vimento das Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo e o
contratou através de empresa
privada para exercício do cargo.
O ex-prefeito de Piracicaba segue
então trabalhando e recebendo
pelos serviços prestados ao Governo do Estado. Sempre há
que se encontrar um caminho.
EQUÍVOCO
Um equívoco: administrar
uma cidade como se fosse empresa. Esta objetiva lucro, o que implica diminuição de custos. Uma
cidade é um povo, uma cultura,
uma história. Logo, tem que ser
administrada por um Político, na
verdadeira acepção do termo. Na
cidade, administra-se por prioridades e a opção preferencial são
os mais necessitados. Portanto, a
administração tem que ser solidária, espírito comunitário. O governante é sensível a pessoas.
FOME — I
Fome, moradores de rua,
desempregados – estas são, atualmente, as prioridades, os desafios. Não se pode alegar “questões nacionais ou internacionais”.
A chamada globalização exige
cuidados especiais para com a
“localização”. Ou seja: “pensar
globalmente, agir localmente”.
Ninguém mora no globo, no país.
Estamos nele. Mas moramos, vivemos, coexistimos nas cidades.
FOME — II
É obrigação do governante
buscar soluções emergenciais, já
que estamos em um tempo de
transição, de dúvidas e de incertezas. Num naufrágio, não se
pensa no que dará lucro ou prejuízo ao dono ou comandante do
navio. Uma prefeitura não tem
dono, mas um representante do
povo para atender a população.
BOM PRATO
Quando se alega não “haver
dinheiro” para instituir o “Bom
Prato”, revela-se escandalosa indiferença social e desvio da finalidade do Poder Executivo. Se há
dinheiro para mudanças desnecessárias na área da Cultura (800
mil numa etapa, solicitação de mais
1,230 milhão) – por que não investi-lo no combate à fome? E lá vem a
história das rubricas. Fazer o que
com a administração pública?
“ESPERANÇA”
Exemplo, queiramos ou não:
ex-presidente Lula, eis aí na história. As pesquisas indicam que
grande número de eleitores está
investindo na “esperança”. Pois a
empatia entre o povo e ele, Lula,
acontece por uma razão muito
simples: o petista compreende a
pobreza por ter origem quase miserável. Passou fome, no duro.
LINCOLN
O cidadão é o sujeito da administração, sujeito da economia, sujeito das decisões políticas. Governo “do povo, para o
povo, pelo povo”, segundo Lincoln, o legendário presidente do
Estados Unidos da América do
Norte. Algo é preciso fazer para
que o povo seja, realmente, o sujeito da história, isto é, o cidadão.
BALÃO — I
O governador João Doria
deu um balão na decisão judicial
que impediu a contratação do exprefeito Barjas Negri para o cargo de subsecretário de DesenvolEdição: 36 Páginas

BALÃO — II
Por sua vez, o prefeito Luciano Almeida deslocou para o Engenho Central ontem (17) a sua
reunião de secretariado, tradicional as sextas feiras, para poder
trabalhar tranquilo e longe dos
ruídos de manifestação pública
por mais moradias populares.A
cidade conta com quase 200 loteamentos irregulares e a situação está longe de uma solução.
SEMUTRI
Um extenso ofício com quase
20 perguntas foi dirigido está semana pelo vereador Laércio Trevisan Junior (PL) ao secretário
Dorival Maistro que acumula duas
secretarias importantes como a da
Administração e Transportes Internos. O vereador visitou a Semutri e saiu indignado de lá e, por isso,
o rol de questionamentos. É muita
responsabilidade para uma só pessoa, sugere o edil. E Trevisan tem
experiência em administração
pública, não só como vereador
mas como sindicalista também.
GOLEADOR
No livro de memórias, para
ser distribuído no período eleitoral, o vereador Paulo Campos conta boas histórias de vida. O Capiau descobriu uma delas. Embora do alto de mais de 1,90 metro
de altura, Paulinho — como conhecido na juventude — era o
quarto zagueiro reserva do seu
time. Mas num dia em que teve
chance de jogar, marcou um gol
de joelho no campo do Jaraguá.
FILTROS — I
Foi amistosa, cordial e terminou com gargalhadas essa semana a reunião entre o vereador
Rerlinho e o secretário de Cultura, Adolpho Queiroz, no Engenho. Em encontro anterior, o vereador levou uma demanda inusitada ao secretário, para uma
exposição durante as comemorações do centenário da Semana de
Arte Moderna de 1922. Sempre
cordial e procurando atender às
demandas, na primeira visita,
ambos foram surpreendidos.
FILTROS — II
Na primeira reunião, o interlocutor pediu ao Secretário um
aporte de R$ 2,5 milhões para uma
exposição de artes, que não foi
atendida. Depois disso, ambos
mudaram as estratégias para agendamentos de reuniões, aumentando o pedido de informações para
confirmá-las e evitar outros constrangimentos. Na reunião desta
semana, tudo terminou às gargalhadas com a lembrança do episódio, com a brincadeira do secretario ao vereador: "qual o tamanho
da facada hoje Rerlinho?”, num
ótimo humor para quem é um dos
fundadores do Salão Internacional de Humor de Piracicaba.
DESCARTADO
O deputado Alex Madureira
(PSD, ainda) já sabe em qual partido não irá se filiar este ano, após
sua saída do PSD. O MDB, que
estava no rol do partidos possíveis, foi descartado. Restam agora as opções de ir para o PL ou
Podemos. O deputado não escon-
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de de ninguém que apoiou intensamente a candidatura bem
sucedida da vereadora Ana Pavão, do PL. Talvez seja o caminho.
Se certo ou errado, só o tempo.
IMBROGLIO
A Sociedade Beneficente 13
de maio vive há anos um impasse jurídico. Sem diretoria oficial,
sem programação, vai perdendo
sua identidade. Sob as bênçãos
do Conepir, Ação Cultural e
apoio dos vereadores Acacio Godoi, Paulo Campos e Thiago Ribeiro, foi entregue na semana
passada, ao governador João
Doria, carta assinada pelo prefeito Luciano Almeida, solicitando a inscrição de Piracicaba no
projeto Casa Afro, a ser mantida
pelo Governo do Estado, para que
funcione na sede do 13 de maio,
dando vida nova ao espaço. Agora
é aguardar essa ótima solução.
MUDANÇAS — I
O prefeito Luciano Almeida
(União Brasil) promoveu oito mudanças em seu secretariado em
seu governo de quase 14 meses
completos. Foi o prefeito que mais
mudou o primeiro escalão, considerando que ele garantiu que escolheria um secretariado técnico. O que será que houve? Mas o
Capiau entende que o prefeito é
livre para tanto. Que continue.
MUDANÇAS — II
A última mudança foi a saída da chefe de Gabinete, Daniela
Molina, que agora ocupa um cargo na Secretaria Municipal de
Administração, sob a responsabilidade de Dorival Maistro.
Mas, há comentários, de que
outras mudanças poderão ocorrer no secretariado de Luciano.
Vamos aguardar. Detalhe: Daniela Molina é uma dedicada servidora municipal de Piracicaba.
MIROMAR — I
O governo do prefeito Luciano Almeida (União Brasil) não
emplacou um “primeiro-ministro” como tinha o ex-prefeito
Barjas Negri (PSDB), o competente e articulado jornalista Miromar Aparecido Rosa, o sempre
querido Miro da imprensa local.
MIROMAR — II
Aliás, Miro está aposentado
e não revelou seus planos ainda
para este ano. Ele é de ter jeito
no trato com a coisa pública e
sempre procurou ser um servidor dedicado. Uma sugestão ao
prefeito Luciano Almeida, para
contratar um profissional técnico em comunicação e em política.
Não filiado a partido político, que
saiba fazer as ações desse ramo.
MIROMAR — III
E, se contratar alguém por
aí, nessa linha de Miro, é bom
que o prefeito Luciano Almeida
ouça, como Barjas Negri não
ouviu, os conselhos de estratégias políticas. O Capiau sabe desses detalhes de o político querer
saber de tudo, inclusive, ou especialmente, de comunicação.
RECLAMAÇÃO
Fazendo coro às reclamações
da atual gestão, o pastor Junior
Minharo, que fez parte da gestão
Barjas Negri (PSDB), reclamou
em redes sociais do Poupatempo. Junior Minharo questionava a Prefeitura por ter perdido o
CPF da filha dele e, em uma live,
mostrou o descontentamento.
Mas não seria o Governo do Estado responsável pelo Poupatempo?

Divulgação

IMOBILIÁRIA?
Ao responder a famílias da
Comunidade Renascer, o
prefeito Luciano Almeida
(União Brasil) disse que
“não é imobiliária”. Por
isso, o militante político
Francys Almieda (PCdoB),
que foi candidato a prefeito em 2020, diz que “o
prefeito Luciano realmente não é imobiliária, mas
também não é prefeito de
fato; quem manda não é
ele, além de não ter respeito e sensibilidade com
as famílias da Comunidade Renascer”. Para Francys, isso significa “uma
tragédia anunciada”.

JOUSSEF REELEITO
Carlos Joussef foi reeleito, quinta-feira
(17/02), em Assembleia Geral, realizada de
forma híbrida, na Acipi, para presidir a Unimed Piracicaba até 2026. Esse será o quarto mandato do médico na Cooperativa, que
representa 592 cooperados e lidera o

mercado de planos de saúde na cidade
e região com mais de 190 mil beneficiários. “É uma honra receber novamente a
confiança dos colegas para continuar à
frente de uma Instituição reconhecida nacionalmente”, revelou o dirigente. A6

Prefeitura apresenta
projeto para instalar
pinacoteca no Engenho
Evento de lançamento ocorreu no Armazém 14-A, que
passará por um processo de restauro. “É o começo
de uma história”, disse prefeito Luciano Almeida
Com projeto desenvolvido e
doado pelo arquiteto Marcelo Guidotti, o projeto arquitetônico da
Nova Pinacoteca para Todos “Miguel Arcanjo Benício d’Assumpção
Dutra” foi apresentado na manhã
de ontem, 18, em evento com a
presença do prefeito Luciano Almeida (Democratas). "É o começo

de uma história, de um projeto
muito grandioso. Esperamos, ao
longo do tempo, conseguir fazer
todos os restauros necessários e
dar mais vida ao Engenho Central, para que as pessoas passem a
interagir com esse local. A ideia é
tornar o que sempre foi, o coração
de Piracicaba, mas de forma mais

pujante”, afirmou. A Nova Pinacoteca para Todos contará com sala e
mezanino para exposições, elevador
panorâmico, acervo de obras de arte
com controle térmico e de umidade, arquivo e sala de restauro de
obras de arte, oficina de artes,
área de exposição externa, espaço
café e área administrativa. A5
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Escola cívico-militar,
uma ideologia tacanha
José Osmir
Bertazzoni

P

riscila Cruz, presidente Executiva do “Todos pela
Educação”, ao se referir ao modelo “híbrido”
de escolas cívico-militares argumentou, em
entrevistas nas redes
nacionais de informação, que: "Do
ponto de vista técnico, o modelo
não se sustenta", diz a especialista. Segundo ela, não há indicadores que apontem para a eficiência
das escolas cívico-militares. "A população que faz essa demanda por
escolas cívico-militares acreditou
em um argumento enganoso de
que elas são melhores", disse.
Tendo por análise que há uma
confusão entre o que é escola militar – mantida pelo exército para
filhos de militares de alta patente
– diferentes das escolas públicas
destinadas a jovens pobres, cujo
aproveitamento escolar está relativamente ligado as suas vidas
miseráveis, diferentes dos filhos de
oficiais que vivem em condições de
vida infinitamente melhor que nossos garotos pobres de periferia.
Na prática, as escolas cívicomilitares destinadas à elite do
exército não têm o mesmo perfil
dos nossos jovens de periferia,
falta honestidade em divulgar
esse projeto que em nada acrescenta à educação escolar mas
consome muitos recursos da educação sem nenhuma comprovação acadêmica de resultados positivos dentro de um universo que
necessita de investimentos para
melhorar o ambiente escolar, as
condições de vidas dos pais e familiares dos alunos, na sua maioria pobres das nossas periferias
que sofrem com o retorno da inflação, desemprego, renda incompatível com suas necessidades
humanas, habitações precárias e,
em sua maioria, construídas em
locais de determinados riscos.
O programa é de adesão voluntária. Segundo o MEC, 15 estados e o Distrito Federal aderiram
ao programa — São Paulo, Rio de
Janeiro e oito estados do Nordeste rejeitaram a proposta na primeira etapa do programa. Sob gestão
de João Doria (PSDB), o estado de
São Paulo manifestou interesse
após o prazo estabelecido pelo
MEC. Na segunda etapa, destinada aos municípios, 643 prefeituras manifestaram interesse enquanto os demais, 4.937 municípios, não acolheram, do total de
5.570 municípios brasileiros.
O presidente Jair Bolsonaro,
seu vice, Hamilton Mourão, e o exministro Abraham Weintraub foram os patriarcas do modelo ideológico, que, como tudo que desenham, não se embasa na ciência
ou nas pesquisas, vide o desdém
que os induziu a negar a Covid-19
e a vacina para proteção coletiva
do povo brasileiro, o que levou à
morte quase 700 mil brasileiros.
Priscila Cruz menciona que há
uma confusão entre sociedade e
governo sobre o que é escola cívico-militar e o que é escola militar:

"As escolas cívico-militares são uma espécie de remendo. Elas
são um modelo incompleto das escolas
militares, mas são
vendidas com o argumento dessas escolas”.
No Brasil, há escolas militares das Forças
Armadas, que têm autonomia para montar o currículo
próprio e costumam reservar vagas para familiares de militares,
além de fazerem os chamados
"vestibulinhos". Hoje, o país tem
13 colégios desse tipo. Para Cruz,
o fato de as escolas geridas pelo
Exército atenderem, em grande
parte, aos familiares de militares,
com um nível socioeconômico mais
alto, é um dos fatores que explica o desempenho desses colégios.

As crianças
poderão ser
expulsas destas
escolas se não se
adequarem à
linha exigida
"Essas escolas militares atendem a uma população diferente,
de renda muito maior do que a
renda da população que frequenta escola pública no Brasil. Então,
o nível socioeconômico dessas famílias já é maior", afirma a especialista. Ela diz, ainda, que o modelo pode expulsar alunos que não
se encaixem nele.
Posto isso, as crianças poderão ser expulsas destas escolas se
não se adequarem à linha exigida
em desvantagens aos mais pobres
e necessitados. "De certa maneira,
são escolas que acabam lidando só
com um perfil de alunos que se encaixam na proposta de escola cívico-militar", afirma. "Então, quem
não se adapta simplesmente vai
embora para outra escola ou não
vai para escola alguma, o que aumenta a evasão escolar", completa.
Na verdade, hoje temos um
governo que não anda junto com
as necessidades do povo mais sofrido, temos um governo que se
diz conservador e que convive
apenas com os mais abastados.
Esse é um uso equivocado, que
não olha para resultado, mas,
sim, para uma plataforma muito
mais ideológica e política, já visando às eleições de 2022. Não
há nada técnico nessa proposta.
Piracicaba é uma cidade com
base cultural forte, nossa educação precisa apenas de investimentos e reconhecimento dos
profissionais da educação para
produzir cada vez mais resultados
em benefício aos nossos filhos.
Mantemo-nos contrários a
essa ideia tacanha e sem futuro
de um grupo iluminado por ideologias destorcidas criadas por um
semianalfabeto chamado Olavo
de Carvalho, que morreu negando a ciência e atingido por uma
doença que ele dizia não existir.
———
José Osmir Bertazzoni é
advogado e jornalista. Email: Osmir@cspb.org.br.
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Justiça distributiva e epiqueia
Armando A.
dos Santos

C

oncluímos neste artigo o estudo do conceito
de justiça distributiva, tão caro a Aristóteles e, como vimos, já presente no
pensamento de Platão.
Na base desse conceito está
a ideia de que a verdadeira e justa igualdade entre os homens
não consiste em que todos sejam
e tenham o mesmo, mas em que
cada qual seja e tenha aquilo que
lhe é proporcionado. Proporcionado a quê? À harmonia do conjunto social, entendido não como
um mecanismo frio e sem vida,
mas como um organismo vivo,
com dinamismo e vitalidade,
com órgãos distintos funcionando simultaneamente, cada qual
na atribuição que lhe compete.
Todos os órgãos, cada qual a seu
modo, se beneficiam da harmonia do conjunto, assim como todos os órgãos do corpo humano, cada qual a seu modo, são
prejudicados quando um deles
adoece; na verdade, o defeito
ou falha de um órgão acarreta
uma situação de enfermidade
para o organismo todo; se meu
fígado, ou meu joelho, ou meus
dentes doem, meu organismo
inteiro está doente e sofre.
Da diversidade de funções
decorre, naturalmente, uma diversidade de encargos, de direitos e de deveres, assim como de
honras e riquezas. Na base de
tudo, insista-se, está a ideia de
uma igualdade fundamental
não aritmética e rígida, mas geométrica e proporcionada, que
atribui a cada qual aquilo que lhe
é devido, de acordo com o princípio jurídico “suum cuique tribuere”, formulado inicialmente
por Ulpiano (150-223). Esse o
pensamento de Aristóteles.
Nada mais errado, pois, do
que ver igualitarismo - no sen-

tido moderno do termo - no pensamento
político aristotélico. A
igualdade aritmética,
entendida como ideal
após a Revolução
Francesa e imposta ditatorialmente pelos regimes totalitários de
esquerda, absolutamente não se coaduna
com a ideia aristocrática - e também platoniana - de equidade.
O ideal de igualdade pós-Revolução Francesa é que todos os
indivíduos, individualmente considerados, tenham e sejam o mesmo, numa concepção aritmética de
igualdade. Para Platão e Aristóteles, o ideal é que todos os indivíduos tenham condições de viver
bem e virtuosamente, mas inseridos num conjunto social orgânico
- o que supõe funções diferenciadas. Assim, para todos viverem
bem, há que ser equitativa (ou seja,
proporcionadamente desigual) a
distribuição dos bens e das honras. Essa a concepção geométrica,
ou proporcional, da igualdade.
Outro aspecto importante a
considerar é que Aristóteles desposa a ideia de um Direito Natural (desenvolvida pelos estoicos e
aceita pelo cristianismo), do qual
as leis humanas são derivações. A
justiça das leis depende da sua
concordância com esse Direito
Natural que lhes é anterior. Daí
não ser moralmente obrigatório o
cumprimento de uma lei injusta:
“Lex injusta non obligat” - esse o
ensinamento recorrente de São
Tomás de Aquino no seu Tratado
de las Leyes ( in Suma Teologica.
Madrid: Biblioteca de Autores
Cristianos, 1956, t. VI, p. 3-204).
Daí também proveio o velho e sábio ditado dos juristas de orientação jusnaturalista: “Pro jure quamvis contra legem” – pelo Direito,
ainda que contrariando a lei.
Para Aristóteles, se uma lei
geral positiva produzir, quando
aplicada a um caso concreto, uma
situação de manifesta injustiça, o

