundial da Água
acontecerá em Dacar, no Senegal,
de 21 a 26 de março de 2022, com
o tema central dos debates em “Se-
gurança Hídrica para a Paz e o
Desenvolvimento” e tendo como
slogan “O Fórum das Respos-
tas”. A expectativa senegalesa é
organizar um Fórum efetiva-
mente mais social, político e eco-
nômico de todos os tempos, que
catalise compromissos de gestão
da água e saneamento para ações
práticas. As inscrições estão
abertas desde dezembro do ano
passado e mais abaixo do texto
haverá esclarecimentos sobre os
procedimentos para realizá-las.

O Fórum é o momento em
que técnicos, gestores públicos e
privados, e ambientalistas de
todo o mundo se reúnem para
debater políticas sobre água e in-
teragir para trocas de experiênci-
as. Ele é organizado pelo Conse-
lho Mundial da Água (World
Water Council – WWC), que é a
estância máxima de gestão de re-
cursos hídricos. A instituição foi
criada em 1995 por iniciativa de
renomados especialistas em re-
cursos hídricos nos mais diver-
sos temas e por organizações in-
ternacionais, em resposta a uma
crescente preocupação com as
questões globais em relação à
água por parte da comunidade
mundial. Atualmente, o WWC
possui 22 membros brasileiros,
dentre os quais, o Consórcio PCJ.

O 9º Fórum Mundial da Água
está alicerçado em quatro priori-
dades: Segurança hídrica e sane-
amento; Água para o Desenvolvi-
mento Rural; Cooperação; Meios
e Ferramentas, incluindo desafios
cruciais de financiamento, gover-
nança, gestão de conhecimento e
inovação. A programação comple-
ta com todas as sessões, divididas
por cada dia de evento, pode ser

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) formalizou esta semana,
um pedido à Prefeitura, por meio
da indicação nº 676/2022, para
que seja realizado o corte de
mato, na sede do Espaço Pipa,
mantida pela Associação Sín-
drome de Down de Piracicaba.

Em visita de cortesia à enti-
dade, o vereador colocou o seu
mandato à disposição da institui-
ção do novo presidente, Adryano
Cavalcante de Menezes Cundari
Machado e aproveitou para co-
nhecer detalhes de vários projetos
desenvolvidos pelo Espaço Pipa.

Acompanhado pelos gesto-
res da entidade, o vereador per-
correu as instalações e consta-

tou a necessidade de uma limpe-
za preventiva, tendo em vista o
risco de picadas de insetos e ani-
mais peçonhentos, ao qual os
atendidos podem estar sujeitos.
“Contamos com a sensibilidade
da prefeitura para executar o ser-
viço, afinal, a entidade precisa do
amparo do poder público para
continuar realizando atendimen-
to especializado às pessoas com a
síndrome de Down”, comentou.

Inaugurada em 2005, a sede
do Espaço Pipa foi construída em
terreno doado pela prefeitura, que
também executou a obra. A insti-
tuição oferece atendimento fisio-
terápico, psicológico, pedagógico e
fonoaudiológico aos atendidos.

Assessoria parlamentar

Instituição atende a pessoas com síndrome de Down em Piracicaba
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Evento acontecerá de 21 a 26 de março, exclusivamente em formato presencial,
com cobertura pelo site do Consórcio PCJ (www.agua.org.br)

acessada em: https://www.world
waterforum.org/en/master-plan.

A última edição, a do 8º Fó-
rum Mundial da Água, foi reali-
zado em Brasília, em 2018, e con-
tou com a participação 120,2 mil
pessoas de 172 países diferentes.
Destas, 109,6 mil visitaram a Vila
Cidadã e a Feira Técnica que fo-
ram montados no Estádio Nacio-
nal “Mané Garrincha”; e 10,6 mil
foram congressistas que participa-
ram das mais de 300 sessões do
Centro de Convenções Ulysses
Guimarães e visitaram a Expo. In-
felizmente, no Senegal, a Vila Ci-
dadã não será repetida, o que faz
de Brasília o maior fórum, em nú-
mero de participantes, já realizado.

Para a 9ª edição do mais im-
portante evento sobre água e polí-
ticas públicas do mundo, o Con-
sórcio PCJ está montando uma
programação especial de cobertu-
ra de tudo que vai rolar em Dacar,
Senegal, além de promover even-
tos digitais em paralelo de como
essas decisões impactam a ges-
tão de recursos hídricos no Bra-
sil. Todo o conteúdo ficará dis-
ponível no site www.agua.org.br.

CONSÓRCIO PCJ - O
Consórcio Intermunicipal das
Bacias dos Rios Piracicaba, Ca-
pivari e Jundiaí (Consórcio PCJ)
é conselheiro do WWC desde o
ano de 2009. Com sua atuação
ativa, a entidade auxiliou na
campanha para o Brasil sediar
o Fórum de 2018 e participa a
cada edição do evento, desde os
processos de construção das te-
máticas a serem trabalhadas
nas sessões, por meio dos even-
tos preparatórios Kick-off Mee-
ting, além de auxiliar e fomen-
tar o engajamento das institui-
ções nacionais na participação
dos Fóruns Mundiais da Água.

Mesmo à distância, o Con-
sórcio PCJ participou do proces-
so de organização do 9º Fórum
Mundial da Água nos seguintes
grupos de Ação: • Grupo de Ação
1.E “Parar a perda de biodiversi-
dade aquática e espécies invaso-
ras em ecossistemas hídricos”; e
• Grupo Consultivo 4.B “Imple-
mentar os princípios da boa go-
vernança da água, incluindo a
tomada de decisão participativa”.

Recentemente, o Consórcio

PCJ foi convidado a contribuir com
as suas experiências no painel, in-
titulado “Reequilibrar infraestru-
turas cinzas com soluções basea-
das na natureza para melhorar a
resiliência: quando o verde e o cin-
za se tornam azul!”. O convite foi
realizado pelo diretor geral da
Rede Internacional de Organismos
de Bacias (RIOB), Eric Tardieu.

COMO PARTICIPAR? -
Os interessados em participar
do 9º Fórum Mundial da Água,
Dakar, Senegal 2022, precisam
realizar sua inscrição de parti-
cipação. Os valores variam de
150 euros, para apenas um dia
de participação, ou 650 euros
para os seis dias de evento.

As inscrições devem ser fei-
tas pelo site https://signup.
worldwaterforum.org/en/

É importante ressaltar aos
interessados que queiram par-
ticipar presencialmente do
evento, devem escolher a mo-
dalidade de inscrição para paí-
ses não “membros da OCDE”,
cujo valores de inscrição são
menores, já que o Brasil não é
um país membro da OCDE.
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Vereador pede manutenção
na sede do Espaço Pipa
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SANTA TERESINHA
Na manhã de terça (15), o ve-
reador Anilton Rissato (Patri-
ota) esteve acompanhando
mais uma solicitação atendi-
da. Dessa vez, a manutenção
asfáltica foi realizada na rua
Nilo Peçanha, no bairro Vila
Sônia, próximo ao terminal de
ônibus, onde a reclamação da
população local era constante

e a necessidade de reparos no
asfalto era aparente. "Após in-
dicação do vereador à Semob
(secretaria municipal de
Obras) tivemos nossa solicita-
ção atendida", destacou o par-
lamentar, que agradeceu o se-
cretário Paulo Sérgio e o co-
ordenador da operação tapa-
buracos Bruno Guimarães.

Rodrigo Veneziano

FRANCISCO DE ASSIS
O ator, diretor e coreógrafo,
Paulo Goulart Filho, encena
hoje, às 20h, “Francesco, ami-
go dos animais e dos po-
bres”, no Teatro do Sesc Pira-
cicaba. O espetáculo Frances-
co é um monólogo do drama-
turgo italiano Dario Fo, Prêmio
Nobel de Literatura, que mos-
tra o caráter pacificador e bem-

humorado do frade que se
imortalizou como o santo mais
popular entre leigos e católi-
cos. Os ingressos podem ser
adquiridos pelo www.sescsp.
org.br/piracicaba, e na bilhe-
teria da unidade local e cus-
tam R$ 12 para Credencial
Plena e meia-entrada e R$ 24
para as demais categorias.
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Rotary e vereador vai premiar motoboys e motoristas de APP
O vereador Gustavo Pompeo

(Avante) participou nesta quin-
ta-feira (17) da reunião que defi-
niu os indicados ao prêmio de
"Prestação de Serviços com Ex-
celência" nas categorias de moto-
boys e motoristas de aplicativos.

Além do parlamentar, par-
ticiparam do encontro as equi-
pes do Sest/Senat (Serviço Soci-
al do Transporte e o Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Transporte), Cerest (Centro de
Referência em Saúde do Traba-
lhador), Semuttran (Secretaria
Municipal de Mobilidade Urba-
na, Trânsito e Transportes) e o
Rotary Club Luiz de Queiroz.

Para selecionar os indicados
a melhor prestador de serviço
em entregas, o grupo consultou
a base de dados de algumas pla-
taformas e também a participa-
ção dos candidatos no cursos de
primeiros socorros, ofertado
pelo Cerest, no de motofretista,
oferecido pelo Sest/Senat, bem
como a participação no evento
Moto Legal, desenvolvido pela
Semuttran em julho de 2021.

Os indicados ao prêmio se-
rão notificados, em breve, pelas
entidades e pelo vereador Gus-
tavo Pompeo. O evento aconte-
cerá no dia 12 de março de 2022,
no auditório do Sest/Senat. Pompeo integra equipe organizadora do evento junto ao Rotary Club

Assessoria parlamentar

Depois de dois anos sem
competição presencial devido à
pandemia, a equipe EEP Baja, da
Escola de Engenharia de Piraci-
caba, retoma as atividades nor-
mais pronta para representar a
região na 27ª Competição Baja
SAE Brasil- Etapa Nacional, que
acontece de 20 a 24 de abril, em
São José dos Campos/SP, numa
iniciativa da SAE Brasil (Sociedade
de Engenheiros da Mobilidade).