Somente as leis
gerais divinas são
perfeitas, as leis
gerais humanas,
por mais sábias e
justas que sejam,
sempre comportam
exceções e
são, portanto,
imperfeitas
princípio da equidade, ou igualdade proporcional, exige que não
se aplique essa lei, ainda que, notese, ela seja justa e boa em si mesma e deva ser aplicada à generalidade dos casos. A essas exceções
se aplica o princípio da equidade,
que provém do grego “epieikéia”.
Nos tratados de Teologia Moral, o
termo epiqueia é frequentemente
usado. Epiqueia é, pois, a corretiva adequada para evitar as injustiças eventuais produzidas pela
generalização absoluta dos princípios normativos. Deve, por princípio, ser excepcional, porque se
fosse demasiadamente frequente
destruiria a própria lei geral.
Somente as leis gerais divinas
são perfeitas, as leis gerais humanas, por mais sábias e justas que
sejam, sempre comportam exceções e são, portanto, imperfeitas.
Aplicar “quadradamente” uma lei
geral humana a um caso particular em que o bom Direito pede uma
exceção é tão injusto quanto não
aplicar a lei nos inúmeros casos
em que ela deve, também em bom
Direito, ser aplicada. Daí a necessidade de uma autoridade soberana, colocada acima dos juízes, e
com capacidade para julgar quando o julgamento dos juízes foi excessivo. Cabe aos juízes executar a
lei, condenando, por exemplo, a
uma penalidade quem cometeu
um delito punível com tal pena.
Mas compete ao soberano ou chefe de Estado a prerrogativa do perdão ou do indulto, por onde suspende a aplicação da pena que

eventualmente se torne excessiva.
Essa prerrogativa, o soberano a
exercerá algumas vezes, mas poucas, pois seria irregular e inconveniente que as sentenças judiciais fossem frequentemente anuladas por autoridade superior.
Uma crítica que se pode justamente fazer ao ordenamento
jurídico e institucional pós-Revolução Francesa é que ele é individualista, considerando o indivíduo isoladamente e relacionando-o diretamente com o Estado.
A concepção anterior de sociedade, baseada na sabedoria de Platão e de Aristóteles e desenvolvida admiravelmente pelos pensadores cristãos (especialmente
Santo Agostinho e São Tomás de
Aquino) é que a sociedade é um
todo orgânico composto não de
indivíduos, mas de famílias. É
a família, e não o indivíduo, a
célula-mãe da sociedade. A Revolução Francesa pretendeu levantar cada indivíduo à condição de cidadão e julgou que
com isso o nobilitou extraordinariamente, porque ele deixou
de ser súdito... Na verdade, a
condição de cidadão, que em tese
significa ser condômino do Estado, na prática nada significa em
termos de defesa do indivíduo
contra o poder cada vez mais invasivo e absolutista do Estado.
Nos últimos dois séculos,
todas as gerações do Ocidente
foram formadas - melhor se diria, deformadas - segundo essa
visão. Muito oportuno recordar,
pois, os ensinamentos perenes
dos grandes mestres gregos.
———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filosofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da História e dos Institutos
Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

Educação militar para quem quiser
Pedro Kawai

A

educação sempre esteve muito
presente na
agenda do meu mandato. Quem acompanha minhas redes sociais sabe disso. Percorro, quase que diariamente, várias escolas
públicas, e tenho a chance de, também, conhecer a experiência de
muitas unidades particulares, da
pré-escola, ensino médio, técnicoprofissionalizante e superior.
Essa verdadeira peregrinação, não se dá apenas porque me
identifico com o ambiente escolar, ou porque, na condição de
vereador, tenho o dever de fiscalizar as ações do Executivo e de
propor melhorias, especialmente
para os próprios públicos. Tratase de uma convicção, porque sempre compreendi que apenas a
educação pode ser capaz de melhorar a sociedade. É um valor
pessoal, uma herança ancestral.
Pois bem, quando soube da
polêmica em torno da possível
implantação de uma escola cívico-militar em Piracicaba, decidi pesquisar melhor o tema e
ouvir as partes envolvidas para
formar opinião a respeito.
Pessoalmente, não sou contra que Piracicaba tenha uma

escola militar, até porque as Forças Armadas e as corporações
militares são um patrimônio importante
da nação, que nos protege enquanto país, e
como cidadãos. Aliás,
nunca ouvi alguém se
manifestar contrariamente à instalação dos
tiros de guerra nas cidades, que
são - guardadas as devidas características -, uma unidade
militar que também produz conhecimento e instrui jovens no
início da fase adulta. Eu próprio
fiz o Tiro de Guerra e guardo muitos ensinamentos que lá obtive.
Porém, a discussão sobre as
escolas cívico-militares ganhou
tons partidários e se tornou objeto de um acalorado debate, não
pelo conteúdo, mas pela forma.
Não se questionou, por exemplo, a
grade curricular dessas escolas,
seus projetos pedagógicos, os critérios para a contratação de professores, tampouco as condições
necessárias para o ingresso dos
estudantes nessas unidades.
Em Piracicaba, a fracassada
audiência pública realizada em
uma escola estadual da Vila Sônia, revelou a falta de habilidade
do governo municipal em não dialogar previamente com a comunidade escolar, com a Câmara de

A educação das
nossas crianças e
adolescentes não
pode ser moeda
de troca ou
recurso eleitoral
Vereadores e outras entidades representativas ligadas à educação.
Foi a fórceps, e o resultado não
poderia ser outro, senão a rejeição, pela quase totalidade dos presentes. E, assim, também poderá
ocorrer, em outras possíveis audiências, se é que serão realizadas, tendo em vista o ocorrido.
Em parte, a rejeição da escola cívico-militar pode encontrar
explicação, pela forma impositiva com que a ideia vem sendo
disseminada nas cidades. Poucos anos atrás, o projeto da escola sem partido também não prosperou por motivos semelhantes.
Como afirmei anteriormente,
não acredito que a proposta de se
ter uma escola para a formação
militar seja ruim, assim como
também não sou contra escolas
religiosas, de idiomas, musicais,
de artes, técnico-profissionalizantes e tantas outras. Ao contrário,
entendo que todas elas são absolutamente necessárias para a
nossa sociedade. Contudo, não
há como ser favorável ao modelo
proposto para a escola cívico-mi-

litar em Piracicaba, pois pela sua
própria importância, deveria ser
construída ou implantada, exclusivamente para esta finalidade, e
não através da adaptação ou adequação do modelo já existente.
As escolas cívico-militares
não devem ser objeto de manipulação política ou ideológica,
porque os nossos estudantes são
seres humanos e não peças de laboratório. Não há como experimentar um modelo por um determinado período e, depois, dizer que não deu certo. O fracasso
custa caro na vida das pessoas.
Defendo sim, que a implantação de uma escola cívico-militar em Piracicaba e, em qualquer
outra cidade brasileira, seja realizada de forma coerente, racional, sem conotação políticopartidária. Mais que isso, entendo que sua adesão deva ser uma
opção dos pais e dos estudantes, e não uma imposição governamental ou um ato político.
A educação das nossas crianças e adolescentes não pode ser
moeda de troca ou recurso eleitoral. Essa disputa entre campos
ideológicos opostos divide a sociedade, enfraquece a democracia
e dissemina ódio, intolerância e
violência. Isso sim sou contra!
———
Pedro Kawai, vereador
em Piracicaba pelo PSDB
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A importância dos CAOFs
Barjas Negri

O

Centro de Artes
e Ofício (CAOF),
projeto ligado à
assistência e desenvolvimento social, foi
criado visando articular a inserção de pessoas para o mercado
de trabalho, com o
objetivo de ampliar a
renda familiar. São disponibilizados cursos para o desenvolvimento de habilidades, possibilitando às pessoas trabalhar de maneira formal ou informalmente.
De maneira geral, os cursos
são gratuitos e direcionados às
pessoas que residem próximas ao
CAOF do bairro ou da região. Entre os diversos cursos ofertados
de acordo com a demanda são o
corte e costura, cabeleireiro, manicure, confeitaria, artesanato,
oficinas natalinas entre outros.
As pessoas inscritas, de
modo geral, são vinculadas aos
diversos serviços públicos socioassistenciais do CRAS, CREAS,
Cadastro Único. Esses são oferecidos de acordo com a demanda
por meio de entidade social contratada mediante o Chamamento Público, que recebem recursos
da Prefeitura, por meio de convênio com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads). O Cesac
foi durante muito tempo um bom
parceiro dessas atividades.
Objetivando racionalizar recursos públicos, a Prefeitura procurou utilizar equipamentos públicos desocupados ou subutilizados
e disponíveis nos bairros que, após
reformas e adaptações, foram equipados e integrados aos Serviços
de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos. Essas reformas sempre eram mais rápidas e de menor custo se comparamos à construção de um novo equipamento.
O primeiro CAOF da cidade
foi implantado em nossa primeira gestão como prefeito (2005/
2008) no Residencial Parque Piracicaba (Balbo). Utilizamos a
Unidade de Apoio Administrativo do bairro, que já tinha a experiência de 13 anos de bom traba-

lho no atendimento e
benefício de centenas
de pessoas por ano.
O segundo CAOF
foi instalado no Jaraguá em nossa segunda
gestão (2009/2012)
aproveitando a sede do
centro comunitário
que, na época, estava
desativado e que ao
ser reformado, adaptado e equipado também passou
a auxiliar centenas de pessoas
por ano. Já o terceiro CAOF foi
instalado no Jardim Oriente
(2015) também utilizando as
instalações do centro comunitário, tendo beneficiado centenas de pessoas por ano.

Se confirmadas as
notícias da mídia,
infelizmente,
eles poderão
ser fechados
pela Prefeitura
Em pleno funcionamento esses CAOFs chegaram a dar cursos
para mais de 500 pessoas/mês, todas com mais de 14 anos e, além
das aulas, recebiam gratuitamente o material para o aprendizado
e, ao final do curso, o certificado
de conclusão. Hoje podemos observar em diversos bairros da cidade que muitas pessoas conseguiram emprego e renda resultado
dos cursos dos CAOFs. É preciso
política pública de abertura de novos equipamentos como esse, que
só trazem benefícios e todos têm
que ficar alertas quanto às tentativas de fechamento de CAOFs.
Para registro final, esses CAOFs receberam denominação da Câmara Municipal, por meio de projetos de lei, como: 1-) Parque Piracicaba – CAOF Alaíde Stipp Cruz;
2-) Jaraguá – CAOF Francisco Edilson dos Santos (Chico D´água, vereador) e 3-) Jardim Oriente –
CAOF Madre Ana de Jesus. Se confirmadas as notícias da mídia, infelizmente, eles poderão ser fechados pela Prefeitura. A conferir!
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Enfrentar o neofascismo
com propostas reformistas
progressistas
Dorgival Henrique

O

bolsonarismo demoniza
posições democráticas reformistas progressistas e
cultiva valores que tecem sua matriz neofascista, tais como o uso
da violência, o anticomunismo, o
machismo, o racismo, a homofobia. Também critica a corrupção,
criminalizando o que ele denomina de velha política, se vendendo
como um político antissistema.
Movimento reacionário e
conservador, o bolsonarismo é
seguido por aproximadamente 25% da população brasileira
e se comportará como movimento militante, que necessitará se alimentar, vorazmente, dos valores acima citados.
Desgarrando-se provisoriamente do bolsonarismo, o lavajatismo deseja firmar-se com o
discurso de anticorrupção e anticomunismo, mas seu líder deixou trilhas de destruição da economia brasileira, assim como marcas de seu oportunismo político. O
lavajatismo e o bolsonarismo são
faces da mesma moeda.
O sistema capitalista foi um
sistema bem-sucedido ao se expandir no espaço, rompendo fronteiras geográficas, dominando e
encontrando soluções éticas e não
éticas aos seus problemas, mas a
lógica de se mover infinitamente
resulta rastros de morte, com
uma projeção desastrosa de destruição da vida no planeta.
A esse impulso de movimento ao infinito, tentando domesticar e industrializar tudo o que
possa proporcionar retornos financeiros, as contradições do trabalho humano poderão ser superadas pelas leis da física, da química e da biologia, a dar um basta na voracidade sistêmica. Isso
por que o crescimento econômico
excludente e a custo barato é a
corrente “mainstream” e com essas leis em ação a nau do planeta
terra poderá ficar à deriva.
A construção de novas organizações políticas sustentáveis já possui os meios e os recursos, falta capacidade de decisões e políticas para enfrentar essa mudança qualitativa.
Já dispomos dos meios e dos recursos suficientes para reorganizarmos a sociedade, redirecio-

Não podemos
deixar que o futuro
seja resultante da
tirania do presente
narmos o conhecimento visando
à construção de novas organizações políticas sustentáveis.
Não podemos deixar que o
futuro seja resultante da tirania do presente e muito menos
da ideologia neofacista.
Não há como se livrar de propostas reformistas progressistas –
que incluam – e nem como deixar
que a desigualdade continue a se
aprofundar diariamente.
No Brasil há carências múltiplas e isso exigirá programas e
políticas sociais e ambientais que
poderão incomodar os brasileiros bilionários que vivem de
rendimentos financeiros. Será
necessário, portanto, enfrentar
o neofascismo com propostas reformistas que visem incluir na
estrutura cidadã um contingente enorme de nossa população
excluída e marginalizada.
Se a democracia brasileira
está degenerada, tutelada e ameaçada, há necessidade de defender e apoiar projetos de reconstrução nacional, sobretudo projetos que anunciem as reformas necessárias ao “status quo” vivido
Uma nova arquitetura social é desejável e necessária, mas
esta não pode ser resultado das
maquetes físicas e virtuais de nenhuma engenharia, mas da participação social na reconstrução
democrática de nosso país.
Nossa tradição escravocrata
e autoritária, herança de nossa
elite do atraso, gerou um dos países com traços culturais mais
conservadores e autoritários na
América Latina. Por isso, há necessidade urgente de superarmos
a desconstrução democrática que
estamos vivendo nos dias atuais
e substituirmos os espaços de
morte por espaços de vida frondosa, sem os quais jamais lograremos alcançar o sonho de uma
sociedade justa e sustentável.
———
Dorgival Henrique, diretor-presidente do
Ipedd - Instituto Piracicabano de Estudos e
Defesa da Democracia

Eram os tempos
dos fios de bigode
e a palavra
valia tanto
quanto um só fio

No fio do bigode

D

uvido que você nunca
ouviu essa expressão,
não é mesmo?
A antiga expressão vem transcendendo no mundo dos negócios e ainda hoje é muito usada.
De origem duvidosa, a tradição nos conta que os negócios feitos "no fio do bigode" nos remontam há um tempo que precede o
lacre, a assinatura e a rubrica.
Eram os tempos dos fios
de bigode e a palavra valia tanto quanto um só fio. Afinal,
homem que era homem, usava
bigode e para usá-lo tinha que
ser cumpridor de seus compromissos, custasse o que custasse. Tinha que ter na cara,
além da barba, dignidade.
BIGODUDOS
INSPIRADORES
Claro que você também tem
os seus bigodudos favoritos e
eu vou citar os meus aqui:
Charlie Chaplin; Freddie Mercury; Sócrates; Darcy Ribeiro;
Belchior; Justo Verissimo e
Prof. Raimundo (estes últimos
são personagens bigodudos do
icônico cearense Chico Anísio).
ESPECIAIS
Hoje quero escrever sobre
os bigodudos Chico Anísio,
Belchior e Darcy Ribeiro. O trio
tinha em comum uma incrível
análise e, até mesmo, crítica
social, sempre com imensurável perfeição linguística.
DARCY RIBEIRO,
BIGODUDO I
Neste último 17 de janeiro,
complementamos 25 anos sem
Darcy Ribeiro. Filiado ao Partido Democrático Trabalhista PDT, foi antropólogo, historiador, sociólogo, escritor e político
brasileiro. Ocupou diversos cargos, entre eles o de vice-governador de Leonel Brizola no Estado
do Rio de Janeiro e Senador.
Darcy é especialmente reconhecido por seu foco em relação aos indígenas e à educação no país. Ao lado de Leonel
Brizola e Oscar Niemeyer constituiu, por exemplo, os mais de
600 CIEP's (Centro Integrado
de Educação Pública) e também
o sambódromo na avenida do
samba, a Marquês de Sapucaí.
DARCY X
COLÉGIO MILITAR
Por todo Estado do Rio de
Janeiro, é possível perceber a
presença das obras desenhadas
com o traço do arquiteto Oscar
Niemeyer e preferencialmente
construídos em locais "inusitados", como nos morros cariocas
ou nas longínquas periferias.
Inconfundíveis, os edifícios de bordas arredondadas,
são registros históricos de um
pensamento que sempre estava
à frente da sua realidade.
O histórico bairro do Catete, na capital fluminense, que
também sediava o palácio residencial do ex-presidente Getúlio Vargas, foi escolhido para
receber a primeira unidade.
Inaugurado no dia 8 de maio
de 1985, o Ciep Tancredo Neves,
com seu simbolismo, agregava
salas de leitura e de artesanato,
uma quadra esportiva, consultó-

rios médico e odontológico e até
dormitórios para alunos em situação de vulnerabilidade social.
A DIDÁTICA DE DARCY
Para Darcy, as responsabilidades da escola eram educar em
vez de instruir; formar homens
com pensamento livre em vez de
homens domados; preparar para
um futuro incerto em vez de transmitir um passado errôneo e ensinar a viver com mais inteligência,
mais tolerância e mais felicidade.
Em síntese: para Darcy a função
da escola é ensinar a pensar. E o
que é pensar? Pensar é transformar o desconhecido em conhecido, é ensinar a questionar e a resolver problemas. E se a escola tem
a função de ensinar a pensar, basta olhar para o Brasil para enxergarmos os problemas. Porque sim,
nossa sociedade tem uma série de
problemas sociais para serem resolvidos! Então, não há como ensinarmos a pensar se esse pensamento não for um pensamento essencialmente questionador. E as
ditas escolas cívico-militares são
instituições que tem como fundamento a disciplina, transformam
alunos em robôs, em cumpridores de ordens sem questionamento. Soldados não pode questionar
ordens porque a base do exército
é hierarquia e a disciplina. Ou
seja, cumpre-se ou seja punido.
NÃO AOS COLÉGIOS
CÍVICO-MILITARES
Promessa de campanha de
Bolsonaro, o modelo de escolas cívico-militares é o único projeto
apresentado pelo MEC (Ministério
da Educação) para a educação
básica deste (des)governo trágico.
A proposta não tem nenhuma outra explicação que não
seja atender a um interesse de
posicionamento político-ideológico do grupo que está hoje
(des)governando nosso Brasil.
O que verdadeiramente se pretende é incutir na população brasileira a falsa impressão de que os
militares estão acima do bem e do
mal ou que não existe nenhum
caso de corrupção nos quartéis ou
que são pessoas mais íntegras e
qualificadas do que os civis. A
generalização é inconsistente.
COMO FUNCIONA?
Nas escolas cívico-militares,
a gestão é compartilhada entre
civis e militares. O decreto que
institui o programa prevê que militares da reserva atuarão tanto na
área administrativa como nas áreas pedagógica e educacional.
Cabelos bem amparados para
os meninos, meninas de coques,
uso de fardas e taxas cobradas dos
pais ou responsáveis para os uniformes e para manutenção dos colégios; apesar de apresentadas como
voluntárias, são impostas obrigatoriamente de maneira velada.
PROCESSO DE SELEÇÃO
Para estudar num colégio cívico-militar, os estudantes devem
se submeter a um processo de
pré-seleção e somente os estudantes que tenham as condições
necessárias para estar nessas escolas podem ser matriculados.
E, ainda, algumas outras escolas fazem reservas de vagas para estudantes filhos de policiais militares.

DIREITO A ESCOLA
PÚBLICA X
SEGREGAÇÃO SOCIAL
Darcy Ribeiro junto com
Leonel Brizola e Oscar Niemeyer
instituíram o maior projeto
educacional do Brasil, a verdadeira revolução da educação
pública, que foi a sua disponibilização da educação com qualidade para todos os estudantes.
E na contramão desta atuação estão as escolas cívico-militares, que já nascem sob o estigma
de escolas públicas elitizadas, onde
a condição profissional e socioeconômica das famílias de estudantes passam a ser critérios de corte
para definir quem pode ou não
estudar. Por que? Porque os números atestam que a maioria dos
selecionados nos processos seletivos são oriundos de melhores
acessos anteriores a educação, ou
seja, frequentaram escolas ou cursos particulares, por exemplo.
BIGODUDO II
Aí entra Chico Anísio: ao
longo de 44 anos de carreira na
Globo, o humorista interpretou
mais de 150 personagens. Muitos estilos e bordões consagrados permanecem até hoje na memória dos brasileiros, como: "E
o salário, ó" ou "Quero que pobre se exploda". É impossível não
nos recordarmos dos bigodudos
Professor Raimundo ou do político corrupto Justo Verissimo.
A crítica social sempre foi presente nos muitos personagens do
cearense Chico Anísio e é impossível não fazermos brincadeiras e
adotarmos seus bordões. E neste
momento de polêmica entre as
escolas cívico-militares, o povo
piracicabano se deleita com piadinhas usando os bordões de
Chico Anísio diante dos defensores das escolas cívico-militares!
MADE IN CEARÁ I
Vem também do Ceará os
melhores índices educacionais da
educação pública: das 100 melhores instituições públicas de anos
iniciais do Brasil, 82 estão no Ceará. A consagração vem de órgãos nacionais e internacionais.
MADE IN CEARÁ II
Vem também do Ceará, da cidade de Sobral, o outro bigodudo
que quero citar neste artigo: o
cantor e compositor Belchior.
Entre tantas canções inspiradoras, 'Galos, Noites e Quintais',
pra mim, reina entre as melhores.
Esta era a música preferida
de Chico Anysio, que chegou a
cantá-la no programa Sr. Brasil, de Rolando Boldrin, que foi
ao ar em dezembro de 2006.
BELCHIOR,
O BIGODUDO III
Nascido no Ceará, na cidade de Sobral, as músicas de Belchior tinham letra, contavam
histórias, expressavam sentimentos, expunham ideias, faziam críticas sociais, enfim, tinham contexto. Eram poesias riquíssimas que enobreciam a língua portuguesa. As melodias
eram sofisticadas e inovadoras.
MADE IN SOBRAL II
Vem também da cidade de
Sobral as melhores avaliações
positivas que lhe consagraram
pelo Senado e pela ONU como a
capital da educação do Brasil.