“Somos a única equipe da re-
gião a participar deste grande
evento e, além de orgulhosos, es-
tamos otimistas com o compor-
tamento do carro e conscientes
da nossa responsabilidade”, dis-
se o Prof. André de Lima, coor-
denador do projeto Baja na EEP.

Ele conta que o projeto bem
como a produção do carro é de
responsabilidade dos alunos, sob
a coordenação de professores.
Ao mencionar o diferencial pro-
porcionado aos participantes,
Lima revela que a SAE BRASIL e
as atividades por ela desenvolvi-
das são importantes fontes de
conhecimento e atualização tec-
nológica da indústria da mobili-
dade brasileira e internacional.

Segundo Lima, a SAE foi
criada em 1905 para padroni-
zar e normatizar o setor auto-
motivo nos Estados Unidos e
instituída no Brasil em 1991 por
executivos dos segmentos au-
tomotivos e aeroespaciais, cons-
cientes da necessidade de abrir
as fronteiras do conhecimento
para os profissionais brasileiros
de mobilidade. “A SAE é um ce-
leiro fértil que gera e dissemina
conhecimento”, disse Lima.

Ele aproveitou para enaltecer
a recente atuação dos irmãos e ex-
alunos Felipe e Thiago Denadai,
classificados respectivamente em
segundo e terceiros lugares no
Campeonato Nacional de 2020.
“Pilotos de kart cross antes mes-
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EEP Baja representará a região na
27ª Competição Nacional da SAE

Alunos da Escola de Engenharia de Piracicaba projetaram e
construíram o próprio carro sob a orientação de professor
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mo de entrarem na faculdade, eles
participaram da EEP Baja e hoje,
já formados, ajudam a elevar o
nome da Escola e do esporte”,
considerou o coordenador.

O capitão da equipe, Leonar-
do Sarto, revela que o carro EEP
está praticamente pronto. Ele par-
ticipará do Nacional ao lado do
Diretor Operacional Angelo Migli-
oranza e conta que, desde a últi-
ma competição, em 2020, a equipe
passou a trabalhar remotamente,
obtendo mais equilíbrio entre o
desenvolvimento teórico e o desen-
volvimento prático dos projetos,
uma vez que os alunos não tinham
acesso ao carro nem à oficina.

“Estamos fazendo os últimos
testes para consolidar as partes
mecânica e elétrica e focar na con-
fecção dos relatórios e apresenta-
ções que comprovam a habilita-
ção do carro e da equipe para par-
ticiparem do evento”, afirma o ca-
pitão ao reforçar a complexidade
de detalhes e informações dos
projetos que serão apresentados
à Comissão Técnica da SAE.

Segundo o capitão da equipe,
o carro é praticamente novo e par-
ticipou de apenas uma competição.
“Estamos promovendo mudanças
e adaptações necessárias, pois nos-
sa estratégia é evitar erros passa-
dos, investir mais na manutenção
preventiva, manter o vigor prático
do carro e focar na parte teórica
para aumentar o rendimento in-
telectual da equipe”, disse ele.

Ele conta que, para isso, dis-
ciplina, conhecimento e trabalho
em equipe são fundamentais. Em
termos de hierarquia, o grupo
EEP Baja conta com um profes-
sor orientador, um capitão, três
diretores nas áreas estratégica,
de projetos e operacional e sete
gerentes nas áreas de gestão,
motor e transmissão, freio, sus-
pensão e direção, cálculo estru-
tural, marketing e eletrônica.
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Reforma no Térreo 2 está na fase final
Serão retomados os atendimentos ao contribuinte, que terá serviços de diferentes secretarias concentrados num mesmo espaço

As obras para reforma da Pra-
ça de Atendimento do Contribu-
inte Abelardo Benedito Libório,
localizada no Térreo 2 do Centro
Cívico, estão na fase final, com
pequenos ajustes a serem realiza-
dos nos próximos dias. Com o en-
cerramento da reforma, o espaço
volta a concentrar serviços de di-
ferentes secretarias, facilitando a
vida do contribuinte e diminuin-
do a circulação entre os andares
da Prefeitura. O local foi fechado
em meados de novembro de 2020,
após chuva que danificou a estru-
tura e inviabilizou a continuidade
do atendimento. O investimento
para melhoria foi de R$ 189.895,20.

Para verificar as intervenções
realizadas, o prefeito Luciano Al-
meida visitou o espaço, acompa-
nhado dos secretários de Admi-
nistração, Dorival Maistro, e Fi-
nanças, Artur Costa Santos. Na
oportunidade o prefeito se intei-
rou dos serviços que serão dispo-
nibilizados no local e frisou a im-

portância do retorno do atendi-
mento. “A retomada do atendi-
mento é um benefício para o con-
tribuinte, que não precisará ficar
circulando pelo prédio para realizar
as solicitações que precisa. Evita o
uso do elevador e aglomerações.”

O escopo da intervenção con-
templou a readequação do siste-
ma de águas pluviais, com substi-
tuição de calhas, rufos, conduto-
res, pingadeiras e toda tubulação,
para aumentar a capacidade de es-
coamento de águas pluviais. O local
já vinha apresentando problemas
desde 2019, até que no final de 2020
a calha não suportou a chuva e o
local foi danificado, estragando
inclusive equipamentos eletrôni-
cos e os balcões de atendimento.

Também foi realizada a tro-
ca do forro, de todo o sistema elé-
trico e de todo cabeamento da
rede de informática do espaço,
além de reparo dos danos físicos
identificados no teto da agência
bancária que funciona do Térreo 1.

A reativação do espaço tam-
bém facilitará a vida dos servi-
dores, já que organiza a distri-
buição do atendimento, explica
Maistro. “Além dos contribuin-
tes, que terão no local informa-
ções e serviços sobre a Prefeitura,
os servidores também serão bene-
ficiados, com espaço mais adequa-
do para realização do serviço e
atendimento da população”.

No local serão oferecidos ser-
viços das secretarias municipais
de Finanças, Administração, De-
fesa do Meio Ambiente, Obras,
Mobilidade, Trânsito e Transpor-
tes e Procuradoria, além do xerox
e do protocolo geral. Os atendimen-
tos realizados no T1 também se-
rão transferidos para o espaço.

Para a reabertura, a Pre-
feitura contou com doações de
mobiliário e impressoras do
Banco Brasil, além de totem de
atendimento, que permitirá a
unificação das senhas e a esco-
lha do tipo de serviço requerido.

Tássia Espego

Prefeito Luciano vistoria obras do local e se inteira dos serviços que serão ofertados no espaço
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Sesc Piracicaba homenageia receitas tradicionais em série
A Gastronomia e Cultura da

Cidade de Piracicaba são desta-
ques da série de vídeos “Memóri-
as Culinárias: Piracicaba no pra-
to”, realizada pelo Sesc Piracicaba
com a curadoria da chefe de cozi-
nha e consultora de negócios em
Alimentação, Michele Coelho No-
vembre. Os episódios podem ser
assistidos no canal do YouTube do
Sesc Piracicaba (youtube.com/ses-
cpiracicaba) e no link Receitas Cu-
linárias Piracicaba no Prato
(adobe.com) é possível acessar o
caderno de receitas completo.

Em 10 episódios conheça re-
ceitas tradicionais, representativas
e que remetam às memorias afeti-
vas e carregam histórias de pesso-
as que fazem parte da rica cultura
do interior paulista. As prepara-
ções trazem receitas de família,
cozinheiros e chefes que há anos
são tradicionais localmente, com
o intuito de salvaguardar tradi-
ções regionais. Michele Coelho
Novembre é graduada em Tecno-
logia em Hotelaria com pós-gra-
duação em Administração e Or-
ganização de Eventos, ambas pelo
Centro Universitário Senac/SP, e
mestre em Hospitalidade pela Uni-
versidade Anhembi Morumbi.
Também no Senac frequentou os
cursos de Cozinheira e de Exten-
são Universitária em Cozinheiro
Chefe Internacional CCI, além de
ter sido professora e coordenado-
ra de pós-graduação. Lecionou,
ainda, na Universidade Meto-
dista de Piracicaba (Unimep).

1 – Dona Zalenga e seus
Doces: A saudosa Dona Zalen-

ga começou a trajetória fazen-
do doces em casa para auxiliar
no orçamento doméstico. Neste
episódio de estreia do projeto, as
duas netas, que hoje fazem os
mesmos doces da avó, contam a
história da família e levam a tra-
dição para as próximas gera-
ções, já que também é do doce
que vem o sustento familiar.

2 - Parmegiana do Restauran-
te do Chicó: Esse episódio conta a
história da Venda do Chicó, loca-
lizado em um bairro rural de Pira-
cicaba de mesmo nome. Conheci-
do pela tradicional linguiça caipi-
ra, inicialmente, o local era comér-
cio de vários produtos e alimen-
tos, e hoje se tornou um açougue e
restaurante. Um dos seus pratos
mais conhecidos é o parmegiana
de linguiça, isso mesmo, a lingui-
ça caipira coberta de queijo e mo-
lho ao sugo. Uma mistura do íta-
lo-caipira que surpreende!

3 - Cuscuz da Festa do Divi-
no: Evento tradicional na cida-
de, a Festa do Divino é realizada
na Rua do Porto, desde 1826.
Com uma programação extensa
e várias atividades, tem no cus-
cuz de frango um dos seus prin-
cipais pratos. Cozido no vapor e
feito de maneira exclusiva, ele é
o tema deste episódio, com sua
história e suas memórias.

4 - Sorvete de coco queimado
da Verdinho Sorveteria: Mesmo
com a mudança dos proprietári-
os, a produção artesanal se man-
teve. Palitos de madeira, frutas e
ingredientes naturais compõem os
sorvetes da Verdinho Sorveteria.

Dentre seus picolés mais famo-
sos está o de coco queimado, cuja
base é repleta de pedaços da fru-
ta. Para completar a tradição há
ainda as cadeiras de praia, ideal
para os dias quentes de verão.

5 - Pamonha da Fábrica di
Pamonha: Famosa, a pamonha de
Piracicaba virou um jingle conhe-
cido em todo o Brasil. E o puro
creme do milho é também o tema
deste episódio, que traz um pouco
da sua história e uma tradicional
receita da sua produção, com o
trabalho da Fábrica di Pamonha.

6 - Pintado na Brasa do Res-
taurante Mirante: Piracicaba sem-
pre foi conhecida pelo rio de mes-
mo nome. Nas margens dele estão
a origem do primeiro povoado, sua
história, seu desenvolvimento eco-
nômico e boa parte de sua vida so-
cial. Em suas águas habitava um
peixe que se tornou tradicional na
gastronomia local: o pintado. O
Restaurante Mirante foi o primei-
ro assá-lo na churrasqueira, tor-
nando o Pintado na Brasa um pra-
to ícone da cidade, que continua a
ser preparado da mesma maneira e
é servido em muitos restaurantes.

7 - Frango com Polenta da
Festa da Polenta de Santa Olím-
pia: No bairro de Santa Olímpia,
em Piracicaba, vivem imigrantes
da região do Trento, no norte da
Itália. Os trentinos gostam de co-
mer, beber e fazer festas e, des-
ses costumes, surgiu a Festa da
Polenta de Santa Olímpia, que
tem como prato mais conhecido
o Frango com Polenta, a Cucag-
na (pronuncia-se "cucanha"),

feito com ovos mexidos, carnes e
crauti (repolho fermentado ser-
vido com carnes variada).

8 - Pão caseiro da Família
Soledade: A família Soledade é
super tradicional em produzir e
vender pães e doces caseiros na
cidade de Piracicaba. Feitos por
quatro irmãos, com muito cuida-
do e capricho, são vendidos em
varejões municipais e outros co-
mércios. A família também é co-
nhecida por manter e difundir a
cultura Afrodescendente, em es-
pecial o “Batuque de Umbigada”,
uma dança típica com música e
canto ao som de uma percussão
que vibra forte. Um episódio
que une tradição e cultura!

9 - Mata fome dos Doces Mar-
tini: Com 90 anos de existência, a
Doces Martini já está na quarta
geração da família. Creminho,
queijadinha, cocada e paçoca es-
tão entre as delícias produzidas. E
há também o Mata Fome, feito
com a mistura inusitada de todos
os doces que estavam disponíveis,
resultando de um bolo de duas
camadas. Vendido em quase to-
dos os bares e restaurantes da ci-
dade, possuía um valor acessível e
tamanho generoso. Após 40 anos
sem ser produzido, o doce retor-
nou ao cardápio em 2019, e segue
repleto de memórias afetivas!

10 – Peixe Aruanã com cre-
me de milho: Para finalizar o ci-
clo, a curadora do projeto traz as
suas memórias com a gastrono-
mia local e apresenta uma receita
especial: filé de aruanã (peixe da
Amazônia) com creme de milho.
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Orquestra Sinfônica da Unicamp
apresenta a ópera A Moreninha
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São 13 atores cantores 22 instrumentistas e uma grande
equipe que se encarregam de levar o romantismo
e a alegria da obra ao palco Foto Justino Lucente

No ano de seu 40º aniversá-
rio, a Orquestra Sinfônica da Uni-
camp (OSU) oferece ao público pi-
racicabano, como parte das come-
morações dos 100 anos da Sema-
na de Arte Moderna, a ópera A
Moreninha, baseada no livro ho-
mônimo de Joaquim Manoel de
Macedo. A obra tem libreto de José
Maria Ferreira e música compos-
ta por Ernst Mahle. A apresenta-
ção, uma parceria entre a Unicamp
(Universidade Estadual de Cam-
pinas) com a Prefeitura de Piraci-
caba, por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Ação Cultural (Semac),
foi gravada inteiramente na Sala 1
do Teatro Dr. Losso Netto, nesta
semana, fechada ao público, e será
exibida hoje, 18/2, às 18h, online
pelo canal da TV Unicamp, aces-
sando o link https://www.youtube.
com/watch?v=n3gNiInGx_E .

São 13 atores/cantores, 22
instrumentistas e uma grande
equipe que se encarregam de levar
o romantismo e a alegria da obra
ao palco, contada por meio de en-
contros e desencontros dos ena-
morados Augusto e Carolina, de
figuras peculiares, como o aprecia-
dor de vinhos Sr. Keblerc, a simpá-
tica e acolhedora senhora D. Ana e
a hipocondríaca D. Violante, alia-
dos a elementos modernistas que
estão presentes no figurino, no ce-
nário minimalista e na orquestra,
que fica junto aos cantores no pal-
co, e não no fosso, como é comum.

A Moreninha teve sua estreia
em Bonn, na Alemanha, em 1992,
e foi apresentada em várias cida-
des do Brasil, como Piracicaba, Rio
Claro, Campos de Jordão, São
Paulo, Londrina e Campinas.

“Não é que a obra tenha uma
relação direta com a Semana de
Arte Moderna de 22, mas o fazer
ópera brasileira certamente é uma
forma de seguir o que o movimen-
to estava buscando e depois no an-
tropofagismo, de se cantar em bra-
sileiro, não simplesmente fazer um
repertório eurocêntrico como
sempre foi feito por conta da
música erudita. Foi escolhida A
Moreninha por ser um projeto de
pesquisa de doutorado de uma
piracicabana, a Raíssa Amaral,
que tem trabalhado com a obra
do Mahle há tempos, e por ser
uma obra genuinamente brasilei-
ra”, salienta o professor e diretor
do espetáculo, Ângelo Fernandes.

Raíssa Amaral, que é piracica-
bana, interpreta Carolina e é res-
ponsável pela preparação musical.
“Meu primeiro contato com a mú-
sica e com o canto foi com o compo-
sitor Ernst Mahle, quando iniciei
meus estudos, na Escola de Músi-
ca que leva seu nome. No momento
que precisei escolher o projeto de
doutorado escolhi essa obra, A Mo-
reninha, que já havíamos montado
em Piracicaba, foi a segunda mon-
tagem, a primeira foi há 30 anos,
também com alunos da Unicamp.
Mahle se encaixa perfeitamente nas
características do movimento mo-
dernista de 1922, pela sua peculiari-
dade na escrita, que agrega elemen-
tos românticos com o atonal.”

“A busca por parcerias como
essa visa criar atividades que con-
tribuam para a cultura em toda
nossa região. A ópera A Moreni-
nha, de Ernst Mahle, é o primeiro
de muitos outros projetos que vi-
rão entre a pró-reitoria de Exten-
são e Cultura da Universidade Es-
tadual de Campinas e a Secretaria
Municipal da Ação Cultural. Viva
os 100 anos da Semana da Arte
Moderna!”, comemorou o secretá-
rio da Semac, Adolpho Queiroz.

A direção-geral é do profes-
sor Angelo Fernandes, direção
musical e regência de Cinthia Ali-
reti e direção cênica e cenografia
de Felipe Venâncio. No elenco es-
tão Raíssa Amaral, Vinicius Ces-
tari, Clóvis Português, Leandro
Cavini, Daniel Luiz, Katherine Vi-
tória, Juliana Kreling, Rafaela
Duria, Luiza Campagnolo, Sara
Migliori, Luiz Felipe Sousa, Aman-
da Amorim, André Hernandes. A
preparação musical dos cantores
é de Raíssa Amaral e produção
artística da Ocupação Lírica de
Teatro Itinerante. Coordenação do
professor Angelo Fernandes e pro-
fessora Denise Garcia (associada).

O evento tem apoio do di-
retor do Teatro Municipal Dr.
Losso Netto, Rui Kleiner, e da
Acipi (Associação Comercial e
Industrial de Piracicaba).

SERVIÇO
Orquestra Sinfônica da Uni-
camp apresenta a Ópera A Mo-
reninha de Ernst Mahle. Hoje,
18, às 18h, online pelo canal
da TV Unicamp acessando o
link https://www.youtube.com/
watch?v=n3gNiInGx_E.
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Prefeitura vai implantar área de espera para motocicletas
Mais segurança para motoci-

clistas, menos conflitos entre veí-
culos e motos na saída do semáfo-
ro e redução de acidentes. Esses
são os objetivos do projeto +Segu-
rança no Trânsito, desenvolvido
pela Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), que vai
implantar área de espera para as
motos aguardarem a abertura do
semáforo, conhecida como motobox.

O primeiro ponto de implan-
tação do projeto será no cruza-
mento da avenida Armando de
Salles Oliveira com a avenida Re-
nato Wagner e início da Ponte Ir-
mãos Rebouças, no sentido bair-
ro-centro. Segundo a Semuttran,
o início da instalação das sinaliza-
ções horizontal e vertical ocorrerá
a partir da próxima semana. Além
dessas sinalizações, serão realiza-
das ações informativas sobre o
funcionamento do dispositivo.

A área de espera para motos
foi regulamentada pelo Código de
Trânsito Brasileiro (CTB) em 2020
e é uma “área delimitada por duas
linhas de retenção destinadas ex-
clusivamente à espera de motoci-
cletas, motonetas e ciclomotores,
junto à aproximação semafórica,
imediatamente à frente da linha
de retenção dos demais veículos”.