O modelo educacional executado em Sobral é tão bem-sucedido que virou base para projetos nacionais implementados em
mais 5.300 municípios do país.
A cidade é também reconhecida por ser o município cearense com maior número de
trabalhadores com carteira assinada e por apresentar um
alto índice de desenvolvimento humano (IDH de 0,714).
Segundo o Índice de Governança Municipal, entre os anos
de 2016 e 2018, Sobral atingiu
nota máxima no desenvolvimento de políticas públicas para educação e segue com notas altas nas
áreas de saúde (9,43 em 2018) e
qualidade habitacional (9,85 em
2018). Uma medida determinante para alcançar tais resultados
foi a criação do Programa de Alfabetização na Idade Certa, depois ampliado para todo o Ceará
e que inspirou o Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa – série de estratégias de aprendizagem e alfabetização desde os
primeiros anos escolares até o
2°ano do ensino fundamental.
ANO PASSADO
EU MORRI
Um trechinho de uma famosa canção de Belchior novamente nos faz refletir.
Estamos vivendo uma profunda crise ética. Os valores se
confundem, virtudes e pecados
trocam de lugar. Ser humilde é
ser feio? Ser sonhador é ser patético? Ser pragmático é ser altivo?
MAS, ESTE ANO
EU NÃO MORRO
Precisamos, neste ano eleitoral tão decisivo para nosso
país, nos reencontrar com os
poucos líderes políticos que nos
apresentavam um caminho, um
projeto real. Líderes que podemos admirar, e que, mesmo discordando de algumas de suas
propostas, sabemos que são idealistas e que acreditam no que
dizem, que perseguem seus ideais de mundo, que estão na vida
pública por altruísmo verdadeiro e não por interesses pessoais.
O NOVO SEMPRE VEM
Creio que essa nostalgia por
militarização se deve por estarmos vivendo um grande vácuo.
O "Velho" já se foi faz tempo e o
novo ainda não está presente.
Estamos parados num limbo ético e estético. À pobreza política,
soma-se a pobreza cultural.
O NOVO SEMPRE VEM II
Quer dizer que o passado
e o presente apresentam soluções eficientes para uma
verdadeira revolução na
Educação Pública Nacional?
Quer dizer que o Estado do
Ceará conseguiu praticar a melhor educação pública do país?
Quer dizer que o Estado
do Ceará e a cidade cearense
de Sobral são administrados
pelo grupo político do précandidato a Presidente da
República Ciro Gomes?
Quer dizer que este ano temos eleições nacionais?
Quer dizer, então, que temos mais uma chance?
Encerro este artigo com
uma frase que traduz a nossa
missão: "Há todo um velho
mundo ainda por destruir e
todo um novo mundo a construir. Mas nós conseguiremos,
jovens amigos, não é verdade?" (Rosa Luxemburgo)
———
Carolina Angelelli,
presidente do PDT de
Piracicaba

Ponto de equilíbrio
Fernando Favoretto

O

MDB é um dos
partidos mais
antigos em atuação no Brasil e o primeiro colocado em todos os rankings de participação política. Tivemos quase 11 milhões
de votos no Brasil nas
eleições de 2020, fizemos 802 prefeitos, 673 vices, 34
deputados federais, 15 senadores,
a maior bancada de deputados estaduais no país, com 93 parlamentares, presidimos quatro Assembleias Legislativas, no Piauí, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e
Sergipe; temos cinco prefeitos em
capitais e 7237 vereadores nas mais
de cinco mil cidades brasileiras.
Essa identificação da sociedade brasileira conosco vem de
longa data, desde políticos experientes como Ulisses Guimarães,
Franco Montoro, Teotônio Vilela, entre tantos outros, de expressão nacional ou local, que já con-

tribuíram muito para
os avanços de políticas
públicas nas cidades,
Estados e no país. E os
já reconhecidos piracicabanos, reconhecidos
em artigo anterior.
Pois é com essa história, como pano de
fundo, que vimos reconstruindo o nosso
partido aqui em Piracicaba. Essa história que revelou
compromissos, ações e desafios. E
que agora nos leva a planejar nosso engajamento local e regional
para o pleito que será realizado no
dia 2 de outubro em nosso país.
Até lá, conversas, contatos, conhecimento e identificação das realidades e demandas locais e regionais, fazer valer o peso histórico
do nosso partido em Piracicaba.
Sem deputado federal local
há anos, temos perdido em cada
um deles, pelo menos R$ 16 milhões de reais em emendas, que
poderiam ser destinadas aos
campos e áreas diversas, como

Sem deputado
federal local há
anos, temos
perdido pelo
menos R$ 16
milhões de reais
em emendas
as prioritárias educação e saúde, e outras tantas como transportes, segurança, meio ambiente e cultura. Levando-se em conta o último mandato do piracicabano Mendes Thame, concluído em dezembro de 2018, temos,
portanto, uma verba perdida, só
de um parlamentar, de R$ 58
milhões de reais para a cidade,
que muito bem fariam aos nossos serviços públicos locais.
E falamos de apenas um
parlamentar. Com cerca de 290
mil eleitores, poderia (poderá?)
com este e outros aportes, se bem
escolher seus representantes locais nas próximas eleições. Os números, a trajetória, o legado do

nosso partido em Piracicaba nos
credenciam a continuarmos a
jornada dos nossos antecessores.
Cremos firmemente que a identificação com as grandes causas
locais, que podemos ser protagonistas de compromissos ainda
maiores com nossa cidade.
Com essas credenciais, vamos aos poucos articulando nossas candidaturas a deputado federal, parcerias com estaduais locais, presidente da república, senado e governo estadual, abrindo as portas para conversarmos
com as forças locais mais representativas e atuantes no cenário
político, com lideranças de bairros, religiosas, na certeza de que
iremos superar, em muito, os milhões de votos recebidos nas eleições passadas. E continuaremos
a manter o legado dos que vieram
antes de nós e consolidaram a imagem do MDB em Piracicaba.
———
Fernando Favoretto,
presidente do MDB
de Piracicaba
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UTI

Deputada Bebel mobiliza
professores em defesa do
reajuste salarial de 33,2%

Bebel quer garantir
que os hospitais
disponibilizem
acesso de familiares
Divulgação

“Estamos atentos para que quando o projeto chegar à Assembleia possamos
travar um bom debate e tentar mudar esta situação”, disse a deputado estadual
A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT) voltou a percorrer escolas estaduais de Piracicaba, nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, mantendo o trabalho de dialogar com os professores e colocar a categoria ao par da proposta
do governo de São Paulo que acaba com a carreira do magistério.
Desta vez, a presidenta da Apeoesp esteve nas EE “Francisca Eliza”, no Jardim Monumento; EE
“Dr. João Conceição”, na Paulista, e na EE. “João Sampaio”, no
Vila Cristina, e mais uma vez abordou a importância da mobilização
da categoria para defender a manutenção da carreira do magistério e pelo reajuste salarial de 33,2%,
de acordo com o novo piso nacional dos professores, para todos os
professores. Na última terça-feira,
15 de fevereiro, Bebel já tinha ido
às escolas estaduais Jerônimo
Gallo, Abigail de Azevedo Grillo,
Affonso José Fioravanti e Dario
Brasil, com esta mesma finalidade.
Bebel diz que o governador
João Doria, que está em fim de
mandato, programou para encaminhar ainda neste mês, projeto
que cria uma nova carreira para o
professorado, que, na prática, irá

acabar com o quinquênio, sextaparte, 13º salário, além de dificultar futuros reajustes à categoria, uma vez que os professores
passarão a receber subsídio, como
ocorre com quem ocupa cargo
eletivo, como é o caso de deputados, prefeitos e vereadores.
“Estamos atentos para que
quando o projeto chegar à Assembleia Legislativa possamos travar
um bom debate e tentar mudar
esta situação, uma vez que com a
chamada nova carreira, qualquer
melhoria salarial dependerá de
avaliação individual do professor,
através das chamadas provinhas,
nas quais passam o número de
professores que o governo quer. É
lamentável que um governo em fim
de mandato queira fazer mudanças tão grandes e tão prejudiciais,
sem debater com ninguém. Vamos
lutar pela retirada desse projeto de
"nova" carreira e pela retomada da
Comissão Paritária, com a reabertura das negociações”, defendeu.
A luta da Apeoesp, como explicou, será para pressionar o governo do Estado a cumprir o reajuste salarial de 33,2% estabelecido no piso salarial nacional dos
professores a ser aplicado a todo
magistério na mesma proporção.
Mais uma vez, Bebel deixou claro
que não aceita a proposta de uma

Divulgação

Bebel explica que a sua proposta visa unicamente
atenuar o sofrimento dos parentes mais próximos

Professora Bebel diz que é inadmissível que o governador,
em fim de mandato, queira acabar com a carreira do magistério

nova carreira para o magistério,
que o governo diz que garantirá
reajuste salarial de até 73% à categoria e subsídio de R$ 5 mil aos
professores, uma vez que esta proposta, irá penalizar boa parte dos
professores, já que os que recebem
acima deste valor não terão nada
de reajuste. “Portanto, boa parte
dos professores não terão qualquer
tipo de reajuste salarial”, explica.
A deputada Professora Bebel
diz que a Apeoesp defende a melhoria da carreira do magistério e
não a extinção dela, uma vez que

existem decretos e resoluções
que foram elaborados na Comissão Paritária de Gestão da Carreira, 2011 a 2014, e que foram
engavetados. São legislações que
a Secretaria da Educação é obrigada a viabilizar”, defende.
A Apeoesp, como contou a sua
presidenta, já ingressou na justiça
para que o governo pague os 33,24%
do reajuste do piso salarial, assim
como tem defendido reajuste aos
aposentados e pensionistas do
magistério na mesma proporção
dos demais servidores estaduais.
Divulgação

HELINHO
Pré-candidato a deputado estadual,
Helinho Zanatta recebeu nesta semana o pastor Daniel
Pereira Gomes,
presidente geral do
Ministério das Igrejas Primitiva, e o
pastor Uindo Lindo
de Almeida, membro da Diretoria do
Ministério. Helinho
tem se reunido com
lideranças políticas,
religiosas, sociais
e comunitárias da
região Metropolitana de Piracicaba.

A deputada estadual Professora Bebel (PT) quer estabelecer
que hospitais públicos e privados
sejam obrigados a manterem meios para que os seus familiares mais
próximos possam acompanhar
pacientes internados em UIT (unidade de tratamento intensivo), de
modo que não haja risco algum à
saúde do paciente e à integridade
do tratamento a que está submetido. A proposta está contida no
projeto de lei 67, protocolado nesta semana e que já tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Para que familiares possam
acompanhar pacientes em UTI,
a parlamentar estabelece que os
hospitais equiparão suas unidades de tratamento intensivo com
paredes onde sejam colocados vidros que possibilitem o acompanhamento diuturno dos pacientes ali internados por parentes
próximos ao doente. De acordo
com o projeto de lei, os parentes
próximos serão credenciados
pelo paciente antes de sua internação, ou na impossibilidade,
pelo cônjuge ou companheiro ou
pelos filhos. Na sua proposta, a
deputada também estabelece que
os familiares não ingressarão no
mesmo recinto em que se encon-

tra o paciente, salvo quando
houver autorização médica, que
será dada apenas e tão somente em benefício do paciente.
De acordo com a deputada
Professora Bebel, a sua proposta
visa unicamente atenuar o sofrimento dos parentes mais próximos daquele doente que está
internado nas UTI dos hospitais
públicos e privados que operem
no Estado de São Paulo. “Não
há, nesse projeto, qualquer crítica à conduta dos nossos hospitais, porque são de excelência,
mas, a despeito disso, é necessário que se reconheça que há uma
angústia muito grande dos parentes que tem alguém próximo
internado nas UTI”, justifica ao
fazer esta proposta se tornar lei.
A ideia, conforme a deputada, é que as UTI possam operar
tal qual operam os setores onde
ficam os recém nascidos, em que
há parede vítrea que possibilite a
visão dos internados naquele local. “Proponho, igualmente, que
exista um prazo bastante longo,
cinco anos, para que os hospitais se adequem à presente lei, e
também, prevejo que o Poder
Executivo possa regulamentar
amplamente a lei”, informa Bebel.

A CIPI

Alex de Madureira é recebido
pela diretoria da entidade
Aldo Guimarães

CHARGE

Deputado estadual foi recebido pela diretoria
da Acipi, presidida por Marcelo Cançado

Na tarde de quinta-feira
(17), o deputado Alex de Madureira esteve em visita institucional na Associação Comercial e
Industrial de Piracicaba (Acipi).
Ocasião em que foi recebido pela
diretoria da instituição que é
presidida por Marcelo Cançado.
“Estive na Acipi no ano passado, mas como a entidade possui muitos associados e uma forte abrangência regional suas demandas são constantes. Portanto, voltei para ouvir as novas questões e reafirmar que meu mandato está a inteira disposição desta
importante instituição que é sinônimo de credibilidade e inovação”,
afirmou Alex de Madureira. “Falamos também sobre o cenário
político atual, nas esferas federais e estaduais, sobre o futuro
da nossa cidade e da região”,
completou Alex de Madureira.
O encontro contou com a
participação do presidente
Marcelo Cançado; primeiro

vice-presidente, Mauricio Benato; segundo vice-presidente,
Rodrigo Mario dos Santos; terceiro vice-presidente, Jorge
Aversa Junior; primeiro secretário, Marcos Marcelo de Moraes e Matos; segundo secretário adjunto, Adenir José Graciani; primeiro diretor financeiro,
Antonio Carlos Schievano; segundo diretor financeiro adjunto, Dairo Bicudo Piai; diretor administrativo, José Antônio de
Godoy; e diretor de relações públicas, Guilherme Gorga Mello.
Também participaram os diretores Aldano Benetton Filho,
Celisa Annichino Amaral Frias,
Damaris Aparecida Verderame e
Fernando José Nardotto Kroll.
Com mais de 85 anos, a
Acipi é uma das maiores associações comerciais do país. Representando Piracicaba e região,
é referência para todo o Brasil
na defesa das classes comerciais, industriais e de serviços.
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L ANÇAMENTO

Z AZÁ

Mestre de capoeira Limãozinho
visita alunos do Centro Cultural
Divulgação

Prefeitura apresenta projeto da
“Nova Pinacoteca para Todos”
Projeto, desenvolvido e doado à Prefeitura pelo arquiteto Marcelo Guidotti, visa
proporcionar novas experiências aos visitantes e maior visibilidade aos artistas

A visita do Mestre Limãozinho deveu-se a conhecer o espaço e os
alunos para acompanhar o progresso da técnica e sua aplicação

Os alunos de capoeira do
Centro Cultural do Núcleo Habitacional Comendador Mário Dedini Isaíra Aparecida Barbosa –
Zazá receberam, nesta semana, a
visita de Mestre Limãozinho, do
Toca (Terreiro Original de Capoeira Angola). Mestre Limãozinho
foi recebido, também, pelo secretário da Ação Cultural, Adolpho
Queiroz, por Fábio Lima, seu discípulo e professor de capoeira no
Zazá, e pelo diretor do Centro
Cultural, Jorge Alexandre.
Adolpho Queiroz reforçou
a importância de encontros
como esse. “Queremos aplicar
ações como essa em todos os
nossos centros culturais, trazendo mais entusiasmo e integração na comunidade”, disse.
Mestre Limãozinho conheceu
o espaço e os alunos para acompanhar o progresso da técnica e sua
aplicação. “Sua visita foi para ajudar a fomentar a arte e estabelecer
a real dimensão cultural da capoeira entre os presentes. Ele estabeleceu uma interação muito positiva, apresentando técnicas, histórias e músicas que compõem esse
universo” explicou Fábio Lima.
Mestre Limãozinho nasceu
em Salvador, Bahia, em 15/09/
1957. Iniciou na capoeira aos 8
anos de idade com seu tio e mestre Paulo Limão, de quem herdou seu apelido. Desde pequeno

aprendeu os segredos da Capoeira Angola, e desde 1972, quando recebeu o título de Contramestre de capoeira, começou a ensinar na cidade de São Paulo com
sua primeira academia, que recebeu o nome de Quilombinho, e que
anos depois mudou o nome para
Toca (Terreiro Original de Capoeira Angola). Em sua carreira recebeu vários títulos em reconhecimento a sua dedicação à capoeira
Angola, sendo os mais importantes em 2020, o prêmio Berimbau
de ouro, que para todos os capoeiristas é um dos maiores reconhecimentos na capoeira, e também o
título de Dr. Honoris Causa.
“A nossa dedicação é constante para que a comunidade sempre
tenha opções válidas e acessíveis
em ações que possam agregar ao
indivíduo e ao coletivo. Estamos
tendo uma grande aceitação da
capoeira angola entre as pessoas
do bairro, que estão aderindo as
aulas e gostando do resultado”,
destacou Jorge Alexandre.
Os interessados em frequentar as aulas de capoeira
angola no Centro Cultural Zazá
podem entrar em contato pelos
telefones 3423-1243, 996172866 e 99876-6568. As aulas
são gratuitas, com vagas limitadas. O Centro Cultural Zazá
fica na rua Jacinto Roberto Penedo, 190, bairro Mário Dedini.

A Prefeitura de Piracicaba
apresentou na manhã de ontem,
18, em evento no Engenho Central, o projeto arquitetônico da
Nova Pinacoteca para Todos Miguel Arcanjo Benício d’Assumpção
Dutra. O projeto, desenvolvido e
doado pelo arquiteto Marcelo Guidotti, visa proporcionar novas experiências aos visitantes e maior
visibilidade aos artistas, com acessibilidade e valorização do patrimônio histórico e cultural que é o
Engenho Central. Estima-se que
5.000 pessoas podem passar pelo
complexo aos fins de semana.
O evento de lançamento ocorreu no Armazém 14-A, do Engenho Central, que passará por um
processo de restauro, e contou
com a presença do prefeito Luciano Almeida, dos secretários da
Ação Cultural (Semac), Adolpho
Queiroz; de Obras (Semob), Paulo Sérgio Ferreira da Silva; e de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo (Semdettur),
José Luiz Guidotti Junior.
"É o começo de uma história,
de um projeto muito grandioso.
Esperamos, ao longo do tempo,
conseguir fazer todos os restauros necessários e dar mais vida ao
Engenho Central, para que as pessoas passem a interagir com esse
local. A ideia é tornar o que sempre foi, o coração de Piracicaba,
mas de forma mais pujante”, afirmou o prefeito Luciano Almeida.