Ontem, quarta-feira, 16/02,

Jane Franco de Oliveira, secretá-
ria da Semuttran, e técnicos da
Pasta apresentaram o projeto-pi-
loto do primeiro local que recebe-
rá o novo dispositivo ao vereador
Gustavo Pompeo, que havia soli-
citado a implantação da área re-
servada para motociclistas
aguardarem a abertura do semá-
foro em cruzamento do município.

De acordo Jane, a escolha do
primeiro ponto para implantação
do projeto foi feita a partir de aná-
lise realizada pelos técnicos da se-
cretaria, de acordo com as carac-
terísticas do local. Essa primeira
implantação visa ainda que os mo-
toristas e motocicletas se habitu-
em com a nova sinalização.

“Esse cruzamento é monito-

rado por câmeras da CIMM (Cen-
tral Integrada de Monitoramen-
to e Mobilidade), o que vai facili-
tar nossa avaliação se o projeto
vai garantir mais fluidez e segu-
rança ao trânsito, além de ter es-
paço suficiente para a inclusão
dessa área de espera e por ser
um ponto com grande volume de
motocicletas”, explica Jane.
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Piscinas passam por ajustes e novos testes
Empresa foi notificada e trabalha para resolver problemas; Prefeitura segue fiscalizando e previsão de entrega é para 4 de março

A Prefeitura de Piracicaba
continua fiscalizando a reforma
do Complexo Aquático Dr. Sa-
muel de Castro Neves. Nesta
quinta-feira, 17/2, o engenheiro
fiscal Werner Bassinello visitou
o espaço anexo ao estádio Barão
da Serra Negra, que abriga as
piscinas municipais, e realizou
vistoria técnica, após a notifica-
ção feita à Spalla Engenharia Ei-
reli, empresa responsável pela
obra, que começou em julho de
2020. De acordo com o engenhei-
ro, a nova previsão é de que a
empresa conclua os reparos no
dia 4/03. Após a entrega, a Secre-
taria de Obras fará testes no local
para avaliar as condições de uso.

"Nós reforçamos que o com-
promisso da Administração é
fiscalizar e cumprir o contrato
para que a reforma do comple-
xo aquático seja concluída com
qualidade e eficiência. No mo-
mento, a empresa está recupe-
rando a abertura que foi utili-
zada para encontrar o vazamen-
to existente. O problema identi-
ficado no cotovelo de um cano
de PVC está sanado. O contra-
piso já foi concretado para o iní-
cio do assentamento das pe-
dras. Na sexta-feira após o Car-
naval, pretendemos retomar os
testes para, depois, liberar a pisci-
na para o uso", falou Bassinello.

No último relatório divulga-

do pela Prefeitura de Piracicaba,
em novembro do ano passado,
foram apontados problemas
como o vazamento na piscina de
12,5×25 metros (437 mil litros),
que será utilizada especialmente
para aulas de hidroginástica, e
trincas na piscina semiolímpica
(25×25 metros, 875 mil litros),
que poderá receber competições
oficiais, além de atividades de
iniciação e treinamentos. Além
disso, os filtros instalados não
eram compatíveis aos especifica-
dos em contrato e o acabamento
necessitava de ajustes. "A empre-
sa foi receptiva para sanar os
problemas”, disse o engenheiro.

HISTÓRICO - Inaugurado
em 1976, o complexo aquático foi
fechado em julho de 2018, quan-
do apresentava vazamentos de 125
metros cúbicos por dia. Pela refor-
ma, a Prefeitura de Piracicaba já
pagou R$ 1.204.752,11, o que cor-
responde a 93% do total, restando
pagar R$ 87.881,37. No local, se-
rão desenvolvidas as atividades
referentes aos programas da Se-

cretaria de Esportes, Lazer e Ati-
vidades Motoras (Selam), como
o PAM (Programa de Ativida-
des Motoras) e o PDB (Progra-

ma Desporto de Base), com au-
las de natação, hidroginástica e
demais atividades aquáticas. No
momento, as modalidades estão

sendo realizadas na AFPMP (As-
sociação dos Funcionários Públi-
cos Municipais de Piracicaba) e
no Clube Cristóvão Colombo.

Divulgação

Previsão de entrega do espaço é para o início de março
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CPI convoca comissão de fiscalização
Vereadores também definiram calendário de depoimentos; comissão ainda vai investigar desligamento de energia nas estações à noite

Comissão ainda vai investigar desligamento de energia nas estações à noite

Davi Negri

Os membros da Comissão de
Fiscalização e o responsável pela
Diretoria Financeira do Semae
(Serviço Municipal de Água e Es-
goto) vão inaugurar a atual fase
de tomada de depoimentos pela
CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito) formada na Câmara
Municipal de Piracicaba. Em reu-
nião realizada nesta quinta-feira
(17), a presidente da CPI do Se-
mae, vereadora Rai de Almeida
(PT), e o relator da comissão, ve-
reador Anilton Rissato (Patriota)
definiram o cronograma de de-
poimentos para posterior elabo-
ração do relatório final dos tra-
balhos, que tem prazo até 18 de
maio para ser apresentado.

Os vereadores investigam
possíveis irregularidades no Se-
mae, especialmente no que se re-
fere à PPP (Parceria Público-Pri-
vada) firmada com a empresa
Mirante para a execução do siste-
ma de saneamento do município.
Com os primeiros depoimentos
desta fase, o objetivo da CPI é
questionar o trabalho da comis-
são designada para fiscalizar o
cumprimento do contrato pela Mi-
rante. Nas últimas semanas, os
membros da CPI realizaram traba-
lhos de campo e constataram fa-
lhas na rede coletora de esgoto, com
despejo de detritos sem tratamen-
to nos corpos d´água da cidade.

“Optamos por chamar a Co-
missão de Fiscalização agora para
entender que fiscalização é feita e
até onde vai a prerrogativa desses
fiscais porque essa é uma questão
primordial na execução do contra-
to dessa PPP”, defendeu a presi-
dente da CPI. “Tivemos depoimen-
tos que nos trouxeram muitos do-
cumentos, informações que nos
deram subsídios de como tem
sido a política de água e esgoto e
fomos in loco verificar a situação.
Agora, com esse conhecimento
que nós adquirimos, precisamos
fazer as oitivas com vistas a dar a
conclusão daquilo que nós apu-
ramos até agora”, afirmou.

CALENDÁRIO – A CPI vai
convocar os quatro membros da
Comissão de Fiscalização para
depor na próxima quinta-feira
(24), a partir das 8 horas. Na
semana seguinte, 3 de março,
também serão convocados a atu-
al e o ex-integrantes da diretoria
do Departamento de Água do
Semae e o responsável pelo Setor
de Fraudes e Perdas da autar-
quia. Para o dia 7 de março, está
prevista a oitiva do ex-presiden-
te do Semae na época da contra-
tação da Mirante. No dia 10 de
março, serão ouvidos represen-
tantes da Ares-PCJ (Agência Re-
guladora dos Serviços de Sanea-
mento das Bacias dos Rios Pira-

cicaba, Capivari e Jundiaí). Os
últimos depoimentos, previstos
para 14 e 17 de março, estarão pos-
sivelmente entre os mais polêmi-
cos, já que serão convocados os re-
presentantes da empresa Mirante
e do Semae, respectivamente.

O relator da CPI, vereador
Anilton Rissato (Patriota) desta-
cou que existe um anseio da popu-
lação para que a comissão consiga
apontar as irregularidades e tomar
as providências cabíveis. “E que
isso venha a salvar a situação fi-
nanceira do Semae. Que a autar-
quia volte a fornecer para todos
os cidadãos o que fazia antes des-
sa PPP, quando atendia de for-
ma justa a todos os cidadãos, o
que a gente não vê hoje. Tarifa in-
justa, muitas isenções, empresas e
condomínios riquíssimos que tem
a conta ativa, mas devendo mi-
lhões para o Semae”, colocou.

DESLIGAMENTO DE
ENERGIA – Outro ponto que será
investigado pela CPI é a denúncia
de que a Mirante desliga a energia
das estações de tratamento de es-
goto no período noturno para eco-
nomizar. “A gente está buscando
apurar se é verdade essa denún-
cia e se tem impacto no vazamento
de esgoto”, disse a vereadora Rai.
“Já fomos a uma estação e vimos
toneladas de esgoto jogado em
todo lugar. Pelas denúncias, esse

tipo de extravasamento é recorren-
te em razão do desligamento da
energia à noite. Suspeitamos que a
Mirante não tem as condições para
fazer o tratamento e joga esse
esgoto da forma como nós vi-
mos nesse dia”. Para analisar a
denúncia, a CPI vai confrontar
as faturas de energia das estações
e também as despesas anteriores
à contratação da Mirante.

Outra medida será consultar
os dados disponíveis no SNIS (Sis-
tema Nacional de Informações so-
bre Saneamento). O objetivo é
confrontar com as publicações já
feitas pela autarquia na mídia de
que, com a Mirante, a cidade atin-
giu o nível de 100% de coleta e
tratamento de esgoto. “A publici-
dade é de que Piracicaba tem
100% de coleta e tratamento de

esgoto. Sabemos que não tem, isso
é fato”, colocou Rai. “Cotidiana-
mente tem extravasamento de
esgoto a céu aberto, como a pró-
pria CPI já materializou. Essa pro-
paganda não é verdadeira porque
não tem coleta na área rural, que
não está no contrato. Fora isso
tem as comunidades rurais e ur-
banas irregulares, que não tem
coleta e nem tratamento”.