Justino Lucente

Projeto foi lançado em evento ontem no Engenho Central

De acordo com o projeto arquitetônico, a Nova Pinacoteca
para Todos contará com sala e
mezanino para exposições, elevador panorâmico, acervo de obras
de arte com controle térmico e de
umidade, arquivo e sala de restauro de obras de arte, oficina de artes, área de exposição externa, espaço café e área administrativa.
Com três espaços para exposições, o projeto visa proporcionar
diferentes perspectivas das obras
de arte e, assim, ampliar a experiência artística dos visitantes, evidenciando o trabalho dos artistas. Além de atender as necessidades de conservação das obras,

Pedofilia (I) Perigos da Web
A caridade é luz e fonte
eterna de prosperidade
para todas as virtudes

D

ialogava com os nossos
amigos espirituais da Colônia Manto da Luz e fui
sentindo a fonte da sabedoria espiritual em cada palavra. A crescente ascensão evolucionária
chegava pelas ordens do Universo. Com o pensamento ilimitado,
conhecia a evolução progressiva
da realidade. Deus e o homem
podem coexistir em uma personalidade unificada, a Santa Trindade. As verdades estão nos Ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, Filho do Homem e Filho de
Deus. Uma grande tela se abre e
acessamos corredores do hospital-escola. Ali, todas as Ordens
seguiam em missão e Destino,
pelo eterno e absoluto, fonte da
inteligência, da razão e da mente
Universal. Outra pequena tela se
abre e vejo o mecanismo eletroquímico do consciente ao inconsciente. Vigiar e Orar. A inteligência é associada à vida emocional
e a sabedoria eleva ao nível do
espírito, pois, o espírito Divino
reside na mente do homem e a
Alma do homem viaja nesta
temporária aquisição experiencial. E então no amplo entender da Vida pretérita, à medida
que a Criatura escolhe cumprir a
vontade do Pai, assim o espírito
que reside no homem torna-se o
Pai de uma nova realidade na
experiência humana. Grande
Luz tocou a mente e o coração
e no piscar dos olhos, notei que,
já estava retornando ao nosso
Lar terreno. Refleti com amorosidade, olhei para o cronometro do Tempo e anotei algumas das mais belas passagens.
Amados e queridos leitores.
De que vale o orgulho, se a vida
se desfaz com um sopro? Tudo é
proporcional a resignação e a
coragem. A complexa centelha
corpo-mente-espírito é vibração

que harmoniza o pensar-sentiragir. Se a soberania é força, energia e poder, toda ação é o potencial cósmico, energia emergente
para alcançarmos as riquezas
infinitas. O Poder do Universo é
fenômeno que denota a presença-atividade do Ministério vivo
e inteligência. O arquétipo é gravidade, fonte-ancestral direta
com o Pai. E finalizamos estas
iluminadas linhas com a reflexão das palavras de Allan Kardec: “O sábio, para ser feliz, olha
abaixo de si e jamais acima, a não
ser para elevar sua alma até o
infinito” – “A felicidade dos espíritos é sempre proporcional à
sua elevação” e “A cada nova
existência, o homem tem mais
inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal”. E neste
dia abençoado, reflita e nunca se
esqueça de levar para voar quem
te ajudou a criar asas. Aproveite
cada segundo de sua atual encarnação, pois, no presente, não
há retorno, apenas recordações.
Enquanto estiver carregando
velhos hábitos inúteis, não haverá novas oportunidades. Quando os momentos difíceis chegarem, você conhecerá a sua verdadeira família e seus verdadeiros amigos. É verdade que algumas coisas são inadiáveis, mas,
viver em paz é uma delas. Lembre-se da Sabedoria da água. Ela
nunca discute com o obstáculo.
Ela simplesmente o contorna.
Iniciar um novo caminho assusta, mas depois de um Tempo,
percebemos que, era mais perigoso permanecer parado. O caminho não é uma linha reta, é
em espiral para vermos as verdades mais profundas. Regredir para progredir. E com a
amada, querida e estimada
Alma gêmea, nossa eterna gratidão. Bom dia e boas energias.

P

ais com que viveram a in
fância antes da mudança
da globalização, cujos valores estão em acentuado declínio, enfrentam dificuldades específicas na educação
dos filhos. Eles não têm o
comparativo de antes. Nasceram nessa sociedade em que
a exposição é um imperativo.
Dois vídeos no Youtube (produzidos pelo extinto programa
CQC) mostram como a pedofilia
está mais presente que se imagina. Numa armação o programa
coloca uma atriz numa sala de
bate-papo online com o codinome July/15 (sua suposta idade).
Policiais, advogados, homens de
mais de 40 anos puxam papo e
logo pedem para abrir sua webcam. Em poucos minutos abordam o assunto “sexo virtual”,
mas no auge da conversa com

transmissão em webcam Danilo Gentili se apresenta e a webcam imediatamente se fecha.
Essa descrição denuncia o
perigo da exposição atual. É
preciso que pais dialoguem
muito e sempre com seu filho,
sejam amigos, naveguem juntos. Ele entende mais da linguagem da máquina, mas desconhece os riscos da exposição, ainda
mais com apelo sexual. E pedófilos, não somente sabem disso,
mas também exploram o anseio
típico do adolescente em se sentir considerado como adulto.
Filhos precisam de limites
dos pais e a máquina, ao contrário, abre horizontes dos
mais diversos. Se ele não tem
limites pode inclusive sentir-se
desamparado, desprotegido.
A internet em si é algo
bom. Ruim pode ser seu uso.

INTERATIVO
Tive dois relacionamentos na minha vida, em ambos sofri muito com infidelidades. Há quase dois anos
terminou o último, mas penso nela até hoje. Sinto muita falta de gostar de alguém, penso nisso a todo o
momento, mas não consigo
sair de casa e me doar.
João, 26
É próprio do ser humano amar e ser amado. Todos
nós buscamos isso, o amor
nos proporciona o sentimento de completude, apesar de
ser um sentimento ilusório.
Está claro que seu último
relacionamento, apesar da infidelidade, deixou boas lembranças, e você não resolveu
muito bem essa questão dentro
de você. É imprescindível que
isso aconteça para poder pros-

seguir em sua vida afetiva, sem
estar com um pé no passado.
Outro ponto importante é
que se nas duas únicas experiências teve sofrimentos de origem semelhante, é compreensível que tenha receios da repetição e se enclausure em
casa, ou em si próprio. Porém é
necessário lembrar que as pessoas não são iguais, o que implica dizer que não necessariamente terá outra pessoa infiel.
Infelizmente por mais que eu
fundamente argumentos, eles
não encontram eco em suas emoções. São elas que comandam
suas decisões, nesse caso optando pelo fechamento em si. Sem
se arriscar a única certeza que
se tem é a solidão. Em nossa
vida afetiva o risco é maior,
mas também poderá ter imensas surpresas no caminho. Ou
prefere viver como está vivendo?

CITAÇÃO!
“Brincando pode-se dizer de tudo, até mesmo
a verdade”. (Sigmund Freud)

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.
Use até 200 toques. Sigilo absoluto.
BLOG: http://pedrogobett.blogspot.com/
FACEBOOK: fb.com/psicopontocom
E-MAIL: pedrogobett@yahoo.com.br
CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430

o acervo, que terá controle térmico e de umidade, assim como
a sala de restauro, foram projetados também pensando na dinâmica do trabalho dos funcionários que cuidarão do acervo.
O arquivo e sala de restauro
foram projetados próximos à
sala de exposição para garantir
que o público possa acompanhar
ainda o trabalho de restauração
e conservação das obras de arte
do acervo. O espaço café e a área
de exposição externa vão garantir, também, a socialização dos
visitantes e, consequentemente,
cumprir com o objetivo de ocupação cultural do Engenho Central. Com a oficina de artes, novos
talentos poderão ser desenvolvidos e conhecidos pelo público.
O arquiteto mantém ainda a
estrutura original do Armazém
14-A e cuida para que as modificações pontuais sugeridas não interfiram na paisagem do local. “O
Engenho Central é o lugar mais
importante de Piracicaba em termos históricos e de natureza.
Marca a fundação da cidade. Por
isso temos que ter muito respeito
na intervenção, não pensando
apenas no edifício isolado, mas no
conjunto de edifícios”, explica
Guidotti. “O prédio 14A era originalmente depósito de açúcar
e achei isso muito poético. Porque o açúcar era o símbolo de
desenvolvimento daquela época,
a riqueza. E agora vai ser o espaço das nossas obras de arte, que
são nossas riquezas”, avalia.
Para Adolpho Queiroz, secretário da Ação Cultural, o lançamento do projeto simboliza o
nascimento de um sonho. “Em
breve vamos ter aqui um espaço
muito importante para a cidade.
A Pinacoteca voltará a funcionar
aos sábados e domingos”, comenta. Guidotti Júnior, secretário da Semdettur, por sua vez,
agradeceu a generosidade do
arquiteto Marcelo Guidotti em
doar o projeto à Prefeitura.
Com o desenvolvimento do
projeto, o arquiteto Marcelo Guidotti mantém a ligação familiar de
atuar em prol de Piracicaba ao
doar o projeto à Prefeitura. Ele é
bisneto do ex-prefeito Luciano
Guidotti, que foi responsável pela
doação do projeto da construção
do atual prédio da Pinacoteca

Municipal. “Para mim é uma honra muito grande, porque aprendi
muito com minha família sobre a
história e os muitos capítulos da
trajetória de Luciano Guidotti. O
filho que viu o pai ser assassinado saiu para ganhar a vida e
conseguiu ajudar tanto socialmente”, comenta o arquiteto,
lembrando do assassinato de
Nazareno Guidotti, pai de Luciano, em Avaré, o que fez com
que o ex-prefeito assumisse as
responsabilidades pela família.
ARMAZÉM 14-A – De
acordo com o secretário de Obras,
Paulo Sérgio Ferreira da Silva, a
empresa vencedora da licitação
para o restauro do Armazém 14A foi a Arion Construções e Gerenciamento de Obras Eireli. A
obra terá o investimento de
R$1.144.798,92, recursos do Tesouro Municipal. O prazo de execução da obra é de 180 dias. “Vamos fazer a fiscalização e acompanhar a obra”, afirma Silva.
ENGENHO DA CULTURA – A Nova Pinacoteca para
Todos vai integrar o complexo do
Engenho da Cultura, que prevê
a ocupação do espaço do Engenho Central com atividades culturais e gastronômicas. Além da
Pinacoteca, o espaço deve ganhar
ainda um Complexo de Lazer,
Cultura e Esporte, Espaço Multiuso com palcos para festas populares e eventos corporativos,
restaurante e o VER de Museu.
CATALOGAÇÃO – A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac),
realizou catalogação do acervo artístico municipal da Pinacoteca
Municipal Miguel Dutra. O trabalho, realizado entre os meses de
agosto e outubro de 2021, proporcionou ter conhecimento do número de obras que pertencem ao município: no total, são 1.000 obras,
entre esculturas, pinturas, gravuras e desenhos, sendo 722 obras
tombadas e 278 obras não tombadas. Durante a catalogação, foi verificado que algumas apresentaram
desgaste em função da umidade,
poeira e cupim, entre outros problemas, ocasionados pela falta de
manutenção do atual prédio nos
últimos anos. De acordo com Adolpho Queiroz, o trabalho de conservação do acervo não recebia
atenção há mais de uma década.

E SPETÁCULO

Paixão de Cristo de Piracicaba
segue com ensaios para evento
Tendo início no último
fim semana (12 e 13), os ensaios gerais para a 32ª edição
da Paixão de Cristo de Piracicaba seguem acontecendo na
sede da Associação Cultural e
Teatral Guarantã, realizadora do espetáculo teatral, mesmos local onde continuarão,
durante o mês de fevereiro.
Neste final de semana atividades serão realizadas no
sábado, dia 19, das 14 h às
18h, e no domingo, dia 20, em
dois períodos: 10h às 13h e
das 14h30 às 18h. Na próxima semana, nos dias 21 e 22

de fevereiro, haverá a gravação das falas em estúdio, em
horários diversos e de acordo
com cronograma das cenas.
A estreia da Paixão de
Cristo de Piracicaba será no
dia 14 de abril (quinta) e as
apresentações seguem nos
dias 15, 16 e 17, sempre as 20h.
Na Sexta-Feira Santa (15) haverá uma sessão extra, às 17h.
“Ainda no mês de março, a
Associação Guarantã irá divulgar a abertura das inscrições
para elenco figurante, mas as
vagas serão limitadas”, afirmou
a produtora Anelisa Ferraz.
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Joussef é reeleito presidente da Unimed Piracicaba
Em Assembleia Geral, na noite desta quinta-feira (17), na Acipi, cooperados validaram propostas e aclamaram nova diretoria
Por aclamação, o ginecologista e obstetra Carlos Joussef
foi reeleito, ontem (17/02), em
Assembleia Geral, realizada de
forma híbrida, na Acipi (Associação Comercial e Industrial
de Piracicaba), para presidir a
Unimed Piracicaba até 2026.
Esse será o quarto mandato do
médico na Cooperativa, que representa 592 cooperados e lidera o mercado de planos de saúde na cidade e região com mais
de 190 mil beneficiários.
“É uma honra receber novamente a confiança dos colegas para
continuar à frente de uma Instituição reconhecida nacionalmente. E, para os próximos anos, queremos e devemos preparar a nossa Unimed para o futuro, com
muita tecnologia, inovação e novos serviços”, revelou o dirigente.
Além do Diretor Presidente
reeleito, compõem a Diretoria
Executiva da operadora os médicos Juliano Padovani (anestesista), como Diretor Administrativo; José Rogério Nicola (ginecologista e obstetra), Diretor de Promoção à Saúde, e João Paulo Mainardi (cirurgião geral e torácico),
Diretor Institucional, Integração
e Fomento ao Cooperativismo.
Na ocasião, também foram

empossados os Conselheiros Marco Aurélio Pereira (anestesista),
Hamilton Bonilha (infectologista), Poliana Pacello (ginecologista e obstetra), Karina Andreucci
(dermatologista), Walter Checoli
(cardiologista), Ary Pedroso Junior (cirurgião geral e do aparelho digestivo), Ricardo Tedeschi
(cirurgião geral e endoscopista),
Ronaldo Moschini (ginecologista
e obstetra) e Renato Françoso (cirurgião geral e do aparelho digestivo) e os Delegados Itamar Curti
(anestesista), Humberto Passos
(cardiologista e cirurgião cardiovascular), Marcelo Ventosa (ortopedista e traumatologista).
Ainda integram o novo Conselho de Administração, os membros efetivos e suplentes do Conselho Técnico: Carolina Aloisi (oftalmologista), Miki Mochizuki (cirurgião geral e do aparelho digestivo), Thaís Machado (anestesista), Ulisses Gomes (cardiologista),
Ricardo Gonçalves (ortopedista e
traumatologista) e Ariovaldo
Marques (intensivista) e do Conselho Fiscal: Rodrigo Chorilli (ortopedista e traumatologista),
Gustavo Ebert (neurologista e
neurocirurgião), Tiago Elia (intensivista), Luiz Carlos Moraes
(clínico médico), Fábio Watanabe

(urologista) e Miguel Córdoba (cirurgião torácico e oncologista).
A assembleia contou com
apresentação dos balanços social, administrativo e contábil e parecer de auditoria externa independente e do Conselho Fiscal
para médicos cooperados, incluindo ações, números e resultados
que a Cooperativa obteve nos anos
de gestão da diretoria de Joussef. Todo demonstrativo de contas do exercício do ano de 2021
foi aprovado pelos cooperados.
“Agradeço a confiança e retribuo os resultados positivos da
Cooperativa ao Conselho de Administração, médicos cooperados,
colaboradores e parceiros que contribuíram, substancialmente, nesses dez anos de gestão sólida e
transparente. O papel de cada um
foi fundamental para o avanço de
nossa Instituição”, revelou.
Entre as ações do planejamento estratégico da Instituição,
a nova diretoria prevê a inauguração do Centro Comercial e Saúde Ocupacional, além da implantação do Centro de Oncologia e
Hemodiálises no Hospital Unimed Piracicaba. A construção de
um Centro de Prevenção e Reabilitação também faz parte do
programa de reestruturação, as-

Lúcia Lacorte/Unimed Piracicaba

Assembleia contou com apresentação dos balanços social, administrativo
e contábil e parecer de auditoria externa independente e do Conselho Fiscal

sim como um novo hospital com
mais leitos e centro cirúrgico.
“Mais do que oferecer os melhores serviços assistenciais para
os nossos beneficiários, a Unimed Piracicaba está diretamente entrelaçada com a comunidade, Poder Público, entidades de
classe e órgãos sociais. Essa é a

I NTERCÂMBIO

nossa missão e compromisso”.
Por adotar um modelo de gestão
sólido, transparente e ousado
nos últimos dez anos, Joussef
conquistou não apenas o respeito
de médicos cooperados, colaboradores e beneficiários, mas também
o reconhecimento nacional de dirigentes do Sistema Unimed.

“Impulsionamos a qualidade
médica e pautamos a gestão assistencial no combate ao desperdício, o desnecessário, o ineficaz
e o superfaturado nas relações
corporativas. Buscamos a melhoria contínua de nossos processos
na busca de atender as expectativas dos beneficiários”, finalizou.

A VENIDA

Piracicaba é convidada a participar do Movimento Cidades Educadoras Moradores pedem melhorias na
O vereador Thiago Ribeiro
(PSC), esteve em Curitiba (PR)
nesta quinta-feira (17), onde
participou de uma reunião na
Secretaria Municipal de Educação, sendo recebido pela secretária Maria Silvia Bacila, acompanhado do vereador curitibano Marcelo Fachinello (PSC).
Dos temas debatidos com
a secretária do executivo local,
o “Movimento Cidades Educadoras” foi colocado em pauta.
Atualmente, Bacila é a gestora
do movimento no Brasil.
O Movimento Cidades Educadoras propõe políticas públicas
urbanas voltadas ao combate de
diferentes formas de desigualdades, tendo como base um conceito
humanista de educação ao longo
da vida, por meio de iniciativas
educativas formais e informais.
O Movimento atua em âmbito global, a partir de políticas públicas locais, com o intuito de proporcionar uma melhora da qualidade de vida nos espaços urbanos,
por meio de ações de cunho pedagógico. As premissas e princípios
do Movimento estão voltados à
implantação de um conjunto de
iniciativas educacionais que visam
alcançar uma educação ao longo
da vida tanto para os habitantes
em geral, quanto para grupos específicos. A intenção é de que governos locais, habitantes e instituições se envolvam no planejamento e desenvolvimento de planos e projetos, e que trabalhem
sob diferentes frentes às desigualdades e exclusões urbanas.
O Movimento integra, a AICE
(Associação Internacional das Cidades Educadoras), fundada em
1994 e é uma Associação sem fins
lucrativos constituída como uma

estrutura permanente de colaboração entre governos locais que se
comprometem a reger-se pelos
princípios inscritos na Carta das
Cidades Educadoras. Qualquer
governo local que aceite este compromisso pode converter-se em
membro ativo da Associação, independentemente das suas competências administrativas.
No início do ano 2020, o
seu número de membros ascendia a mais de 500 cidades
de 36 países distribuídos por
todos os continentes.
No Brasil, cidades paulistas
como Santos, São Paulo, Sorocaba, Santo André e São Bernardo
do Campo, além de Caxias do Sul
(RS), Sourados (MS), Jequié
(BA), Curitiba (PR) e demais municípios do país já integram o
Movimento Cidades Educadoras. No mundo, cidades como
Paris, na França e Barcelona, na
Espanha, fazem parte da rede.
O parlamentar conheceu de
perto o projeto, que se implementado em Piracicaba, tornará a cidade parte de uma rede composta
pelos parceiros da AICE, como a
ONU (Organização das Nações
Unidas), Unesco (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization), OMS (Organização Mundial da Saúde), Clasco
(Conselho Latino-americano de
Ciências Sociais) e demais organizações mundiais, integrantes na
Carta das Cidades Educadoras.
A Carta contém os princípios
básicos pelos quais se deve reger
o impulso educativo da cidade. Os
Princípios são: Educação inclusiva ao longo da vida, política educativa ampla, diversidade e não
discriminação, acesso à cultura,
diálogo intergeracional, conheci-
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Ribeiro recebeu convite da secretária de Educação de Curitiba, Maria Bacila

mento do território, acesso a informação, governança e participação dos cidadãos, acompanhamento e melhoria contínua, identidade da cidade, espaço público
habitável, adequação dos equipamentos e serviços municipais,
sustentabilidade, promoção da
saúde, formação de agentes educativos, orientação e inserção laboral inclusiva, inclusão e coesão
social, corresponsabilidade contra as desigualdades, promoção
do associativismo e do voluntariado e educação para uma cidadania democrática e global.
O Movimento Cidades Educadoras, quando da proximidade do governo local, possibilita
que os habitantes possam gerar
ações conjuntas e solidárias.
A educação transcende as
paredes da escola para impregnar toda a cidade. Aprender e
desenvolver a consciência da comunidade e as competências necessárias para organizar a vida
em comum em condições de
igualdade e justiça são pilares
das Cidades Educadoras.