O comércio de rua, corredo-
res comerciais e shopping de Pi-
racicaba podem funcionar em ho-
rário normal durante o Carnaval,
de 26 de fevereiro a 1º de março.
Isso porque, devido à incerteza da
realização dos eventos carnava-
lescos em 2022, a data, que não é
considerada feriado, não foi con-
templada na compensação do fe-
riado do dia 08 de dezembro na
convenção coletiva atual, como
acontecia em anos anteriores.

O presidente do Sincomér-
cio Piracicaba, Itacir Nozella,
explica que na convenção coleti-
va assinada em 2021, ficou de-
finido que não haveria horário
especial durante o Carnaval.
“Porém, os comerciários que
trabalharam no feriado muni-
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Comércio de Piracicaba funciona
em horário normal no Carnaval

cipal de 08 de dezembro, além
da compensação do dia 03 de
janeiro, precisam ter uma segun-
da folga em março de 2022, pre-
ferencialmente no dia 1º. Sendo
assim, a escolha de abrir na ter-
ça-feira depende da decisão co-
mercial de cada lojista”, explica.

SINCOMÉRCIO - O Sindi-
cato do Comércio Varejista de Pi-
racicaba e Região é o órgão repre-
sentativo dos empresários do se-
tor do comércio varejista e de ser-
viços de sete cidades – Piracicaba,
Águas de São Pedro, Charqueada,
Saltinho, São Pedro, Tietê e Torri-
nha. Fundado em 1942, possui
hoje 13 mil representantes e é fili-
ado à Fecomercio, órgão que tam-
bém está à frente dos conselhos
do Sesc e do Senac São Paulo.

Até março, cerca de 210 mil
contribuintes deverão receber em
suas residências os carnês do
IPTU (Imposto Predial e Territo-
rial Urbano) pelos Correios. O ve-
reador Josef Borges (Solidarie-
dade) buscou informações da
Prefeitura sobre o envio e tam-
bém sobre a possibilidade de
emitir as guias pela internet.

O parlamentar, que é líder
do governo na Câmara, verificou
que a prática dos munícipes re-
ceberem os carnês em casa será
mantida e que, neste ano, “o
novo serviço de emissão das gui-
as é mais um instrumento que a
prefeitura lançou para benefici-
ar os contribuintes que estão
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Vereador busca informação sobre
o envio de 210 mil carnês do IPTU

mais focados nas facilidades da
internet, que já podem pegar os
códigos e fazer o pagamento até
mesmo pelo celular”, afirmou.

Josef Borges ressalta que o
link do IPTU 2022 já está em des-
taque na página da Prefeitura
(www.piracicaba.sp.gov.br) e,
para obter a guia, é preciso in-
cluir as informações do imóvel,
como a inscrição CPD, e o ano
para o qual quer emitir a guia.

O vencimento do IPTU será
no dia 15 de março e o valor
poderá ser parcelado em até 10
vezes. O decreto nº 18.993/
2021 estabelece desconto de 5%
para quem realizar o pagamen-
to em cota única, até 15/03.

Termina no dia 25/02, últi-
mo dia útil do mês, o prazo para
a renovação de registro no Con-
selam (Conselho Municipal de
Esportes, Lazer e Atividades
Motoras). De acordo com o Re-
gimento Interno, as organiza-
ções e os movimentos populares
de atuação no ramo devem se
registrar junto ao conselho.

O registro é renovável e pos-
sui validade de dois anos. Porém,
anualmente, deverão ser apresen-
tados ao Conselam os seguintes
documentos: ata da eleição e pos-
se da atual diretoria registrada;
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Prazo para renovação de registro no
Conselam termina em fevereiro

balancete financeiro e patrimoni-
al, com parecer do Conselho Fis-
cal; plano anual de atividades a
serem executadas; relatório anu-
al das ações realizadas no ano
anterior; comprovante de CNPJ;
contato dos representantes.

Conforme o regulamento, as
entidades não registradas não po-
derão receber recursos. A documen-
tação deve ser protocolada para ava-
liação e aprovação na sede da Selam
(Secretaria de Esportes, Lazer e Ati-
vidades Motoras), que fica na ave-
nida Dr. Maurice Allain, 454, Vila
Rezende, no Engenho Central.

O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) esteve nesta quinta-feira
(17) visitando as dependências da
Semutri (Secretaria Municipal de
Transportes Internos), localizada
na avenida Dr. Paulo de Moraes,
nº 2021, cujo titular da pasta é o
Dorival José Maistro, o qual
acumula a função de Secretário
Municipal de Administração.

Segundo Trevisan Jr., em
diálogo com servidores de ou-
tras secretarias municipais, é
constante a reclamação sobre o
número de veículos, máquinas
e caminhões, que estão “para-
dos” aguardando manutenção e
conserto junto à Semutri.

Durante a visita, foi possível
constatar um considerável núme-
ro de veículos, máquinas e cami-
nhões, da frota municipal, para-
dos – sem prestar serviço ao pú-
blico, aguardando os serviços de
manutenção e reparos; dificulda-
des, por parte dos mecânicos, no
recebimento de peças e demais
acessórios que viabilizem o conser-
to da frota ali “parada”; falta de
profissionais – mecânicos para
veículos leves e pesados; e um lo-
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Vereador visita Semutri e apresenta relatório
Divulgação

Pedido com providências foi feito pelo vereador Laercio Trevisan Jr.

cal totalmente insalubre, com fal-
ta de pintura e manutenção, sem
nenhum tipo de organização de
espaço, logística e operacional.

Além disso, a oficina está
com problemas no telhado e não
possui nenhum tipo de ventila-
ção ou climatização, ou seja, um
ambiente quente e insalubre; na
área externa, muros em péssimo
estado de manutenção, com fal-
ta de pintura e acúmulo de entu-
lhos e móveis sob a calçada.

No documento encaminha-
do ao prefeito municipal Lucia-
no Almeida (DEM), o parlamen-
tar sugere a necessidade de indi-
cação de um secretário munici-
pal, exclusivo, para gestão em
tempo integral da Secretaria
Municipal de Transportes Inter-
nos; a contratação, de imediato,
de no mínimo dois mecânicos
para veículos pesados (máquinas
e caminhões) e de outros dois
mecânicos para veículos leves e
a agilidade na aquisição de pe-
ças e demais acessórios, neces-
sários para a manutenção dos
veículos, máquinas e caminhões.

Trevisan Jr. pede a pintura

geral do local (parte interna e ex-
terna), pois há décadas não é re-
alizado; os serviços de limpeza
geral, inclusive com a reorgani-
zação total do espaço; reparos no
telhado da oficina; a instalação
de exaustores e climatizadores na
oficina; o término da construção
da sala a ser utilizada pelos me-
cânicos, para instalação das
máquinas de limpeza de bicos e
de um pequeno almoxarifado,

além da implantação de uma
nova política de gestão adminis-
trativa e operacional na Semutri.

“Ressalta-se a importância
dos serviços da Semutri junto às
demais secretarias municipais,
pois, todos os veículos, máquinas
e caminhões da frota municipal,
sempre que necessário, em casos de
consertos, reparos e manutenções,
necessitam exclusivamente dos ser-
viços da Semutri” disse Trevisan.

O estado de São Paulo irá
realizar a partir de sábado (19)
até o dia 25 a “Semana E” de
vacinação em escolas estaduais,
municipais e particulares.  A ini-
ciativa tem como objetivo au-
mentar a cobertura vacinal en-
tre as crianças de 5 a 11 anos

O anúncio foi feito nesta quar-
ta-feira (16) em coletiva no Palá-
cio dos Bandeirantes pelo Gover-
nador João Doria. “O Governo de
São Paulo já disponibilizou 100%
das vacinas necessárias para imu-
nizarmos todas as crianças do es-
tado. As escolas sempre foram
grandes aliadas da vacinação e
mais uma vez serão um diferen-
cial para alcançarmos a nossa

meta de vacinarmos todas as cri-
anças de São Paulo”, afirmou.

Os municípios que aderirem
a ação poderão vacinar as crian-
ças sem burocracia, com apenas
um documento de concordância
dos pais ou responsáveis, que
não precisarão estar presentes no
momento da imunização. O ter-
mo já foi disponibilizado aos 645
municípios e poderá ser enviado
aos pais e responsáveis nas esco-
las que aderirem à iniciativa.

“É fundamental que os mu-
nicípios façam a busca ativa das
crianças a serem vacinadas, as-
sim ampliaremos a cobertura e
a proteção de toda a população.
As escolas sempre foram gran-
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“Semana E” de vacinação acontece em todo Estado
des aliadas da vacinação e mais
uma vez serão um diferencial
para alcançarmos a nossa meta
de vacinação. Esperamos que
um número grande de municí-
pios possam aderir à iniciativa
para a proteção das nossas cri-
anças”, destacou Regiane de
Paula, Coordenadora do Plano
Estadual de Imunização (PEI).

As escolas indicadas fun-
cionarão como postos volan-
tes de vacinação, de acordo
com a realidade de cada local.
A Secretaria  de Estado da
Educação irá disponibilizar às
escolas neste período para que
as equipes de vacinação dos
municípios possam ampliar

suas estratégias de vacinação.
''Nós recomendamos também
para as escolas privadas, visto que
há muitas crianças nestes luga-
res. E também, recomendamos
que os alunos de 12 a 17 anos que
ainda não tomaram a segunda,
possam tomar dentro das esco-
las'', explica o Secretário Estadu-
al da Educação Rossieli Soares.

São Paulo tem hoje 60% da
população infantil vacinada com
a primeira dose, em um total de
2,4 milhões de doses aplicadas,
segundo dados do Vacinômetro
desta quarta-feira. A imunização
da segunda dose para as crianças
que tomaram a vacina Corona-
vac começa no final de semana.

As obras de implantação de
rede de abastecimento de água
da obra Adutora Marechal, no
Bairro Alto, que beneficiará
cerca de 35 mil residências e
100 mil pessoas de 16 bairros,
terão continuidade nos dias 18,
20 e 21/02, com a interdição
total da rua Silva Jardim.

A Secretaria de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran) orienta que amanhã,
18/02, sexta-feira, o fechamento
será realizado no cruzamento da
rua Silva Jardim com Moraes Bar-
ros. Neste caso os motoristas que
seguem pela rua Moraes Barros
serão instruídos por sinalização a

TTTTTRÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITO

Semuttran orienta motoristas para interdição total da rua Silva Jardim
realizar o desvio pelas ruas Viscon-
de do Rio Branco, Dr. Otávio Tei-
xeira Mendes e Aquilino Pacheco.

No dia 20/02, domingo, o cru-
zamento da rua Silva Jardim será
fechado com a rua XV de Novem-
bro. Os motoristas que seguem para
o centro pela rua XV de Novembro
devem realizar o desvio pela Av. In-

dependência e pelas ruas D. Pe-
dro II e Manoel Ferraz de Arruda
Campos. Na segunda-feira, dia
21/02, o fechamento será no cru-
zamento da Silva Jardim com a
rua Dr. Otávio Teixeira Mendes.
O desvio deverá ser realizado pe-
las ruas Visconde do Rio Branco,
D. Pedro I e Aquilino Pacheco.
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A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes (Semut-
tran), realizou a operação Volta
às Aulas em 30 escolas no perío-
do de 31/01 a 11/02, entre insti-
tuições de ensino municipais, es-
taduais e particulares. Neste ano
a operação contou com parceria
da Guarda Civil, que disponibili-
zou guardas capacitados como
agentes de trânsito. O objetivo foi
coordenar o fluxo de veículos e
orientar os motoristas, prezan-
do pela segurança de todos.
Agentes atuaram em frente às
escolas e também ao redor delas.

Os agentes atuaram em três
períodos: manhã, almoço e tarde,
entre 6h30 e 17h45. Durante a
operação, as principais irregulari-
dades encontradas pelos agentes
foram parar o veículo em fila du-
pla para efetuar o embarque/de-
sembarque; estacionar em locais
proibidos pela sinalização (vagas
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Operação da Semuttran
atende a 30 escolas
Neste ano a operação contou com parceria da Guarda Civil, que
disponibilizou guardas capacitados como agentes de trânsito

Justino Lucente

Operação Volta às Aulas atendeu 30 escolas neste ano

destinadas ao estacionamento de
vans e microônibus); estacionar
sobre faixa de pedestres; estacio-
nar a menos de cinco metros do
bordo de alinhamento da via
transversal; e crianças sendo
transportadas de forma irregu-
lar (fora da cadeirinha). A prin-
cipal atuação dos agentes foi ori-
entar os motoristas e pedestres
para correção das irregularidades
in loco. Em casos específicos em
que a orientação foi desrespeita-
da, foram realizadas autuações.

“Nossa atuação ao redor das
escolas foi intensificada nesse pe-
ríodo de volta às aulas, mas con-
tinuamos as rondas durante
todo o ano, prezando pela segu-
rança das nossas crianças e jo-
vens. Além de vias mais seguras,
essas ações ao redor das insti-
tuições de ensino ainda colabo-
ram para a educação no trânsito
da futura geração de forma con-
tínua”, enfatiza a titular da Se-
muttran, Jane Franco de Oliveira.

MELHORIAS – Como for-
ma de aprimorar o trânsito ao re-
dor das escolas, a Semuttran tam-
bém realizou levantamento prévio
das melhorias necessárias nas
imediações das instituições, como
revitalização da sinalização e rea-
dequação do número de vagas

para vans escolares. Até hoje, 16/
02, 61 escolas, entre municipais,
estaduais e particulares, já rece-
beram reforço na sinalização. A
Pasta está realizando o mapea-
mento das vagas para padroniza-
ção em conformidade com o CTB
(Código de Trânsito Brasileiro).

Na tarde da última terça-fei-
ra (15) o vereador Gustavo Pom-
peo (Avante) realizou uma visita
à escola municipal Professora
Olivia Capranico onde foi recebi-
do pela diretora Simone Cristina
Monteiro Ferreira que apontou
as necessidades que a escola pre-
cisa e conversaram como sendo
a adaptação da volta às aulas
durante o período de pandemia.

No encontro, Pompeo per-
guntou à Simone sobre quais di-
ficuldades ela tem encontrado na
escola com a estrutura física, o
retorno as aulas durante o perí-
odo de pandemia e como ela e as
professoras têm lidado com o
distanciamento social, necessá-
rio para proteger as crianças.

Simone apontou que a escola
precisa de uma atenção em alguns
pontos como as telhas de algumas
salas de aula e no corredor de aces-
so à escola que se encontram que-
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Vereador realiza visita à escola Professora Olivia Capranico
Assessoria parlamentar

Unidade de ensino está localizada no Mário Dedini

bradas e trazem transtornos em
dias de chuva.  Também é possível
ver a falta de iluminação que se
tem em torno da escola e na qua-
dra que fica localizada ao lado da
unidade escolar.  “Como a comu-
nidade local utiliza esse espaço,
entendemos que se faz necessário
a separação dos ambientes para
evitar maiores problemas”, co-
mentou a diretora. Mas a sua
principal preocupação é com a
falta de profissionais na rede,
pois a escola possui três salas que
estão fechadas no momento.

Gustavo frisou que vem
conversando com o Executivo
sobre a falta de profissionais e
que em breve seria aberto pro-
cesso seletivo para preenchimen-
tos dessas vagas, além de se co-
locar à disposição da diretora
para auxiliar na realização das
manutenções necessárias inter-
mediando a conversa entre a equi-

pe gestora da unidade escolar com
o novo secretário municipal de
Educação, Bruno Cesar Roza.

“Acredito que seja muito im-
portante para nossas crianças te-
rem um espaço pedagógico de
qualidade e que proporcionem

um excelente aprendizado às
nossas crianças”, comentou
Pompeo. O parlamentar colocou
seu mandato à disposição, além
de expor para Simone alguns
projetos que pretende desenvol-
ver em parceria com as escolas.
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Mais de 60 vias de 26 bairros e dez escolas receberam reforço

Com o objetivo de promover
discussões sobre as ações previs-
tas na Agenda 2030 do municí-
pio, Pedro Chamochumbi, agente
de inovação da Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Econômi-
co, Trabalho e Turismo (Semdet-
tur) se reuniu na quarta-feira, 16,
com Maria Rosa de Morais, da OS-
CIP Pira 21 Realizando o Futuro.

O encontro, organizado pelo
Sindicato das Indústrias Meta-
lúrgicas, Mecânicas, de Material
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Semdettur, Pira21 e Simespi avaliam os
desafios do desenvolvimento sustentável

Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas
e Fundições de Piracicaba, (Si-
mespi), contou também com a
participação de Pedro Cruz e
Lúcia Sanches. A iniciativa faz
parte de uma série de ações pre-
vistas pela entidade, na perspec-
tiva de contribuir para a revisão
do planejamento local e o atendi-
mento das diretrizes previstas
pela ONU nos 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS).

Entre as contribuições, Cha-

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), reforçou entre os
dias 02 e 17/02, a sinalização ho-
rizontal em frente a dez escolas
municipais e estaduais e em 64 vias
de 26 bairros. O serviço é realiza-
do em ruas e avenidas com gran-
de fluxo de veículos e próximas a
escolas, para garantir maior se-
gurança e fluidez do trânsito.

A Semuttran pode ser acio-
nada pelos números 3401-1110
e 3401-1111 para os serviços
pontuais/emergenciais (veículos
estacionados irregularmente,
veículos em frente a garagens,
acidentes, etc.) e 156 para servi-
ços gerais (solicitações de sina-
lizações horizontais, verticais,
vagas, semáforo, radar, defen-
sa metálica, guia rebaixada, etc).

Bairros, escolas e vias atendi-

dos pela operação: Água Branca -
ruas João Tedesco e Santa Catari-
na; Artemis - ruas Rua Júlio Qui-
nelatto; João Amâncio de Godoy;
Dona Sencião Gil Coneza; Fiora-
vante Cenedese; São João e Amé-
lia Giusti Berreta; José Ferreira
Filho; Elvira Pereira Chinelato e
Otílio de Moraes; Cecap - rua Cân-
dido Mota; Jardim Astúrias I -
ruas Sargento José Carlos Ribeiro
e Nivaldo de Moura; Jardim San-
ta Isabel - ruas José Penatti e Má-
rio Soares de Barros; Maracanã -
ruas Fernando Barella; Justo Ro-
drigues e Prof. Olavo Ferreira da
Silva; Parque Primeiro de Maio -
rua João Tedesco; Tupi - ruas De-
zesseis de Julho; Dez de Agosto e
Antonio Corrêa Pacheco; Alemães
- avenida Independência e rua
Regente Feijó; Bairro Alto - ruas
Aquilino Pacheco; Floriano Peixo-
to; Manoel Ferraz de Arruda Cam-

pos e Visconde do Rio Branco;
Centro - avenidas Alidor Pecorari
e Independência e ruas Cristiano
Cleopath; José Pinto de Almeida;
Rosário e Treze de Maio; Jardim
Bartira - ruas Antônio Pinto Coe-
lho e Dr Adolfo Corrêa Dias; Jar-
dim Brasília - rua Miguel Antônio
Gonçalves; Jardim Noiva da Coli-
na - rua Elvira Boyes; Jardim São
Francisco - ruas Cristiano Mathi-
ensen; Felipe Westim C. de Vas-
concelos; Francisco Florêncio da
Rocha; Geraldo Cavalhares Bas-
tos; Henrique Nehring e Inácio de
Vasconcellos Cunha Caldeira; Jar-
dim São Luiz - avenida Lourenço
Ducatti; Loteamento Santa Rosa -
rua Diácono Jair de Oliveira; Par-
que São Matheus - rua Dr. Ysnel
Moretti Valvano; Paulicéia - rua
Ingá; Paulista - avenida Dr. João
Conceição; Santa Rita - ruas Ar-
lindo Ruffato e Maria Isabel do