As Cidades Educadoras sentem-se portadoras do ideal de inclusão, acolhendo cada pessoa
como ela é e convidando-a a participar num projeto comum de cidade. Um dos desafios das Cidades
Educadoras é promover o equilíbrio
e a harmonia entre a identidade e a
diversidade, tendo em vista os diversos contributos das comunidades que a constituem e o direito de
todas as pessoas que nelas vivem
a sentirem-se reconhecidas pela
sua identidade cultural própria.
Para que o município integre o Movimento Cidades Educadoras, o Poder Executivo
deve encaminhar um projeto de
Lei para apreciação do plenário
da Câmara Municipal, que autorize o Município de Piracicaba a associar-se com a AICE.
O vereador Thiago Ribeiro se
encontrará nos próximos dias,
com o secretário municipal de
Educação de Piracicaba, Bruno
Cesar Roza, para debater o assunto e apresentar o Movimento Cidades Educadoras que hoje estrutura cidades por todo o planeta.

T RÂNSITO

Indicação sugere faixa elevada em cruzamento da área central
Gustavo Inácio, proprietário
do posto Pró Quality, localizado
na esquina da avenida Armando Salles com a rua Regente Feijó, procurou o gabinete do vereador André Bandeira (PSDB)
para relatar situações de acidentes de trânsito que têm acontecido, principalmente no cruzamento do início da rua Benjamin
Constant com a Regente Feijó.
Dependendo de como a batida acontecer, os veículos podem acabar indo para a direção do posto e, em uma ocasião
como essa, se o veículo for de
encontro com a bomba de combustível, o acidente pode ter
proporções inimagináveis.
O proprietário trouxe algumas sugestões para ser encaminhadas à prefeitura, como a implantação de uma faixa eleva-

da entre a praça Allan Kardec,
no início da Benjamin Constant, antes do cruzamento com
a Regente Feijó, tanto para facilitar a travessia dos pedestres, quanto para limitar os veículos que vêm da Armando
Salles e entram na Benjamin
muitas vezes sem diminuir a
velocidade e acabam gerando
esses acidentes no cruzamento.
O vereador enviará indicação à Semuttran (Secretaria
Municipal de Trânsito, Mobilidade Urbana e Transportes),
além de se propor a pedir pessoalmente à secretaria.
A praça Allan Kardec está
completamente abandonada e,
segundo Gustavo, a calçada do
lado da avenida Armando Salles
está intransitável, saiu quase
todo o piso e está na terra, al-

sinalização da Dois Córregos
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Iniciativa é do vereador André Bandeira

guns canteirinhos crescem e
como não é realizada a poda, acabam tirando a visão dos moto-

ristas que estão chegando no
cruzamento. Pedir uma revitalização para que seja transitável.

Indicação foi encaminhada à Prefeitura pelo vereador Pedro Kawai

Moradores e comerciantes
próximos à avenida Dois Córregos, no bairro Piracicamirim,
solicitaram ao vereador Pedro
Kawai (PSDB), que encaminhasse um pedido à Semuttran (Secretaria de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes), para
que sua equipe técnica adotasse providências, a fim de melhorar a sinalização no local.
A reivindicação é para que
a prefeitura aumente o número
de placas e refaça pinturas no
solo, especialmente no perímetro compreendido entre as ave-

nidas Antonia Pazzinatto Sturion e Alberto Vollet Sachs. Os
moradores pedem que seja instalada mais uma faixa de pedestre, se possível elevada, pois relatam que possuem dificuldade
para atravessar a via, que possui
grande circulação de veículos.
De acordo com o vereador,
o pedido já foi protocolado junto à Prefeitura, através da indicação nº 675/2022. “Estou à
disposição dos engenheiros da
Semuttran para acompanhá-los
em uma eventual visita técnica
ao local”, comentou Kawai.

C OPLACAMPO 2022

Casa do Produtor Rural participa
de evento com oficinas gratuitas
Parceira institucional da
Fundação de Estudos Agrários
Luiz de Queiroz (Fealq), a Casa
do Produtor Rural da Esalq/USP
marca presença na 8ª edição da
Coplacampo com oficinas práticas e gratuitas. O evento, que
acontece de 21 a 24 de fevereiro,
em Piracicaba (SP), é realizado
pela Coplacana (Cooperativa dos
Plantadores de Cana do Estado
de São Paulo) e tem como objetivo apresentar as principais novidades em serviços, produtos e
tecnologias do agro e gerar bons
negócios para os produtores.
Segundo a coordenadora da
Casa do Produtor Rural (CPR),
Marcela Matavelli, as atividades
serão apresentadas em módulos
(confira abaixo cronograma
completo). “A ideia é fomentar a
prática agrícola junto aos produtores rurais, com uma programação bastante diversificada, que
contempla a olericultura, a fruticultura e também a zootecnia.
No nosso estande, o visitante
poderá aprender de forma didática conceitos e técnicas de manejo e tirar todas as dúvidas com
nossos especialistas”, explica.

Durante o evento, ao final
do programa definido para
cada dia, será demonstrado o
passo a passo de como fazer vasos auto irrigáveis e inseticidas
caseiros para hortas caseiras.
A participação da Casa do
Produtor Rural na Coplacampo é, segundo Marcela, uma
oportunidade de disseminar o
conhecimento gerado na academia para toda a comunidade.
“A CPR acaba sendo uma grande vitrine dos projetos desenvolvidos na Esalq. Além disso,
a feira é uma forma de integração entre docentes, grupos de
extensão, alunos de graduação
e produtores”, acrescenta.
Dentro do espaço da CPR, a
Fealq estará presente com informações e materiais institucionais, além de livros publicados
com o apoio da Fundação.
A Fealq é parceira da Casa
do Produtor Rural desde o início do projeto, há 16 anos, oferecendo suporte a serviços oferecidos gratuitamente ao agricultor. A entidade contribui com
bolsa de estudo e recursos para
realização de eventos técnicos.
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V ICINAIS

T HIAGO R IBEIRO

Vereador conhece programa sobre
autismo desenvolvido em Curitiba
Assessoria Parlamentar

Prefeitura envia à Câmara PL
de convênio para recuperação
Projeto é necessário para que Departamento de Estradas e Rodagem
(DER ) possa executar obras nas vicinais municipais PIR 260 e PIR 021

Ribeiro esteve em agenda na cidade nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) se reuniu com a secretária
municipal de Educação de Curitiba (PR), Maria Silvia Bacila, para
conhecer o programa desenvolvido pelo executivo para o Transtorno do Espectro Autista. A reunião foi intermediada pelos vereadores curitibanos, Marcelo Fachinello (PSC) e pelo líder de governo Pier Petruzziello (PTB).
Thiago conheceu de perto as
instalações e o trabalho realizado pelo Ceetea (Centro de Ensino Especializado para o transtorno do espectro autista). O
programa atende a crianças do
6º ao 9º ano escolar e também
os familiares das crianças diagnosticadas com autismo.
O principal objetivo do Ceetea é a inclusão da pessoa autista
na sociedade, trabalhando com o
desenvolvimento da habilidade
de comunicação, interação e comportamento e para isso conta com
ferramentas e profissionais capacitados para o atendimento.
O Ceetea possui seis salas
para atendimento, é 100% gratuito e possui atualmente 198 famílias matriculadas. Além do
atendimento às crianças, o programa também atende os pais e
familiares, por meio da Escola de
Pais, promovendo oficinas sensoriais, propostas de músicas e
trabalhos em argila com foco em
trabalhar o desenvolvimento da
estrutura familiar da criança
autista. O acolhimento e atendimento aos pais e familiares ocorrem durante o atendimento da
criança, numa sala separada.

B UGIO

O atendimento à criança
dura cerca de 35 minutos e ocorre uma vez na semana, estimulando habilidades não dominadas como o aprender, auto independência, regulação e o brincar.
A parceria do programa com
as escolas é de fundamental importância para o funcionamento
do programa, além da integração entre a Escola de Pais e com
as profissionais que executam o
atendimento da criança, pois
muitos familiares de crianças autistas possuem dificuldades em
contribuir com o desenvolvimento das habilidades das crianças.
O programa também oferece suporte as escolas e atende
professores e pedagogas da
rede de ensino a fim de capacitar profissionais a diagnosticar
o autismo em crianças e dar
suporte a seus familiares.
O parlamentar, que é autor
do projeto de lei 123/21, em tramitação na Câmara Municipal de
Piracicaba (SP), que “dispõe sobre a política pública municipal
para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas
com Transtorno do Espectro
Autista (TEA) e seus familiares”.
O vereador destaca a importância do programa e a boa
forma como ele é executado pela
capital paranaense. “É de grande importância esse suporte e
atendimento para a criança
autista e também para seus familiares, de forma 100% gratuita, atendendo e capacitando
ainda profissionais da rede de
ensino”, afirma Thiago Ribeiro.

PRETO

Pimpolho, o novo morador
do Zoológico de Piracicaba
O Zoológico Municipal de
Piracicaba tem, desde a última
segunda-feira, 14, um novo morador, o bugio-preto Pimpolho,
vindo por meio de transferência do Zoológico de Sorocaba,
seu local de nascimento. A
transferência entre instituições
ocorre como parte do Plano de
Manejo e Conservação da Espécie, que tem como objetivo a conservação desses indivíduos.
Pimpolho tem seis anos de idade e se juntará aos outros sete moradores da mesma espécie do Zoológico, cinco fêmeas e dois machos.
Ele divide o recinto com a fêmea
Sorriso, formando um casal.
O bugio-preto, conforme
informações do site do Instituto Chico Mendes (ICMBio), é

uma espécie encontrada em
vida livre em ampla distribuição no Brasil e a população desses indivíduos ainda é satisfatória, porém, encontra-se em
declínio devido a ameaças da
expansão de áreas agrícolas, os
incêndios florestais, a expansão da área urbana, a caça para
consumo, captura de filhotes
para tráfico e, principalmente, a
vulnerabilidade da espécie a epidemias de doenças infecciosas,
especialmente a febre amarela.
Em cativeiro o bugio-preto pode viver por mais de 26
anos. Apesar do nome bugiopreto, apenas os machos adultos dessa espécie possuem a
coloração preta. As fêmeas
possuem coloração amarelada.

A Prefeitura de Piracicaba
protocolizou na tarde de quarta-feira, 16/02, o projeto de lei
30/2022, para celebração de
convênio com o DER (Departamento de Estradas e Rodagem)
para implementação do programa estadual Novas Vicinais, que
contemplará, no município, a recuperação asfáltica de 32,2 quilômetros da estrada Dr. Luiz
Dias Gonzaga (PIR 260), principal via de acesso de Piracicaba
ao distrito de Anhumas, e dois
quilômetros da entrada do bairro de Tanquinho (PIR 021). Com
a aprovação do PL, o DER poderá executar as obras, que terão investimento estadual de
R$26.933.308,65. A recuperação dos locais é importante para
escoamento da produção agrícola, bem como para mobilidade e segurança da população que
transita e mora nestes locais.
A possibilidade de convênio
com o DER foi possível pela adesão do município ao programa
Novas Vicinais, conforme explica Nancy Thame, titular da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema). “Nós
definimos como importante a
busca por todos os programas
estaduais que pudéssemos aderir e trazer recursos e benfeitorias para Piracicaba e fomos contemplados com este.” As vicinais
escolhidas, explica Nancy, “levaram em conta serem as vicinais
que são asfaltadas e que cabiam
no escopo do programa e por serem vicinais importantes para o
escoamento da produção agrícola, do turismo e para a mobilidade e segurança da população que
mora e transita nestes locais”.
Além do recapeamento das
vias, a intervenção contempla
obras de drenagem e sinalização.
A concretização da melhoria contou com mãos de vários atores,
explica Nancy. “Tivemos o envolvimento da Associação de Moradores de Anhumas, do Centro
Rural de Tanquinho e também
do deputado Roberto Morais,
que intercedeu junto ao governo
estadual, bem como o apoio e interlocução dos vereadores Wag-
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Com a aprovação do PL, o DER poderá executar as obras, que terão investimento estadual de R$ 26.933.308,65

LUIZ DIAS GONZAGA

Vereador confirma projeto
de recuperação da estrada
O prefeito Luciano Almeida (União Brasil) encaminhou à Câmara Municipal,
projeto de lei que autoriza o
Município de Piracicaba a
celebrar convênio com o
DER (departamento de Estradas de Rodagem), visando a execução das obras e
serviços de recuperação funcional do pavimento da estrada vicinal PIR-260, Luiz
Dias Gonzaga, que liga Piracicaba ao distrito de Anhumas,
no valor de R$ 24.628.727,42,

pelo programa “Novas Estradas Vicinais”, do Governo
do Estado de São Paulo.
O projeto e a planilha de
custos da obra foram elaborados pela Semob (secretaria municipal de Obras), a
pedido do vereador Wagner
Alexandre de Oliveira, o Wagnão (Cidadania). Em seguida, os recursos foram viabilizados junto ao DER / Governo
do Estado de São Paulo através do deputado estadual
Roberto Morais (Cidadania).

O projeto será votado em
breve pela Câmara, que após
aprovado, será sancionado
pelo prefeito, possibilitando
assim, o andamento do processo licitatório e a execução
das obras. "Uma grande
conquista, que irá garantir
melhores condições de trafegabilidade e maior segurança aos motoristas", destaca o vereador Wagnão, sobre a importância da obra
para Piracicaba, especialmente na região de Anhumas.

ner Oliveira e Laércio Trevisan
Jr. Para programas como este,
também contamos com a parceria da Secretaria de Obras (Semob), que desenvolve os projetos.”
Na justificativa do projeto,
o prefeito Luciano Almeida explica a importância do convênio,

já que a maioria das vicinais foi
implantada há bastante tempo
e não passou por intervenções
grandes desde então: “Segundo
a justificativa apresentada pelo
DER no edital de concorrência
para as obras acima, a maioria
das estradas vicinais do Estado

de São Paulo foi implantada nas
décadas de 70 e 80, estando há
muitos anos em serviço. Neste
período, praticamente, não se
efetuou algum tipo intervenção
de restauração de porte e/ou
intervenções de rejuvenescimento de seu revestimento.”

Z ONA RURAL

S EMAC

Sema faz manutenção em Parlamentares apresentaram
estradas do Pau D’Alhinho projeto para o setor cultura
Divulgação

Assessoria Parlamentar

Divulgação

Estrada Moacyr Bonato, no Pau D'Alhinho, será concluída na segunda

PARCERIAS
A Yorkstone Providers e a
Thera Investimentos de Piracicaba realizaram um café da
manhã bastante inovador,
onde duas empresas parceiras, com sinergia entre seus
negócios, reuniram um grupo de clientes de diversas
áreas, para troca de experi-

ências e análises gerais do
cenário nacional e internacional. Foi uma rica experiência e um grande fortalecimento de network que, com certeza, se repetirá mensalmente. Nada melhor que receber
conhecimento, frente a frente, com grandes parceiros.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), realizou, nesta semana,
manutenções em duas estradas
do bairro Pau D’Alhinho (PIR
352 e 356), a fim de atender a
demanda de moradores da região.
A equipe utilizou a máquina
motoniveladora e rolo compactador para aplicar o material lajão
britado nos pontos críticos de ambas as estradas. A PIR 356, conhecida como Estrada do Bangé, foi
concluída na terça-feira, 15/02, e
a PIR 352, nomeada de Moacyr
Bonato, será finalizada na próxima segunda-feira, 21/02.
Nesta semana a Sema tam-

bém esteve no bairro Anhumas, realizando manutenção
nos pontos críticos e aplicando o material agregado reciclado na estrada PIR 260, que liga
o bairro ao município de Conchas-SP. Os reparos tiveram
início na segunda-feira, com
término nesta sexta, 18/02.
Foi finalizada a aplicação de
lajão britado na estrada José Saul
Chinelato, do bairro Nova Suíça,
com início no sábado, 12/02.
O bairro Santa Isabel recebeu manutenção na estrada PIR
013L, com aplicação de agregado reciclado para pavimentos,
com motoniveladora. Os serviços
foram concluídos na sexta-feira.

Ana Pavão e Alex de Madureira visitaram o secretário Adolpho Queiroz

Nesta quinta-feira (17), a vereadora Ana Pavão (PL) e o Deputado Estadual Alex de Madureira (PSD) estiveram presentes
na Secretaria Municipal da Cultura (Semac) para se reunir com
o secretário Adolpho Queiroz.
Visto que a secretaria tem se empenhado em fazer a diferença na
cidade através da cultura, a vereadora Ana Pavão levou um projeto para o secretário sobre o banheiro público e a nova apresentação que isso dará à cidade.
Com este projeto, o banheiro
público será revitalizado com uma

pintura artística, transformando
o “algo simples” em “maravilhoso”, visto que está situado no ponto turístico do município, a Rua
do Porto. O projeto está em estudo, tanto em captação de recursos
como em processos burocráticos
para poder aplicar em Piracicaba.
“Temos grandes artistas em
nossa cidade, e pensamos em aplicar essa ideia para ser também
destaque no nosso município. A
arte transforma e deixa o ambiente mais aconchegante e é isso
que queremos transmitir para
quem nos visita”, ressaltou.
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Presidente do Crea-SP participa da Coplacampo 2022
O Eng. Vinicius Marchese, presidente do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo (Crea-SP), participa
da abertura da 8ª edição da feira de agronegócios Coplacampo, no dia 21 de fevereiro, em
Piracicaba. Realizado pela Cooperativa dos
Plantadores de Cana do Estado de São Paulo
(Coplacana), o evento reúne as melhores empresas do agronegócio e apresenta aos produtores rurais as maiores novidades em serviços,
produtos e tecnologias até 24 de fevereiro.
“Com um dos mais expressivos e modernos
sistemas agroindustriais do mundo, o estado de
São Paulo segue alcançando resultados importantes para o País. E o Conselho busca incentivar esse cenário inovador ao possibilitar o intercâmbio de ideias e projetos entre os profissionais da área. Por isso, é fundamental a participação do Crea-SP em momentos como esse”, afirma Marchese, convidado especial do evento.
Em 2021, o total exportado com o agronegócio resultou em US$ 120,59 bilhões, alta
de 19,7%, em relação ao ano anterior, conforme a Secretaria de Comércio e Relações
Internacionais (SCRI) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Para saber mais informações do evento e se
inscrever, acesse: https://www.sympla.com.br/
evento/coplacampo-2022/1423312
SOBRE O CREA-SP - Instalada há 87 anos, a
autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do
exercício e das atividades profissionais nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências. O
Crea-SP está presente nos 645 municípios do
Estado, conta com cerca de 350 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.
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E MENDAS

Morais conquista mais de R$ 6 mi para região
As entidades e Prefeituras beneficiadas estão recebendo comunicados com a análise de admissibilidade aprovada
Em comunicado recebido do
Secretário-Chefe da Casa Civil,
Cauê Macris, o Deputado Estadual Roberto Morais teve a confirmação do recebimento de emendas destinadas a diversas prefeituras da Região Metropolitana de
Piracicaba, entidades e outras cidades, no valor total de R$
6.595.306,00 conquistados neste
ano de 2022. As entidades e Prefeituras beneficiadas estão recebendo comunicados com a análise
de admissibilidade aprovada e para
providências dos documentos exigidos dentro do prazo estabelecido. “Esse resultado é a resposta aos
esforços constantes que venho empreendendo em prol dos municípios e entidades que tanto precisam e
merecem. Sou muito grato por poder trazer esses recursos e promover melhorias que refletem diretamente na qualidade de vida da
população”, destaca Morais.
No comunicado oficial, Macris parabenizou o Deputado. “Receba os nossos cumprimentos pela
decisão de seu mandato, voltada
para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo
e ambientalmente responsável do
Estado de São Paulo’, conclui o Secretário-Chefe da Casa Civil.
SEGUE A LISTA DAS
EMENDAS: Aquisição de equi-

pamentos para ambulatório médico de especialidades de Piracicaba; Custeio da Associação Ilumina; Aquisição de equipamentos
para a faculdade de odontologia
FOP/Unicamp em Piracicaba;
Custeio e manutenção do sistema
de saúde do município Araraquara; Custeio da sociedade campineira de educação e instrução Hospital e Maternidade celso Pierro;
Santa Casa de Misericórdia de
Laranjal Paulista; Custeio da fundação pio XII; Instituto Brasileiro
de Controle do Câncer; Diretoria
executiva da área da saúde da
Unicamp; Custeio do Caism –
Hospital da Mulher Prof. Dr. J. A.
Pinotti (Hospital das Clínicas da
Unicamp de Campinas); Recurso
para aquisição de veículo para atendimento das demandas da área da
saúde do município de Espírito
Santo do Pinhal; Aquisição de veículo para atendimento das demandas da área da saúde do município de Holambra; Custeio da
irmandade da Santa casa de Misericórdia de Piracicaba; Custeio
da Associação dos Fornecedores
de Cana de Piracicaba; Recursos
para custeio do Hospital Regional
de Piracicaba; Custeio do ambulatório médico de especialidades de
Piracicaba; Aquisição de veículo
para o Centro de atendimento às

Divulgação

PARABÉNS

“Esse resultado é a resposta aos esforços constantes que venho
empreendendo”, diz o Deputado Estadual Roberto Morais

pessoas especiais de Charqueada
“Ferminio Gava”; Construção do
centro de formação esportiva de
Piracicaba; Recapeamento de vias
urbanas no município de Capivari; Recapeamento de vias urbanas
no município de Rafard; Aquisição de veículo e equipamentos
para a fundação Jaime Pereira –
Funjape; Aquisição de veículo e
equipamentos para a Associação
dos usuários, familiares, profissionais e amigos da saúde mental;

Aquisição de veículo e equipamentos para o Centro de Reabilitação
de Piracicaba; Aquisição de veículo e equipamentos para o Centro
Social de Assistência e Cultura da
Paróquia São José – Cesac; Aquisição de veículo e equipamentos
para a Pastoral do Serviço da Caridade – Pasca; Aquisição de veículo
e equipamentos para a Associação
Síndrome de Down de Piracicaba;
Aquisição de veículo e equipamentos para a Casa do Bom Menino.