Carmo Garcia; Santa Rosa Ipês -
avenida Diácono Jair de Oliveira e
ruas Antonio Carlos Danelon; Ar-
chimedes Dutra; Isabel de Lara
Matarazzo e Juliano José Elias da
Silva; Santa Terezinha - rua Nos-
sa Senhora do Carmo; São Dimas
- avenida Padre F. Morato e rua
Padre Lopes; Vila Monteiro - ruas
Dr. Coriolano Ferraz do Amaral;
João Bottene e Regente Feijó; Vila
Rezende - avenidas Dona Francis-
ca e Manoel Conceição; Escolas-
E. M. José Antonio de Oliveira; E.
E. Pedro de Mello; E. M. E. F. Prof.
Mário Chorilli; E. M. E. I. Deolin-
da Elias Cenedese; E. E. Prof. José
Martins de Toledo; E. M. E. F.
Prof. Décio Miglioranza; M. E. I.
Osvladir Júlio; E. M. do Eldora-
do Prof. Francisco de Almeida
Kronka; E. M. E. I. Profa. Livia
de Almeida Carvalho Feres e E. E.
Juracy Neves de Mello Ferraciu.

mochumbi destacou as ações já
realizadas e previstas pela Sem-
dettur voltadas à estruturação
do ecossistema de inovação, a
criação de novos dispositivos e
ambientes que integram a nova
política de inovação, os progra-
mas de incentivo ao desenvolvi-
mento de empresas de base cien-
tífico-tecnológica e modelos de
desenvolvimento sustentável
para indústrias de Piracicaba e
Região Metropolitana (RMP).
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Vereador solicita manutenção
e pintura na Casa do Povoador

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) visitou nesta quarta-feira
(16) as dependências da Casa do
Povoador, localizada Avenida Bei-
ra Rio, nº 800, e constatou a ne-
cessidade da execução dos servi-
ços de manutenção e pintura do
local. Trevisan Jr. verificou pro-
blemas no reboco, infiltrações,
umidade, portas e batentes podres,
pichações na parte externa, entre
outros problemas estruturais.

O parlamentar encaminhou
um documento ao Conselho de
Defesa do Patrimônio Cultural do
Município de Piracicaba (Codepac)
solicitando a elaboração de um
parecer técnico do Departamento
de Patrimônio Histórico do Insti-
tuto de Pesquisas e Planejamento
de Piracicaba (Ipplap) a fim de ve-
rificar a necessidade de manuten-
ção do prédio e o encaminhamen-
to, após deliberação do Colegiado,
de solicitação à Secretaria Muni-
cipal da Ação Cultural (Semac), à
Secretaria Municipal de Obras
(Semob) e ao Ipplap de melhorias,
reparos e pintura do prédio.

A Casa do Povoador é tomba-
da como Patrimônio Histórico e
Cultural de Piracicaba pelo Code-
pac (Conselho de Defesa do Patri-
mônio Cultural do Município de
Piracicaba), conforme Decreto nº

Assessoria parlamentar

Trevisan Jr (PL) encaminhará documento solicitando parecer técnicos

10.997, de 29 de dezembro de
2004, e é igualmente tombada,
conforme consta no site da Se-
mac, pelo Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueoló-
gico, Artístico e Turístico do Es-
tado de São Paulo (Condephaat)
desde 09 de março de 1970.

Segundo o parlamentar, a
Casa do Povoador é considerada,
atualmente, um dos espaços cul-
turais mais autênticos de Piraci-
caba: “destaca-se a importância da
Casa do Povoador para a história,
a cultura, a arquitetura e o turis-
mo da cidade. Trata-se de espaço
aberto às festividades folclóricas,
exposições, oficinas e cursos para
profissionais de arte, educadores
e ao público em geral, razão pela
qual se faz necessária a execução
dos serviços de manutenção e pin-
tura do local”, disse Trevisan Jr.

Orla da Rua do Porto: Na
oportunidade, o parlamentar in-
dicou a necessidade de serviços de
revitalização das placas de sinali-
zação turística, reparos no piso
intertravado, pintura no corrimão,
reparos na iluminação, retirada de
galhos e limpeza geral. Além dis-
so, Trevisan Jr. solicitou os servi-
ços de poda de árvores e a supres-
são de espécies invasoras em toda
extensão da orla da Rua do Porto.

A estreia de Roberto Cavalo
no comando do XV não poderia
ter sido melhor. Após sair atrás
no placar, o XV conseguiu a vira-
da por 2 a 1 mesmo com um ho-
mem a menos do que o adversá-
rio. O zagueiro Douglas Mendes,
contra, e o meia Warley, de pê-
nalti, fizeram os gols do Alvine-
gro na partida. Com o resultado,
o XV sobe para sexto lugar, com
12 pontos, apenas dois a menos
que o vice-líder Juventus.

Agora, o Nhô Quim volta a
jogar diante da sua torcida no
sábado (19), a partir das 17h.
Para essa partida, a diretoria
definiu duas promoções: o tor-
cedor que for com a camisa do
XV de Piracicaba irá pagar meia-
entrada. Já os sócios-torcedores
seguem com entrada gratuita de
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Após vencer São Bento, XV
quer casa cheia contra o Oeste

Expectativa é de bom público no Barão na partida deste sábado (19)

Divulgação

acordo com o seu plano de asso-
ciado e ainda terão direito a um
ingresso cortesia para levar um
acompanhante. é preciso, porém,
fazer a retirada do ingresso adi-
cional até sábado (19), às 12h.

LOCAIS E HORÁRIOS:
Bilheterias do Portão 2 do Barão
da Serra Negra (Rua Silva Jardim,
849, Bairro Alto) - quinta (17) e
sexta-feira (18): das 9h às 18h, e
sábado (19): das 9h até 18hrs;
Portão 1 do Barão da Serra Negra
(Rua Silva Jardim): sábado (19):
das 9h até 18hrs; Portão 6 do Ba-
rão da Serra Negra (Av. Indepen-
dência): sábado (19): das 9h às
18hrs; Portão 3 do Barão da Serra
Negra (Rua Moraes Barros) – ex-
clusiva para visitantes: sábado
(19): das 10h às 18hrs. Informa-
ções: www.totalticket.com.br.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), reabre hoje, 18,
às 11h, agenda para vacinar com
a 3ª dose pessoas com 18 anos
ou mais. O agendamento deve ser
feito pelo site VacinaPira (https:/
/vacinapira .pirac icaba.sp.
gov.br/cadastro/blk_inicial/).

Poderão fazer o agenda-
mento as pessoas com 18 anos
ou mais que receberam a 2ª
dose há, pelo menos, quatro

meses e pessoas com alto grau
de imunossupressão que toma-
ram a 2ª dose ou dose única
há, pelo menos, 28 dias.

Para tomar a 3ª dose/dose
adicional, a pessoa deve apresen-
tar CPF, documento de identifi-
cação com foto, comprovante de
residência em Piracicaba (não
necessariamente no nome da
pessoa que será vacinada) e
comprovante de vacinação com
a 1ª e 2ª doses ou dose única.

IIIIIMUNIZAÇÃOMUNIZAÇÃOMUNIZAÇÃOMUNIZAÇÃOMUNIZAÇÃO

Piracicaba reabre agenda
para vacinar com a 3ª dose
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Respeitem a Zebrada
Olá, alvinegros apostólicos

romanos, sejam todos muito bem
vindos ao nosso espaço semanal
democrático, e isento de apadri-
nhamentos. Nosso assunto pre-
ferido sempre será o Nhô-Quim,
e sobre esse centenário clube que
vamos dedicar nossas linhas
hoje explodindo de orgulho.

Na sétima rodada do meio
de semana, o alvinegro foi até a
bonita e próspera cidade de So-
rocaba, mais precisamente no
estádio municipal Walter Ribeiro
e voltou de lá com vitória impor-
tante em vários aspectos; em pri-
meiro lugar a estreia de Roberto
Cavalo à frente do time ainda que
fora de casa, com vitória deu mais
confiança ao grupo, a manuten-
ção em figurar na zona classifica-
tória, o poder de reação do grupo
ao resultado adverso e a confir-
mação do time tido como titular.

O elenco conta com aproxi-
madamente vinte e seis atletas,
mas só podem entrar onze em
campo, e esses são na visão e es-
tratégia do treinador os melho-
res “no momento”, este acredito
ser partida a partida, a cada con-
fronto é uma estratégia a ser uti-
lizada e ainda dependendo do
adversário e sua colocação na
tabela.  Em Sorocaba o Nhô-
Quim começou melhor, mas fi-
cou atrás do placar em uma fa-
lha do goleiro Beliato que reba-
teu para a pequena área uma
bola até certo ponto de fácil de-
fesa, mas se redimiu ao longo da
partida passando segurança e
ainda praticando verdadeiros
milagres quando o placar já es-
tava a favor do time Piracicaba-
no. A virada se construiu no se-
gundo tempo e teve a influência
direta do novo treinador, Rober-
to Cavalo fez substituições cor-
retas e equilibrou o ataque do XV
com o veloz e esperto Franklin.