Divulgação

FAVORETO
EM SALTINHO
Na foto, Éverton Santos, coordenador político, Fernando
Favoreto, Marcos Paulare
(Paulare Empilhadeiras), Fernando Alexandre, assessor
político, e Ângelo Bucioloti, da
Catha Confecções, durante
visita ao Município de Saltinho. O presidente do MDB de
Piracicaba, Fernando Favoreto —que é presidente do Conselho de Pastores de Piracicaba — fazendo sua maratona como pré-candidato a deputado federal pelo Movimento Democrático Brasileiro, o tradicional MDB, que
tem na presidência de honra
o ex-presidente Michel Temer.
“Estou em busca de apoios a
uma candidatura de novo, de
um novo modelo de fazer política”, garante Favoreto.

A jornalista piracicabana, Jacqueline Santana,
comemora seu aniversário neste domingo e
recebe o carinho de familiares, equipe de
trabalho e de tantos amigos. Parabéns Jac!
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C ERIMONIAL

Inscrições para concurso começam nesta terça
Diário Oficial do Município publicou nesta sexta, 18, o edital, que recebeu ajustes técnicos; concurso é organizado pela Vunesp
Começa nesta terça-feira
(22) o período de inscrições para
o concurso público que visa preencher sete vagas para o cargo
de assistente de cerimonial da
Câmara Municipal de Piracicaba. A Fundação Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho") é a
responsável pela organização,
aplicação e avaliação das provas.
Após receber ajustes técnicos,
o edital de abertura do certame foi
publicado nesta sexta-feira (18) no
Diário Oficial do Município —ele
também pode ser conferido no site
vunesp.com.br/CPRC1901. O valor
da taxa de inscrição, de R$ 57, e a
data da aplicação das provas, em
3 de abril, foram mantidos.
O cargo tem vencimento de
R$ 4.156,22 para uma jornada de
40 horas semanais e conta com
benefícios de cesta básica (criado
pela resolução 10/1999, no valor
mensal de R$ 421,35), vale-refeição (instituído pela resolução 6/
2020, no valor diário de R$ 29,90,
com valores atualizados pelo ato
da Presidência 3/2022) e valetransporte mensal (segundo o disposto na lei federal 7.418/1986).
O adiamento da data de
abertura das inscrições decorreu da necessidade, verificada
pela Comissão de Concurso Público da Câmara Municipal de
Piracicaba, de ajustes técnicos
no edital, originalmente publicado em 3 de janeiro. O cargo
de assistente de cerimonial teve
sua nomenclatura adequada
conforme a nova organização
administrativa do Legislativo.
O extinto Departamento de
Relações Públicas e Cerimonial foi
incorporado, em julho de 2021, à
estrutura do Departamento de Comunicação Social, tornando-se o
agora Setor de Cerimonial. Com
isso, o antigo cargo de "assistente
de relações públicas e cerimonial"
passou a ter o nome de "assistente de cerimonial", após a aprova-

ção, em plenário, do projeto de resolução 1/2022, no último dia 14.
"Em virtude dessa alteração
estrutural, foi feita a adequação
na nomenclatura do cargo e de
suas atribuições também", explica a chefe da Procuradoria Legislativa da Câmara, Patrícia
Midori Kimura, que preside a
Comissão de Concurso Público,
composta por outros dois servidores da Casa que, assim
como a advogada, são efetivos.
"Para fazer essa alteração,
passou-se por todo um processo
legislativo, já que a nomenclatura
e as atribuições decorrem de lei. O
projeto foi aprovado em plenário,
em votação dos vereadores. Foram
ajustes necessários que demandamos fazer, juntamente com a equipe da Vunesp, e estamos agora fazendo a publicação do edital com
as retificações", acrescenta Patrícia, ressaltando que a fundação
arcará com todos os custos de realização do concurso público, sem
qualquer despesa para a Câmara.
O novo edital de abertura
também traz o vencimento atualizado do cargo, de R$ 4.156,22,
já em conformidade com a nova
tabela aprovada em dezembro, e
o esclarecimento de um apontamento feito por meio do formulário disponibilizado pela Câmara, em seu site, para qualquer
candidato contatar a Comissão
de Concurso Público. A dúvida
era se pessoas com mais de 45
anos poderiam concorrer às vagas, já que o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município
de Piracicaba faz essa restrição.
Assim, o artigo 12.19 foi acrescido ao edital para esclarecer que,
"uma vez que a natureza das atribuições do cargo de assistente de
cerimonial não é incompatível com
o desempenho por pessoas de mais
de 45 anos, não se aplica a este
concurso o limite máximo de idade disposto pelo artigo 17 da lei
municipal 1.972/1972, em conformidade com o que dispõem o pa-

rágrafo único do referido artigo e a súmula 683 do Supremo
Tribunal Federal". Ou seja,
pode concorrer às vagas qualquer pessoa com mais de 18 anos
na data de nomeação ao cargo,
sem limite máximo de idade.
Por sinal, a possibilidade de
candidatos tirarem dúvidas, via
formulário, sobre o cargo de assistente de cerimonial e a carreira de um servidor efetivo na Câmara "está tendo repercussão
bastante positiva", como destaca
Renato Rafael, agente administrativo do Departamento Financeiro da Casa e membro da Comissão de Concurso Público, cujos
três integrantes foram nomeados
em ato da Presidência para atuarem como interlocutores da Câmara junto à Fundação Vunesp e na
fiscalização do concurso público.
"A comissão criou um canal
para dar esse suporte a todos os
candidatos que tenham dúvidas.
Tratamos de responder diretamente a qualquer ponto questionado e há também as 'Perguntas
Frequentes', que são aquelas que
se repetem; então a comissão, de
forma proativa, já foi trabalhando esses pontos. É uma forma de
deixar transparente e garantir a
lisura de todo o processo, à medida que vamos respondendo
qualquer ponto em que se tivesse
dúvida. É um diferencial da Câmara, numa decisão da própria
comissão, já que em outros
concursos, em geral, os candidatos têm que se contentar com
aquilo que é previsto no edital."
DETALHES - As inscrições
para o concurso público 1/2022,
da Câmara Municipal de Piracicaba, devem ser feitas até as
23h59 de 10 de março, exclusivamente pelo site vunesp.com.br. O
valor da taxa de inscrição, a ser
paga até 11 de março, é de R$ 57.
Ter ensino fundamental II completo e idade mínima de 18 anos,
quando da nomeação, são requisitos para o cargo. Das sete vagas

em disputa, seis integram a lista
ampla e uma é reservada aos candidatos que, na ficha de inscrição, se declararem afrodescendentes —a cota de 20% é garantida pela lei municipal 8.546/2016.
O concurso público terá fase
única. As provas serão aplicadas
em 3 de abril, às 9h, com duração
de até 4 horas e em locais posteriormente informados pela Vunesp.
Elas serão compostas de 40 questões de múltipla escolha —sendo
25 de conhecimentos gerais (10
de língua portuguesa, 10 de matemática e 5 de legislação) e 15
de conhecimentos específicos— e
redação em língua portuguesa.
A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 55 pontos,
com peso 1 às questões de conhecimentos gerais e 2 às de conhecimentos específicos. Será
considerado habilitado, na prova objetiva, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 27,5
pontos e não zerar em nenhum
dos componentes das provas.
Já a prova de redação valerá
40 pontos, mas somente será corrigida a dos candidatos habilitados que, na prova objetiva, ficarem entre os 100 primeiros na lista ampla, os 20 na lista afrodescendente e os 5 na lista de pessoas
com deficiência. Será considerado
habilitado na prova de redação o
candidato que obtiver nota igual
ou superior a 20 pontos e será atribuída nota zero à redação que apresentar 7 linhas ou menos (sem contar o título) ou mais de 30 linhas.
"A data da prova está mantida em 3 de abril, de modo que não
haja prejuízo aos candidatos",
aponta Aline Mello de Lara, também membro da Comissão de Concurso Público e agente administrativo do Setor de Recursos Humanos da Câmara. O cronograma
que se segue à aplicação das provas também permanece tal qual
o divulgado na versão do edital
publicada no início do ano.
Assim, o gabarito da prova

Davi Negri

Inscrições para o concurso público 1/2022 têm início nesta terça, 22

objetiva será publicado no site da
Vunesp em 4 de abril, quando
também estará disponível o caderno de questões. As notas da prova objetiva sairão em 29 de abril e
as da redação, em 13 de maio. A
classificação final será publicada
em 3 de junho. O concurso público terá prazo de validade de dois
anos, contado da data de sua homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Câmara, uma
única vez e por igual período.
Para esclarecer dúvidas sobre
o certame, o contato com a Vunesp
pode ser feito pelo telefone (11) 38746300, de segunda a sábado, das 8h
às 18h, e pelo link "Fale Conosco",
no site vunesp.com.br. O site oficial
da Câmara também disponibiliza
uma página exclusiva sobre o concurso público, com informações
sobre legislação e comunicados.
ATRIBUIÇÕES - São atribuições do cargo de assistente de
cerimonial, listadas pelo edital de
abertura do concurso público 1/
2022: atuar nos eventos promovidos pela Câmara Municipal de Piracicaba, cuidando de todos os
atos protocolares para as reuniões
solenes, especiais, comemorativas
e destinadas às homenagens;
manter atualizado o cadastro de
autoridades e representantes da
sociedade civil e dar suporte à di-

vulgação dos eventos; assessorar
a Presidência e os parlamentares
nas solenidades e demais eventos;
dar suporte ao presidente da Câmara no que se refere à correspondência oficial e convites de todos
os gêneros, informando o seu representante oficial, mediante ofício, quando de sua ausência; organizar em conjunto com o gabinete da Presidência da Câmara e
com a chefia do Departamento a
programação de visitas de instituições de ensino, de entidades
diversas e de autoridades e personalidades à Câmara Municipal de
Piracicaba; viabilizar, em conjunto com o gabinete da Presidência
da Câmara, as visitas do presidente
a órgãos públicos, empresas, entidades e instituições em geral; observar, no que couber, as normas
do decreto federal 70.274, de 9 de
março de 1972, da lei federal
5.700, de 1º de setembro de 1974,
e do decreto estadual 11.074, de 5
de janeiro de 1978; providenciar,
junto ao Setor de Produção do Departamento de Comunicação Social e gabinetes de vereadores, convites, diplomas e demais certificados; executar outras atividades
correlatas determinadas pelo chefe do Setor de Cerimonial, chefe
do Departamento de Comunicação
Social ou presidente da Câmara.

B IBLIOTE

A RTEMIS

Vereador cobra soluções da empresa Águas do Mirante Parlamentares se reúnem
Empenhado na despoluição,
limpeza e recuperação das lagoas
de Artemis e do Lago Azul, o vereador Josef Borges (Solidariedade)
participou de reunião com representantes da concessionária
Águas do Mirante, nesta sexta-feira (18), para cobrar medidas que
possam coibir o lançamento de esgoto clandestino nas galerias fluviais e as ligações irregulares de
água de chuva na rede de esgoto.
Josef Borges ressaltou que
toda a recuperação dessas lagoas, que são as principais demandas da população do distrito de
Artemis, depende desse trabalho
da Águas do Mirante, que avalia
que é preciso ampliar nas comunidades a conscientização sobre
os prejuízos ambientais e coletivos dessas práticas equivocadas.
No caso da ligação da água
da chuva na rede de esgoto, que
ocorre em Artemis e no Lago
Azul, além de diferentes pontos
da cidade, conforme a empresa,
esse erro provoca o extravasamento da rede de esgoto. “No
Lago Azul, após a última chuva,
moradores da parte baixa, na
avenida José Ramiro e José Bailarin ficaram indignados com o esgoto vazando, com o mau cheiro e

deram início a um abaixo-assinado para que a Mirante tome providências”, explicou o vereador.
No caso de Artemis, além desse mesmo problema, há ainda lançamento de esgoto direto na galeria de água fluvial que deságua na
lagoa do Itaiçaba. “Estamos realizando a limpeza e posteriormente a recuperação da lagoa, com
a continuidade do projeto, não
podemos ter esses lançamentos
de esgoto”, disse o vereador.
Participaram da reunião
com Josef Borges, líder do governo na Câmara, Maria Aparecida Draheim, Laís Fonseca Gomes e Amanda Miquelani. Elas
propuseram dar início a uma série de ações com os moradores
que começa com a conscientização, campanhas de informação,
fiscalização e, por último, a elaboração de relatório que é encaminhado ao Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), que
pode aplicar a multa ao munícipe
que não retirar a saída de água
de chuva da rede de esgoto.
“Vamos promover reuniões
com nossas equipes, conversar
com os moradores para conscientizar, porque cabe a cada morador fazer o reparo em sua resi-
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Josef Borges alertou para o lançamento clandestino de
esgoto na lagoa do Itaiçaba e de ligações de água da
chuva na rede de esgoto em Artemis e no Lago Azul

dência. Também vamos iniciar
uma campanha nessas localidades que pode ajudar”, disseram
as representantes da empresa.
BURACOS - Josef Borges
também apresentou para a equipe da concessionária pontos em
que o asfalto afundou na rede
de esgoto da rua José Ferreira
Filho, em Artemis, e na rua
José Bailarin no Lago Azul.
“Após algum tempo da intervenção na rede de esgoto, o asfalto cedeu e formou buracos

mais fundos. Carros passam,
batem e motociclistas correm
risco de acidente, como também
os pedestres. Os trechos afundados são longos e quando ficam
cheios de água ficam mais perigosos”, argumentou o vereador.
De acordo com Laís Gomes,
o problema ocorre por conta de
infiltração de água no asfalto ou
na calçada. Elas ressaltaram
que esse pedido do vereador
será atendido. Os buracos nessas ruas serão consertados.

ANA PAVÃO

Vereadora denuncia falta de medicamentos oncológicos
Após enviar ofício deputado federal Guiga Peixoto, no dia
24 de janeiro, a vereadora Ana
Pavão se reuniu na noite de ontem (quinta-feira-17) com o deputado estadual Alex de Madureira para informar o parlamentar piracicabano sobre a falta de
medicamentos para o tratamento oncológico em Piracicaba.
A vereadora Ana Pavão tem
acolhido constantemente demandas relacionadas ao auxílio
para medicamentos que são enviados pelo Ministério da Saúde aos postos locais de atendimento. Os remédios mais pro-

curados são o Mesilato de Imatinibe, age contra esta proliferação das células cancerígenas, inibindo diretamente a atividade da
proteína Tirosina Quinase; e a
Eritropoietina, indicado para os
pacientes de Renal Crônico.
“A falta destes medicamentos
nos postos de atendimento especializado é prejudicial aos pacientes
que estão em tratamento, entendendo que os medicamentos supracitados são de suma importância
para a preservação da vida”, informou a vereadora piracicabana.
Sabendo do grande risco à
saúde dos pacientes em trata-

com diretores da Fealq

mento oncológico e renal, a vereadora tem buscado auxilio
junto ao deputado para auxiliar nessa questão junto ao Ministério da Saúde, responsável
pela dispensação dos medicamentos para a rede de saúde.
“Os medicamentos de tratamento oncológico possuem alto
custo, sendo inviável a compra
pelo próprio paciente, por isso, temos que evitar essa situação, pois
atinge a população mais vulnerável economicamente”, disse Alex
de Madureira. "Quem está doente
não pode esperar a medicação. O
nosso intuito é resolver, seja o go-

verno do estado ou governo federal, estamos trabalhando para solucionar esse problema que atinge aqueles que mais precisam, os
que não tem condição de comprar
esse tipo de medicação”, afirmou
o deputado estadual Alex de Madureira e Coordenador de Projetos Parlamentares da Alesp.
Em resposta ao oficio enviado, o Ministério da Saúde alegou
que as entregas iniciaram dia 4 de
fevereiro, mas até o presente momento, os postos ainda não receberam. Ana Pavão acredita que a destreza no atendimento minimizaria
os impactos negativos das doenças.

Paula Arigoni, Nelson Massola, Pedro Gervatoski,
Ana Pavão, Guiga Peixoto e Alexandre Pavão

A vereadora Ana Pavão (PL)
acompanhada pelo deputado federal Guiga Peixoto (PSL/SP) e assessoria se locomoveram até a Fealq (Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz) para conhecer
a fundação e acatar demandas.
O deputado Guida Peixoto
não conhecia a estrutura organizacional e predial da Fealq, onde
atuam com a gestão de projetos,
"se maravilhando com sua atuação de ser referência brasileira entre
as fundações nas áreas das ciências
agrárias, ambientais e sociais aplicadas”, destacou Ana Pavão.
Desde 1976, a Fealq viabiliza a docentes e grupos de pesquisa da Universidade de São
Paulo. A fundação é atuante principalmente no agronegócio e na
celebração de contratos com quaisquer outros segmentos da sociedade brasileira ou estrangeira.
Atualmente, a Fealq gerencia projetos da Esalq/USP (Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz), do Cena/USP (Centro de Energia Nuclear na Agri-

cultura) e da FZEA/USP (Faculdade de Zootecnia e Engenharia
de Alimentos), de Pirassununga.
A Fealq é uma entidade de
direito privado, sem fins lucrativos, signatária do Acordo de Cooperação com a Universidade de
São Paulo, que regulamenta a
gestão administrativa e financeira dos projetos desenvolvidos
entre membros da USP e instituições públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras. Sua estrutura lhe permite atuar também como gestora de projetos
exclusivos da iniciativa privada.
A vereadora Ana Pavão apresentou o deputado federal ao diretor-presidente da entidade,
Nelson Massola e à gerente de
Produtos da Fundação, Paula
Arigoni, onde discorreram algumas demandas ao parlamentar.
Por fim, o deputado Guiga
Peixoto disse que analisará a
demanda entregue pela fundação, em seu gabinete, de Brasília, Distrito Federal, para poder atender e auxiliar a Fealq.
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MEIO AMBIENTE

Dedini recupera mata
atingida por incêndio
Igor Serra

#ACELERAV ACINA

Secretário de Saúde recebe
representantes do projeto
O encontro aconteceu na manhã de quarta-feira, 16, e abordou a segunda etapa
do projeto que vem sendo executado em unidades de saúde desde janeiro

Previsão é que, até o final deste ano, 2 mil mudas nativas sejam plantadas

A Dedini S/A Indústrias de
Base iniciou a recuperação de
uma área de preservação permanente, às margens do Ribeirão
Guamium, atingida por incêndios em agosto de 2021. Os trabalhos já começaram e a previsão é
que, até o final deste ano, 2 mil
mudas nativas, cultivadas no viveiro da empresa, sejam plantadas, recuperando uma área equivalente a três campos de futebol.
A ação integra um projeto
mais amplo, o Projeto Água, desenvolvido pela Dedini desde 2002
e voltado para a preservação do
manancial. Com sua matriz localizada em área atendida pela Microbacia do Ribeirão Guamium, a
empresa utiliza suas águas para
uso humano e industrial e, em
contrapartida, desenvolve medidas de monitoramento, com análises mensais das principais nascentes até o ponto de captação
na empresa, e preservação.
Segundo Igor Serra, do Departamento de Meio Ambiente da
Dedini, como o Guamium já é objeto desse projeto, a empresa vai
fazer a recuperação das matas
ciliares e corredores ecológicos
atingidos pelo fogo. Ele lembra
que o plantio também evita a erosão e o assoreamento, e atende
os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), estabelecidos pela ONU (Organização das
Nações Unidas), entre eles garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável
e do saneamento para todos e o
uso sustentável dos ecossistemas terrestres, e o combate à desertificação, degradação dos solos e perda da biodiversidade.
A microbacia hidrográfica

do Guamium tem origem no Distrito Rural de Tanquinho, em Piracicaba, e conta com aproximadamente 34 nascentes. Percorre
uma extensão em torno de 17,9
km e drena cerca de 7.051 hectares, desaguando no Rio Piracicaba. Suas águas estão classificadas como “Água doce classe 2 Destinada ao abastecimento para
consumo humano, após tratamento convencional”, de acordo
com a Resolução Conama 357/05.
O Projeto Água, que contempla essa microbacia, é desenvolvido sobre três pilares: social, econômico e ambiental. Suas ações
incluem o reuso de água para
resfriamento dos fornos fusores; implementação de sistema de
captação da água da chuva; recuperação da barragem de captação de água do Ribeirão Guamium e reflorestamento de áreas que compõem a microbacia.
VISITAS – Em paralelo ao
trabalho de recuperação das matas atingidas pelos incêndios, a Dedini anunciou que vai retomar o
projeto de visitas monitoradas de
escolas estaduais à empresa, com
atividades de educação ambiental
e plantio de árvores nativas, também inseridas no Projeto Água.
A proposta destas visitas,
segundo Igor Serra, é compartilhar a preocupação da empresa com o meio ambiente e influenciar positivamente não
apenas os colaboradores, mas
a comunidade do entorno, difundindo a consciência sobre o
uso correto da água e a preservação do Guamium. As visitas
serão conduzidas seguindo todos
os protocolos sanitários estabelecidos em razão da Covid-19.

A GRICUL
TURA
GRICULTURA

Sema certifica Sam’s Club com
Selo de Inspeção Municipal
Divulgação

Nesta semana, o secretário
de Saúde, Filemon Silvano, recebeu a visita de representantes da
ONG Grupo +Unidos e Fundação Caterpillar, parceiros no
#AceleraVacina, realizado na cidade desde julho de 2021 com
foco em ampliar a capacidade de
vacinação contra a Covid-19 no
município. O encontro aconteceu
na manhã de quarta-feira, 16/02,
e abordou a segunda etapa do
projeto que vem sendo executado em unidades de saúde desde
janeiro. Após o encontro, Filemon convidou os representantes
para uma visita à Unidade de Saúde da Família (USF) Santa RitaAvencas, Centro de Referência da
Atenção Básica (CRAB) Cecap e
Unidade Básica de Saúde (UBS)
Caxambu, três das dez unidades
que recebem equipes do projeto.
Rafael Barbosa Simões,
analista pleno de projetos do
Grupo +Unidos, destacou que a
primeira etapa do projeto aconteceu de julho a dezembro de
2021 e contou com a doação de
14 computadores e a contratação de 45 funcionários para auxiliarem no cadastro de informações e organização das filas
de vacina no Ginásio Municipal
Waldemar Blatkauskas. “Com
as melhorias, foi possível aumentar a capacidade de vacina-

TÊNIS

DE

ção no ginásio de 70 para 120
pessoas a cada 20 minutos”.
Conforme lembrou o secretário de Saúde, o projeto foi positivo para a ampliação da capacidade de vacinação na cidade
em 2021, por isso, a parceria foi
prolongada por mais três meses,
com o apoio no processo de vacinação no município e da contratação de 21 funcionários pela
ONG. “Os contratados estão espalhados por dez unidades de
saúde e estão realizando o mesmo suporte que realizavam no Ginásio, como cadastro de informações, recepção da população e ajuda na organização das filas para a
vacina. Só temos a agradecer por
mais esta parceria”, ressaltou.
Para o médico e subsecretário de Saúde, Augusto Muzilli Jr.,
além da ajuda e suporte dado pelos 21 funcionários, os postos
também contam com o preparo e
conhecimento dessas pessoas no
processo de cadastro de informações e organização. “Isso ajuda
muito, pois, com a descentralização, os postos precisam se acostumar com a rotina de vacinação
que será estendida, provavelmente, pelos próximos anos”, reforçou.
Também participaram do encontro Moisés Taglieta, coordenador de Vigilância em Saúde;
Fernanda Menini, diretora da Vi-

Justino Lucente

Visita a unidades de saúde aconteceu na quarta-feira, dia 16

gilância Epidemiológica Municipal; Tatiana Bonini, coordenadora de enfermagem do Departamento de Atenção Básica de Saúde; Natália Tavares, consultora
de responsabilidade social da Caterpillar em Piracicaba; e do Grupo +Unidos Fernanda Dall'Antonia, gerente de Projetos, Larissa
Ferracine coordenadora de Comunicação e Luma Cavalcanti,
analista pleno de Comunicação.
VACINAÇÃO – De acordo
com informações do VacinaVida,
do governo do Estado de São Paulo, da população adulta, Piracica-

ba já aplicou um total de 879.141
doses de vacina contra a Covid19, sendo 360.755 em primeira
dose, 333.162 em segunda dose,
10.785 em dose única e 174.439 em
terceira dose (reforço) até a manhã de ontem, quinta-feira (17/
02). Para as crianças já foram aplicadas, até dia 14/02, 12.237 doses,
onde a estimativa de público total a
ser vacinado nesta faixa etária é
um total de 35.249 crianças com
idade entre 5 e 11 anos. É importante lembrar que, para realizar a
vacinação, é necessário fazer o agendamento pelo site VacinaPira.

MESA

Piracicaba receberá núcleo municipal da modalidade
A Prefeitura de Piracicaba dá
início na próxima quinta-feira, 24/
02, às atividades no Núcleo Municipal de Tênis de Mesa. O novo
espaço, que conta com cinco mesas oficiais de 25 milímetros e suporte com redes completas e aparadores de bolinhas, foi instalado
no ginásio multidisciplinar Walter
Ferreira da Silva, no bairro Jaraguá, antes utilizado para artes
marciais e lutas. O evento de abertura está marcado para as 19h e
contará com um workshop do professor Paulo Camargo, ex-técnico
da seleção brasileira e medalhista
pan-americano, mundial e paralímpico, e atualmente assessor da
Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam). A iniciativa também terá as presenças de
autoridades e personagens ligados
ao mundo do tênis de mesa.
O núcleo será aberto ao público de forma gratuita nos três
períodos - manhã, tarde e noite.
Para solicitar o uso do espaço, é
necessário entrar em contato
com a secretaria pelo e-mail
@selam@piracicaba.sp.gov.br ou
pelo telefone (19) 3403-2648. "As
atividades serão abertas a partir
de março, sem limite de idade. Nós
queremos entregar à população

um espaço aberto para a prática do
tênis de mesa, mas também vamos
oferecer oficinas e clínicas em caráter básico. O objetivo é massificar a
modalidade e o primeiro passo é
que as pessoas conheçam e tenham
acesso ao local", afirmou Camargo, que administra o ginásio.
O workshop de abertura terá
o tema Tênis de Mesa, do Lazer
ao Competitivo. Na ocasião, será
apresentada a estrutura montada no ginásio, que possui uma
quadra com 684 metros quadrados, arquibancadas, três vestiários e seis salas administrativas.
O Núcleo Municipal de Tênis de
Mesa está localizado no cruzamento entre as avenidas Abel Pereira e Madre Maria Teodora, no
bairro Jaraguá. De acordo com
o assessor da Selam, o primeiro
objetivo é atrair o público para o
local, que posteriormente poderá, inclusive, receber torneios,
programas de desenvolvimento
esportivo e ações comunitárias
envolvendo o tênis de mesa.
"Nossa ideia é aproveitar ao
máximo a estrutura que temos,
com mesas oficiais em bom estado. A intenção é divulgar a possibilidade de uso do ginásio nas
escolas e trazer para cá não ape-

Leonardo
Moniz/Selam

Paulo Camargo, assessor da Selam, foi o idealizador do núcleo

nas os alunos, mas também adultos que gostariam de praticar a
modalidade em um espaço público. Essa iniciativa é inovadora em Piracicaba. Como profissional do tênis de mesa, acredito
que estamos vivendo uma fase
importante no esporte municipal",
disse Camargo, que destacou ainda os benefícios que a modalidade pode trazer aos praticantes.
"O tênis de mesa é um esporte individual. Independente do
nível de jogo, é uma modalidade
que exige a tomada de decisões e

a montagem de estratégias. Além
disso, o jogo é mental, pois requer
raciocínio e concentração constantes, o que pode contribuir bastante para autoestima. Há uma
série de fatores que podem ser desenvolvidos, como a coordenação
motora, o pensamento lógico, entre outros. Por isso, a abertura
do núcleo de tênis de mesa não
tem o rendimento como prioridade. Nós queremos um espaço
em que o esporte possa contribuir com a formação humana dos
indivíduos", complementou.

D OCUMENTO
Veterinária da Sema, Renata Liva, diretor Jonathan Santos,
veterinária Fabiane Coletti e secretária Nancy Thame, da Sema

Na tarde de quinta-feira, 17,
a Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), fez a entrega de certificado ao
atacado Sam’s Club de Piracicaba
pela adesão ao programa SIM
(Serviço de Inspeção Municipal).
Piracicaba é um dos poucos municípios paulistas que
oferecem este serviço, responsável pelo controle da qualidade dos produtos de origem animal no âmbito municipal, como
embutidos cárneos, pescados,
queijo, ovos, mel, entre outros.
A inspeção do atacado Sam’s
Club teve início no ano passado,
sob orientação da médica veterinária da Sema, Renata Liva. A secretária de Agricultura e Abastecimento, Nancy Thame, esteve presente em uma das visitas de inspeção e na entrega do certificado à
veterinária Fabiane Coletti e ao diretor Jonathan Santos, representantes do atacado em Piracicaba.
O SIM é para empresas e pro-

dutores que desejarem incluir um
selo que garante a qualidade e a
higiene de seus produtos de origem animal, podendo solicitar esta
certificação diretamente à Sema.
Para receber o selo, a equipe técnica da secretaria faz o processo de
monitoramento, inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de
origem animal, analisando desde a sanidade do rebanho, o local
e a higiene da industrialização.
Para a secretária da Sema,
Nancy Thame, o resultado obtido pelo programa vai além da garantia de qualidade dos produtos ao consumidor. “Com o SIM,
nós também esperamos incentivar os pequenos produtores e empreendedores a saírem da clandestinidade, aprimorando seu
processo de produção”, afirma.
Os produtores e empresas interessadas em conhecer o Serviço de Inspeção Municipal podem
entrar em contato com a Sema
pelo telefone (19) 3437-4000.

Poupatempo realiza mutirão para renovação de CNH
Hoje, o Poupatempo promove o primeiro mutirão do mês
para renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Serão oferecidas cerca de 9 mil vagas, distribuídas em todos os
postos de atendimento. A grade
de agendamento já está aberta e
ainda há vagas disponíveis.
A retomada do calendário de
vencimento das habilitações,
suspenso pelo Governo Federal
durante o período mais crítico da
pandemia, motivou os mutirões
do Poupatempo. Neste mês, o
foco são os documentos vencidos
nos meses de julho e agosto de
2020, que precisam ser renovados até o dia 28 de fevereiro.
Em janeiro deste ano foram
iniciadas mais de 34 mil renovações de CNH no Poupatempo, sendo 226,5 mil através das plataformas digitais – e outras 115,2
mil em atendimentos presenciais
nos postos. Durante todo o ano
passado, 7 milhões de cidadãos

deram entrada ao processo de renovação da habilitação no Poupatempo e, desse total, 4,5 milhões de solicitações (65%) foram
realizadas de forma online.
Importante ressaltar que o
serviço presencial será oferecido no horário habitual de cada
unidade, mediante agendamento prévio, que deve ser feito nos
canais eletrônicos de forma
gratuita – pelo portal
www.poupatempo.sp.gov.br,
aplicativo Poupatempo Digital e
totens de autoatendimento. A
prioridade é atender aqueles que
estejam com a habilitação para
vencer ainda neste mês e precisam realizar alterações no documento, como transferência
interestadual, por exemplo.
A renovação simplificada
pode ser feita preferencialmente
de forma remota, tanto pelo Poupatempo quanto pelos canais do
Detran.SP. Para isso, o motorista não precisa comparecer pre-

sencialmente em uma unidade,
bastando seguir o passo a passo
do atendimento online, realizar
o exame médico na clínica indicada durante o processo e o novo
documento chegará ao endereço
de cadastro, pelos Correios.
Vale lembrar que motoristas que tenham CNH nas categorias C, D ou E precisam realizar o exame toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito
(Senatran) com antecedência,
pois o laudo poderá ser solicitado durante o exame médico. O
exame é válido por dois anos e
meio para menores de 70 anos e
tem a mesma validade da CNH
para maiores de 70 anos. Outra
opção é o motorista solicitar o rebaixamento de categoria, o que
também pode ser feito pelos canais
digitais, inclusive durante o processo de renovação simplificada.
Desde a reabertura das
unidades, após o período mais

crítico da pandemia, o Poupatempo atende de forma presencial apenas os serviços que ainda não estão disponíveis nas
plataformas digitais, como a
primeira via do RG, transferência interestadual e alteração
nas características do veículo,
por exemplo, sempre mediante
agendamento prévio. O programa mantém ainda protocolos
sanitários para a segurança de
colaboradores e da população.
As demais opções, além da
própria renovação simplificada
de CNH, como licenciamento de
veículos, consulta de IPVA, Atestado de Antecedentes Criminais,
Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, Carteira de
vacinação digital da Covid-19,
entre outras, estão disponíveis
nos canais eletrônicos do Poupatempo. Atualmente, quase 190
serviços podem ser acessados
pelo portal, app e totens de autoatendimento do Poupatempo.
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REUNIÃO

O BRAS

Câmara aprecia nesta segunda
vetos do prefeito a três PLCs

Semob inicia desobstrução
de galerias na Paulista
Assessoria Parlamentar

A 5ª reunião extraordinária de 2022 será transmitida ao vivo pela TV Câmara,
em 11.3 UHF da TV aberta digital, e pelos canais 4 da Net/Claro e 9 da Vivo
A Câmara Municipal de Piracicaba discute nesta segunda-feira (21), durante 5ª reunião extraordinária de 2022, vetos totais do
prefeito Luciano Almeida (DEM)
a três projetos de lei complementar aprovados pelo Legislativo
municipal no final do ano passado: ao PLC 14/21, referente à desobrigação de recolhimento de
IPTU em imóveis dedicados à piscicultura; ao PLC 18/21, que busca isenção do mesmo tributo para
imóveis próprios ou alugados utilizados exclusivamente para estacionamento das Igrejas; e ao PLC
16/21, que busca permitir que a
comprovação de estabelecimento
de núcleo urbano informal anterior ao que prevê o marco legal federal, datado de 22 de dezembro
de 2016, se dê por meio de qualquer documento comprobatório.
Nas razões de veto ao PLC
14/21, o Executivo diz que, apesar de a definição sobre o tipo de
imposto a ser cobrado - se IPTU
(Imposto Predial e Territorial Urbano) ou ITR (Imposto Territorial Rural), não se basear exclusivamente na localização do imóvel, mas também em sua atividade e vocação econômica, defende
que a atividade de piscicultura
não se enquadra nos casos previstos na legislação sobre o tema.

O veto ainda enfatiza que locais como pesque-e-pagues, por
exemplo, que tenham “finalidade
exclusivamente relacionada ao lazer de pessoas que se utilizam do
local para distração, muito embora se diga que existe uma exploração econômica neste divertimento,
ela não se assemelha a atividade
agrária” e, portanto, não fariam jus
à isenção do imposto municipal.
Em relação ao PLC 18/21, as
razões do veto apontam ilegalidade na isenção do IPTU para imóveis utilizados como estacionamentos de igrejas, “o que sequer é utilizado para sua atividade principal”. Além do mais, o veto cita a
inexistência de estudos sobre o
impacto financeiro da isenção pretendida bem como de possíveis
compensações tributárias, o que
conflitaria com os ditames da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Sobre o PLC 16/21, o prefeito invoca o princípio da contrariedade ao interesse público para
vetá-lo, e diz que não ser possível a comprovação de estabelecimento de núcleo urbano informal consolidado anteriormente
a 2016 por meio de qualquer documento, como pretende a propositura, mas apenas por meio de
registro fotográfico aéreo datado
de antes do marco temporal.

“Assim, não é um documento individual que irá demonstrar
tal fato, até porque no mais das
vezes, um “documento de gaveta” pode ser assinado entre as
partes em data posterior, tentando demonstrar fato anterior, sendo que o único meio hábil seria o
registro fotográfico com data a
demonstrar que as ocupações e
benfeitorias já estavam lá antes
do marco legal”, traz o veto.
Isenção de água e esgoto
para atingidos por enchentes –
Também está previsto para votação em plenário o parecer contrário exarado pelo CLJR (Comissão, Legislação e Redação)
ao projeto de lei 20/22, que pretende tornar obrigatória a concessão pelo Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de “isenção de tarifas de água e esgoto
para os imóveis atingidos por enchentes e alagamentos causados
pelas chuvas que vierem a ocorrer no Município de Piracicaba”.
O parecer cita que a política
tarifária da autarquia municipal
de água e esgoto é fixada por resolução da Ares-PCJ, “que fiscaliza todo o processo de composição do preço público, de acordo
com critérios próprios e peculiares” e opina que, “de forma alguma, compete ao vereador cri-

ar lei isentando este ou aquele
cidadão do pagamento da tarifa, em total arrepio aos critérios
utilizados para a composição do
preço público, do qual depende a
saúde financeira da autarquia”.
OUTRAS PROPOSITURAS – A pauta da ordem do dia
da 5ª reunião extraordinária de
2022 traz ainda 2 projetos de decreto legislativo, 1 moção de aplausos, 15 requerimentos e 3 projetos
de lei em primeira discussão.
As reuniões camarárias de
2022, de acordo com o ato da
presidência 02/2022, serão realizadas durante o mês de fevereiro apenas às segundas-feiras,
a partir das 17 horas, por meio
do Sistema de Deliberação Remota, sem a presença de público, com os vereadores participando por meio da internet. A
medida visa reduzir os riscos de
propagação do coronavírus.
TRANSMISSÃO AO VIVo
- A 5ª reunião extraordinária de
2022 será transmitida ao vivo pela
TV Câmara, em 11.3 UHF da TV
aberta digital, e pelos canais 4 da
Net/Claro e 9 da Vivo. Também é
possível acompanhar a reunião
por meio da Rádio Educativa FM,
em 105,9, e pela RádioCâmaraWeb, além das redes sociais da
Câmara Municipal de Piracicaba.