No primeiro gol alvinegro,
Franklin em jogada individu-
al, invadiu a pequena área do
time adversário e cruzou ras-
teiro encontrando o pé do de-
fensor que marcou contra, na
virada do placar o mesmo
Franklin venceu na velocida-
de o zagueiro invadiu a gran-
de área e foi tocado por trás,
penalidade que Warley conver-
teu em cobrança perfeita bus-
cando a “bochecha” da rede.
Estava fechado o placar e a vi-
tória de virada fora de casa
presenteou o torcedor, deu con-
fiança ao grupo e já mostrou o
cartão de visitas do novo trei-
nador a todos os adversários
com o seguinte slogan: “Respei-
tem a camisa alvinegra, ela é a
mais importante do planeta”.

Agora o adversário é neste
sábado dia 19/02 no Barão, o
treinador vai enfrentar seu ex-
clube. O Oeste de (onde mes-
mo?), Barueri vem em busca de
tentar se manter à frente do
Nhô-Quim na tabela de classifi-
cação, hoje está na quinta colo-
cação e o alvinegro ocupa a sex-
ta, uma vitória dos visitantes
distância os dois clubes, já a vi-
tória do XV inverte as posições
e o empate mantém tudo como
está e atrai mais concorrentes
para a disputa entre os oito
primeiros. Não pode bobear!

E neste sábado 19/02 a
equipe da rádio Difusora AM
650, estará AO VIVO direta-
mente do Barão de Serra Ne-
gra para a transmissão de XV
de Piracicaba x Oeste pela oita-
va rodada do campeonato pau-
lista da série A2 2022, vamos
junto conosco nesta jornada es-
portiva. A equipe da “veterana”
do rádio estará a postos a partir
das 16hs. “Mas se tem futebol no
rádio, tem alegria no povo”.

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.

ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

Custou 1.227,20
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO (3ª Publicação)

Pelo presente edital e para ciência dos interessados, EMER-
SON PACAGNAM GAMEIRO e sua mulher SORAYA PATRICIA CI-
MINO GAMEIRO, que se encontram em local incerto e não sabi-
do, notificamos que o imóvel objeto da matrícula 164 desta Ser-
ventia 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 Pe-
dro,  foi alienado fiduciariamente, contrato n° 073316230010200
ao Banco SANTANDER (BRASIL) S.A para garantia de financia-
mento 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, cen-
to 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 Regis-
tro 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 presta-
ções no prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última
publicação deste edital no Jornal A Tribuna, de circulação na cida-
de de São Pedro e Região, sob pena de perder seus direitos
sobre o imóvel, consolidando-o em nome da credora fiduciária.

São Pedro, 18 de fevereiro de 2022

Guilherme Alves dos Santos
Oficial

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

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento 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 vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadra-
do, sendo 3 quartos, 2 banheiros, co-
zinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar con-
dicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacio-
namento coletivo. Praca a arboriza-
da, play ground, área de lazer e qua-
dra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hi-
permercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

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

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

FALECIMENTOS
SR. JOÃO LUIZ DE GODOY CA-
MARGO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 62 anos, filho do
Sr. Dourival de Camargo e da Sra.
Maria Luiza de Godoy Camargo;
deixa a filha: Kamila Tullio Camargo
Acerbi, casada com o Sr. Davi Acer-
bi Siqueira. Deixa demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, tendo saído o fére-
tro às 17h00 do Velório da Saudade,
sala 06, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. TEREZINHA DE JESUS DE
SOUZA CASTRO faleceu anteon-
tem, nesta cidade, contava 73 anos,
filha dos finados Sr. Antonio Sebas-
tião de Brito e da Sra. Severina Sil-
va Brito, era viúva do Sr. Salatiel de
Souza Castro; deixa os filhos: Fer-
nando de Souza Castro; Fatima de
Souza Castro, casada com o Sr.
Jose Nazareno Fonseca; Flavia de
Souza Castro; Fabiana de Souza
Castro e Fabio de Souza Castro.
Deixa netos, bisnetos, demais fami-
liares e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada ontem, às

11h00 no Crematório Unidas – Bom
Jesus na cidade de Piracicaba / SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ENIO BENEDICTO PEREIRA fa-
leceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 86 anos, filho dos finados Sr.
Marcilio Pereira e da Sra. Albina Eli-
as Pereira, era casado com a Sra.
Izaurina Pereira; deixa os filhos:
Jose Francisco Pereira, casado
com a Sra. Sueli Ap. Manoel Perei-
ra e Marcilio Pereira Neto, casado
com a Sra. Aurea Ruth de Oliveira
Pereira. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, às
13h00 no Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MANUEL PEREIRA DA SILVA
faleceu ontem, nesta cidade, con-
tava 82 anos, filho dos finados Sr.
Jose Eduardo da Silva e da Sra.
Maria de Jesus Filha, era viúvo da
Sra. Carmosa Costa da Silva; deixa
os filhos: Jaciene Dantas da Costa;
Josefa Ap. da Costa; Gerson Pe-
reira da Silva; Juarez Pereira da

Silva; Jucelino Pereira da Silva;
Gesilda Pereira da Silva; Gilmara
Pereira da Silva e Jucelio Pereira
da Silva. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 17h00 da sala
“02” do Velório do Cemitério Muni-
cipal da Vila Rezende para a refe-
rida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ESTHER BIANCHIM BAPTIS-
TELLA faleceu ontem, na cidade
de Rio das Pedras/SP, contava 93
anos, filha dos finados Sr. Arades-
co Bianchim e da Sra. Elisa Cibim,
era viúva do Sr. Orlando Baptiste-
lla; deixa os filhos: Euria Maria Bap-
tistella; Wilson Jose Baptistella;
Rosemeire Baptistella Trevisam e
Leodir Antonio Baptistella. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, tendo saído o fére-
tro às 16h00 do Velório Municipal
de Rio das Pedras/SP para o Ce-
mitério Municipal de Rio das Pe-
dras/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ODILIA PALMEIRA LOPES
FERREIRA faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 67 anos, filha da Sra.
Isabel de Souza da Silva, já falecida,
era casada com o Sr. Amaro Petru-
cio Lopes Ferreira, deixa os filhos:
Junior Expedito Bernardo da Silva Fi-
lho e Marilene Bernardo da Silva.
Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem às 16h30 no Cemitério Municipal
da Vila Rezende em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. LUIZ CARLOS RODRIGUES fa-
leceu ontem, nesta cidade, contava
69 anos, filho dos finados Sr. Luiz
Alves Rodrigues e da Sra. OIinda
de Miranda Rodrigues, era casado
com a Sra. Rita de Cassia Concei-
ção Rodrigues, deixa os filhos: Da-
niela Donizete Rodrigues Yamanaka,
casada com o Sr. Aureo Yamanaka
e André Luiz Rodrigues, casado
com a Sra. Fabiana Olaia Rodrigues.
Deixa neta, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem às 17h15 no Cemitério da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. EVA PENTEADO RODRIGUES
faleceu anteontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 85 anos de idade e
era viúva do Sr. Jamil Rodrigues. Era
filha do Sr. Jose Benedito Penteado
e da Sra. Joana Maria de Oliveira,
ambos falecidos. Deixa o filho: Da-
nilo Rodrigues. Deixa também netos,
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
14:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 03,
para o Cemiterio da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da familia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO JOSE ALVES fale-
ceu ontem na cidade de Piracica-
ba, aos 90 anos de idade e era
viúvo da Sra. Noedy Totti Alves.
Era filho do Sr. Pedro Alves e da
Sra. Antonia Guidolin Alves, am-
bos falecidos. Deixa os filhos: Ju-
lio Cesar Alves, Antonio Jose Al-
ves Filho e Luciene Alves Kozlo-
wski. Deixa ainda netos, 1 bisne-
to, demais parentes e amigos. O
seu féretro deu-se ontem as 14:30
hs saindo a urna mortuária do Ve-

lório “C”  do Cemiterio Parque da
Ressurreição, seguindo para o
Crematório Bom Jesus - Unidas.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. FABIO AUGUSTO CAMPAG-
NOLI faleceu anteontem  na cida-
de de Piracicaba aos 47 anos de
idade e era filho do Sr. Jorge La-
zaro Campagnoli e da Sra. Laura
Clarice Cordeiro Campagnoli. Dei-
xa os filhos: João Vitor Campag-
noli e Fabio Junior Campagnoli.
Deixa demais parentes e amigos.
O seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de Rio
das Pedras e o seu sepultamento
deu-se ontem as 15:30 hs, sain-
do a urna mortuária do Velório Mu-
nicipal de Rio das Pedras seguin-
do para o Cemiterio Parque da
Paz naquela localidade, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ DAVID DE SOUZA fa-
leceu anteontem  na cidade de
Piracicaba, aos 80 anos de ida-
de e era viúvo da Sra. Lazara

Souza. Era filho do Sr. Jose Ma-
ria de Souza e da Sra. Maria Fran-
cisca de Souza, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Maria Aparecida
de Souza Cianci, Jose Carlos de
Souza, Clarice de Souza e Ange-
la Maria de Souza. Deixa ainda
netos, bisnetas e demais paren-
tes. O seu corpo foi transladado

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo: Pregão Pre-
sencial 12/2022 - Processo: 320/2022 - Objeto: Aquisição de Materiais para
Galeria de Águas Pluviais. Início da Sessão Pública: 09/03/2022, às
09h:00,  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:
www.saopedro.sp.gov.br./consultas/licitaçõespublicasSão Pedro, 17 de
Fevereiro de 2022. Thiago Silvério da Silva-Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

em auto fúnebre para a cidade
de Charqueada e o seu sepulta-
mento deu-se ontem as 10:30 hs
saindo a urna mortuária do Velo-
rio Municipal de Charqueada se-
guindo para o Cemiterio Munici-
pal naquela localidade, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

CONTRATA-SE
Vendedor  in terno
maior de 19 anos,
exp em vendas, pa-
cote office e referên-
cias – trabalho de se-
gunda a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

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

com Tadeu.

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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