S IMESPI

Palestra aborda mobilidade elétrica, energias renováveis e indústria
Considerado uma das personalidades mais influentes do
país no campo da mobilidade elétrica e das energias renováveis ,
o piracicabano Adalberto Maluf
Filho -- presidente da ABVE (Associação Brasileira do Veículo
Elétrico) – faz palestra gratuita
no próximo dia 24, das 18h30 às
20h30, no auditório do Simespi
(Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material
Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas
e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras). Sob o
tema A Mobilidade Elétrica e as
Energias Renováveis: Oportunidades e Desafios para a Indús-

tria Brasileira, o evento é uma
realização do sindicato patronal
e aberto a toda a comunidade.
“É a oportunidade de ouvir
uma grande liderança sobre as
tendências e desafios que encontraremos num futuro muito próximo, já que a mobilidade elétrica
e o uso das energias renováveis
tornam-se uma realidade cada vez
mais concreta no Brasil, o que irá
impactar o setor industrial, sem
dúvida alguma”, afirma Euclides
Libardi, presidente do Simespi.
Formado em relações internacional pela USP (Universidade de São Paulo), Adalberto
Maluf é diretor de marketing,

sustentabilidade e novos negócios da gigante mundial de
energia limpa e mobilidade elétrica BYD (Build Your Dream).
É mestre em economia política
internacional; trabalhou na Prefeitura de São Paulo e foi diretor
da Clinton Climate Initiative.
As inscrições gratuitas para
a palestra podem ser feitas até
próximo dia 23 pelo e-mail
simespi@simespi.com.br. Os
participantes podem contribuir
com um quilo de alimento nãoperecível a ser doado ao projeto
Exército de Formiguinhas. O Simespi fica na rua Almirante Barroso, 150, no Bairro dos Alemães.
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Presidente da ABVE, Adalberto
Maluf Filho é palestrante
convidado do Simespi

Pedido partiu do vereador Gilmar Rotta, presidente da Câmara

O presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba (SP),
vereador Gilmar Rotta (Cidadania), reuniu-se, recentemente,
com o secretário municipal de
Obras, Paulo Sérgio Ferreira da
Silva, o engenheiro Ivan Patteti,
comerciantes e moradores do
bairro Paulista para discutir sobre a ocorrência constante de
enchentes no cruzamento da avenida São Paulo e rua da Glória.
Na manhã desta sexta-feira
(18), a equipe da Semob (Secretaria Municipal de obras) foi ao
local e iniciou a desobstrução de

galerias existentes nas vias, onde
foi feita uma abertura na rua
para realizar a remoção de lixo e
sujeiras do canal, bem como a
limpeza total da galeria para que
água possa escoar livremente.
Essa é uma obra que irá auxiliar no trânsito de veículos e passagem de pedestres, que sofrem
com o alagamento da via em dias
de chuva, causando prejuízos aos
comerciantes da região, que têm
seus estabelecimentos invadidos pela
água e resultando em prejuízos no
atendimento aos clientes, além
de danos e estragos materiais.

V ACINAÇÃO

Piracicaba reabre agenda para
1ª dose de crianças e 2ª dose
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), reabriu ontem,
18, agendas para vacinar contra a
Covid-19 com a 1ª e 2ª doses. Às
12h serão liberadas novas vagas
para 2ª dose e às 15h para 1ª dose
de crianças de cinco a 11 anos.
Poderão agendar a 2ª dose as
pessoas que tomaram a 1ª dose da
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz até
30/12/21; da Pfizer (adolescentes
de 12 a 17 anos) até 01/01/22; da
Pfizer (pessoas com 18 anos ou
mais até 04/02/22; e da CoronaVac/Butantan até 28/02 (inclusive crianças de seis a 11 anos).
A partir das 12h também
estarão liberadas agendas para
a dose adicional das pessoas
que tomaram a vacina de dose
única Janssen até 05/12/21.
3ª DOSE – Estão liberadas
novas vagas para agendamento da
3ª dose. 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 tomaram a 2ª dose ou dose
única há, pelo menos, 28 dias.
ATRASADOS – A SMS informa que amanhã, sábado, 19/
02, não haverá ação para aplicação da 2ª dose em pessoas atrasadas para recebê-la. A ação no CRAB
Vila Rezende retorna no dia 26/02.
DOCUMENTOS – Para
tomar a 1ª dose, 2ª dose, 3ª dose
ou dose adicional, a pessoa deve
apresentar CPF, documento de
identificação com foto (com exceção das crianças que podem
apresentar documento de identificação sem foto), comprovante de residência em Piracicaba
(não necessariamente no nome
da pessoa que será vacinada) e
comprovante de vacinação com
a 1ª, 2ª doses ou dose única.
Divulgação

FALECIMENTOS
SR. EURICE AMARAL MELLO faleceu anteontem, na cidade de Rio
das Pedras/SP, contava 80 anos,
filho dos finados Sr. Benedito
Gouvea Mello e da Sra. Zuleika
Amaral Mello, era casado com a
Sra. Irene Vendrame Amaral Mello; deixa o filho: Eurice Amaral
Mello Junior, casado com a Sra.
Ana Paula Taranto. Deixa o neto
Vitor Taranto Amaral Mello; deixa
tambem irmão, cunhada, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00 do
Velório do Cemitério Municipal de
Rio das Pedras/SP, para a referida
necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
MENINA VITORIA ELISANGELA
LEME faleceu anteontem, nesta

cidade, filha do Sr. Jair Vieira de
Almeida e da Sra. Leticia Beatriz
Leme. Deixa familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 10h00 da sala
01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ORANDI FERNEDA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81
anos, filho dos finados Sr. Antonio
Ferneda Filho e da Sra. Rosa Gebin, era casado com a Sra. Luzia
Domingues Ferneda; deixa os filhos: Ocimar Ferneda; Odair Ferneda; Denise Ferneda; Ademir Ferneda e Edir Ferneda. Deixa genro,
noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia
de Cremação foi realizada ontem,

tendo saído o féretro às 10h00 do
Velório da Saudade, sala 07 para o
Crematório Unidas – Bom Jesus na
cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO BENEDITO RIBEIRO faleceu ontem, nesta cidade, contava
74 anos, filho dos finados Sr. Lourenço Ribeiro e da Sra. Sebastiana
Modolo Ribeiro, era casado com a
Sra. Maria Ines Albarran Ribeiro;
deixa os filhos: Cristiane Ribeiro da
Silva, casada com o Sr. Jaime Fernando Alves da Silva; Luciane Ribeiro Dias, casada com o Sr. Genivaldo Aparecido Dias; Regiane Ribeiro e Edervanio Ribeiro, casado
com a Sra. Aline Lais Ferraz Silva.
Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro as 15h00

do Velório do Cemitério Municipal
de Rio das Pedras/SP, para a referida necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. VALDIVINO DE SANTANA faleceu ontem, nesta cidade, contava
85 anos, filho dos finados Sr. Manoel de Santana e da Sra. Antonia
Maria da Conceição, era viúvo da
Sra. Ester Maria da Conceição de
Santana, deixa os filhos: Maria Aparecida; Antonio; Sebastião; Ester;
Jose; Claudio; Paulo; Emanoel; Juliano; Rafael; Mariana; Andreia; Gabriel e Silveria. Deixa demais familiares
e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às
15h00 do Velório da Saudade, sala
“07”, para o Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. CLAUDINEI ANTONIO CARLIN faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 55 anos de idade e era casado com a Sra. Lindinalva Aparecida Freires Carlin.
Era filho do Sr. Mario Carlin e da
Sra. Terezinha Biazon Carlin, falecidos. Deixa os filhos: Paula
Roberta Freires Carlin Franco e
Jonas Freires Carlin. Deixa ainda
02 netos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem as
17:00 hs saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 03,
para o Cemiterio da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. BENJAMIM CARDOSO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era
casado com a Sra. Carmelita Cardoso Ribas. Era filho do Sr. Sebastião Cardoso e da Sra. Francisca Rosa Cardoso, falecidos.
Deixa os filhos: Joanir Aparecido
Cardoso, Isanira Aparecida Cardoso do Prado e Ivanir Bras Cardoso. Deixa ainda 05 netos e 01 bisneto. O seu sepultamento deu-se
ontem as 17:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório do Cemitério
da Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole, onde

foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR.LAERCIO JORGE DE ANDRADE
faleceu anteontem na cidade de São
Pedro aos 73 anos de idade.Era
casado com a Sra.Doroty de
Andrade.Era filho dos finados
Sr.José Jorge de Andrade e da
Sra.Maria das Dores Caetano.Deixa
os filhos: Eduardo Jorge e Adriana,
deixa netos e demais parentes e
amigos.O seu sepultamento deu se
ontem ás 10:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus seguindo para o Cemitério
Municipal daquela localidade onde
foi inumada em jazigo da família
.(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA DE LOURDES CONSORTE CATO faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 78 anos de
idade e era viúva do Sr. Zauri Jacinto Cato. Era filha do Sr. Demetrio
Consorte e da Sra. Elisa Subitoni,
falecidos. Deixou as filhas: Stella
Consorte Cato, Jussara Consorte
Cato Zanin casada com Adilson José
Zanin e Mariana Consorte Cato casada com Leandro Maistro. Deixa
também netos. O seu corpo foi
transladado para a cidade de Tiete
– Sp e o seu sepultamento dar-se-á

hoje as 10:0 hs, saindo a urna
mortuária deste Velório De Paula,
seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde será
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO faleceu ontem na cidade de
Piracicaba/SP aos 64 anos de idade. Era casada com a Sra. Maria
Elisabete Gonçalves de Carvalho,
era filho da Sra. Josefa José de

Andrade e do Sr. Marcionilo Augusto de Carvalho. Deixa os filhos: Fábio; Aline e Andréa. Deixa
também netos, demais familiares
e amigos. O seu sepultamento
dar-se-a hoje às 13:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/
SP seguindo para Cemitério Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/
SP para referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

PARCEIRO MASTER
O empresário Lino Nishiyama,
que atua com Consultoria e
Assessoria em Licitações, é
mais um parceiro máster de
publicidade do jornal A Tribuna Piracicabana. "Nossa empresa existe com o foco em

desmistificar a participação
em licitações públicas, orientamos o empreendedor, independente do tamanho da empresa, para que ele possa
crescer ainda mais, vendendo
para o governo", explica Lino.
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Q UALIFICA

Curso gratuito de pintor
oferece últimas vagas
Últimas vagas! Garanta seu
lugar no curso de Pintor Profissional. As aulas acontecerão de segunda a quarta-feira no período
de 15 de março a 11 de abril, das
13h às 17. Os interessados devem
comparecer na Associação Comercial de Laranjal Paulista, localizada na Rua Silvano Alves de Lima,
300, Jardim Elite II. A pré-inscrição

pode ser feita pelo link: http://bit.ly/
SEBRAETECNICOLARANJAL.
A capacitação faz parte Projeto Qualifica, inciativa que reúne
diversos programas e parceiros,
como Governo do Estado, Sebrae,
Senai, Associação Comercial, Via
Rápida e Empreenda Rápida. Mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone (15) 3383-9132.

W HA
T S A PP
HAT

Prefeitura cria canal para
reparos na iluminação
Agora, ficou muito mais
fácil reportar qualquer problema na iluminação pública da
cidade. A Prefeitura de Laranjal Paulista acaba de lançar
um novo serviço e está dispo-

nibilizando um número de
WhatsApp para que a população possa solicitar reparos e
possíveis problemas no setor.
Salve o número na sua agenda
do celular (15) 3283-8321.
Divulgação

FESTÃO DE SÃO JOÃO
Laranjal Paulista voltará a ter
a sua tradicional Festa de
São João em 2022. A notícia
foi confirmada pelo prefeito
Dr. Alcides de Moura Campos Junior que na última
quinta-feira (17), acompanhado de secretários municipais, recebeu o padre Áthila Tintino e o responsável

pela comissão recreativa do
evento, Sandro Capeletti. A
realização depende, porém,
do quadro epidemiológico
do município e da situação
da pandemia, nas proximidades do evento. Caso haja
novo surto de coronavírus,
as festividades podem ser
novamente canceladas.

I NVESTIMENTOS

Distrito de Maristela terá
novo centro de lazer
Obra estava prevista no Plano de Governo, apresentado durante as
últimas eleições e referendado nas urnas pela população laranjalense
O prefeito Dr. Alcides de Moura Campos Junior anunciou esta
semana uma novidade para Maristela. Durante mais uma edição
do Projeto Gabinete nos Distritos,
que acontece toda terça-feira, o
prefeito fez uma visita ao Jardim
Morumbi para dar início ao projeto da construção do Centro de
Lazer, um novo complexo esportivo e de entretenimento. Obra
prevista no Plano de Governo,
apresentado durante as últimas
eleições e referendado nas urnas
pela população laranjalense.
O projeto prevê quadras de
areia, inclusive para a prática do
beach tennis uma modalidade
que vem crescendo e ganhando
muitos praticantes, além de academia ao ar livre, parquinho infantil, tudo com iluminação de
LED. “Em breve, toda população
poderá acompanhar todos os detalhes e o passo a passo dessa
construção que será um espaço
de lazer, esporte e convivência
para toda família. Maristela merece”, lembrou Dr. Alcides.

Divulgação

Projeto prevê quadras de areia, beach tennis, academia ao ar livre e parquinho infantil

S AÚDE

Casos de coronavírus caem 58% em três semanas
Em três semanas, os novos
casos de coronavírus caíram 58%
em Laranjal Paulista. É a terceira
semana consecutiva de redução.
Depois de atingir um novo pico de
infecções entre 17 e 22 de janeiro,

com 760 casos semanais, o número caiu para 599, depois para 460 e
agora 319. Taxa ainda muito alta.
As análises das próximas semanas serão fundamentais para
confirmar a tendência de queda, a

velocidade de normalização desse
novo surto causado pela variante
ômicron e também estabelecer o patamar de normalização da pandemia. Município caminha para quarta semana consecutiva com dimi-

nuição significativa nos contágios.
Até quinta-feira (17), 127 novos
casos foram registrados. Mas,
ainda não é tempo para relaxar.
É preciso continuar seguindo as
medidas protetivas e se vacinar.

A prevenção sempre
será a melhor solução!
Liliam Olegário

N

o Brasil, o Combate às Drogas e o Alcoolismo é comemorado no dia 20 de fevereiro. Todo indivíduo que faz
uso de drogas, seja ela ilícita
ou não é vista como uma doença crônica, a Organização
Mundial de Saúde, o alcoolismo é uma doença em certos
casos, essa dependência tendo
interferência no indivíduo, fazendo seu comportamento ficar alterado devido o dispêndio e obstinado uso do álcool.
O crack e as demais drogas, inclusive o cigarro, são considerados problemas de saúde pública, tanto que estas questões
são pautas nos diversos setores, como o econômico, cultural e social por se tratar de políticas públicas. A dependência
insurge-se pela predisposição,
geneticamente falando, pois
em muitos estudos informam
estar aliado à angústia, inquietação, ansiedade, agonia e na
maioria das vezes está vinculada à vulnerabilidade, ou seja,
trata-se de causas multifatoriais. Quando retiram as drogas do usuário, seu organismo
apresenta abstinência e as reações demonstram a necessidade
de o corpo pedir pelo álcool, maconha, cocaína, crack, anfetaminas, calmantes, sedativos, dentre todos os tipos de drogas que
causam dependência, inclusive os famosos “pans da vida”.
E o que fazer quando a pessoa procura um tratamento?
Primeiramente desse orientála e encaminhá-la para o Centro
de Atenção Psicossocial álcool e
drogas o CAPS AD, onde encontrará equipe composta por multiprofissionais, como psiquiatra, psicólogos, terapeutas e enfermeiros
e ouros profissionais da saúde.

A dependência
insurge-se pela
predisposição,
geneticamente
falando
A prevenção sempre será
a melhor prevenção!!
É exatamente isso que o COMAD (Conselho Municipal Álcool e
outras Drogas) está fazendo com o
apoio do CAPS, CAPHIV, CRAMI,
NAA e outros, inclusive as escolas
também podem desenvolver um trabalho em parceria com COMAD.
Temos um tripé que auxilia na prevenção, sendo elas:
Primária: Ciclo de palestra
em escola, em associação, centro comunitário, para evitar o
contato pela primeira vez.
Secundária: para quem já
teve contato ou faz uso ocasional, procurar grupo de apoio,
CAPS, NAA, práticas de esportes, arteterapia, para não evoluir para um futuro uso nocivo.
Terciária: ofertar tratamento
já no caso de nocivo e dependência, intervir com ajuda de profissionais da saúde qualificado, para
obter resposta satisfatória,
internações, medicações,
desintoxicação, psicoterapias.
Há várias ações direcionadas
e parcerias como já citado no texto, mas de forma simples, acolhedora, fazendo escuta qualificada,
ofertando às pessoas condições
básicas para o desenvolvimento do
ser humano, bem como oportunizar através de incentivo às práticas
de esportes, socialização, inclusão,
lazer, arteterapia, psicoterapia.
———
Liliam Olegário, conselheira do COMAD, representante da Sociedade Civil, do Grupo Mulheres do Brasil. Email:
comad@piracicaba.sp.gov.br
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ALUGA-SE
SALA COMERCIAL
NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288
com Tadeu.

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

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

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

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

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

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

VENDA JUDICIAL
GALERIA PEREIRA
3ª Vara do Trabalho de Piracicaba – SP.
Recebimento de Propostas: de 11/03/2022 a 16/03/2022,
até às 14h00min.
1) A) Nua propriedade de prédio comercial, Av. Brasil, n° 1.077,
Piracicaba – SP. Área t.: 528,00m2/constr.: 447,70m2. M. 62.720
do 1° RGI de Piracicaba – SP. Há usufruto. Aval.: R$ 1.750.000,00.
V.M.: R$ 1.312.500,00. B) Nua propriedade de 02 casas, R. Bom
Jesus, nº 1091 e nº 1101, Cid. Alta, Piracicaba – SP. Área t.
constr.: 454,23 m². M. 63.912 do 1° RGI de Piracicaba – SP. Há
usufruto. Proc. 0011378-58.2018.5.15.0137. Aval.: R$
1.000.000,00. V.M.: R$ 750.000,00.
2) Casa (c/ vocação comercial), R. Bom Jesus, n° 729, Cid.
Alta, Piracicaba – SP. Área t.: 331,54m²/ constr.: 257,21m². M.
64.153 do 1° RGI de Piracicaba – SP. Proc. 001053246.2015.5.15.0137. Aval.: R$ 920.000,00. V.M.: R$ 690.000,00.
3) Casa, R. Guilherme Grandizoli, n° 133, Lupércio – SP. Área t.:
800,00m²/constr.: 286,50m². M. 19.679 do RGI de Garça – SP.
Proc. 0011099-09.2017.5.15.0137. Aval.: R$ 566.775,00. V.M.: R$
495.928,13.
4) Nua propriedade de sobrado/edícula, R. Antonio de Almeida
Leite, n° 556, Vl. Bela Vista, São Carlos – SP. Área t.: 168,49m²/
constr.: 147,51m². M. 36.629 do RGI de São Carlos – SP. Há
usufruto. Proc. 0001718-50.2012.5.15.0137. Aval.: R$
340.000,00. V.M.: R$ 170.000,00.
5) Casa, R. Joaquim André, Centro, n° 1.332, Piracicaba – SP.
Área t.: 118,80m²/constr.: 94,99m². M. 11.380 do 2° RGI de
Piracicaba – SP. Proc. 0010371-65.2017.5.15.0137. Aval.: R$
300.000,00. V.M.: R$ 150.000,00.
6) Terreno, L. 35-A, Gl. I e II, R. Alaska, Lot. Calif. Paulista, Rio
Grande da Serra – SP. Área t.: 11.140,00m². M. 8.756 do RGI de
Ribeirão Pires - SP. Proc. 0010774-05.2015.5.15.0137. Aval.: R$
270.000,00. V.M.: R$ 135.000,00.
7) Casa, Av. das Corruíras, nº 44, (L. 17. Q. O), Lot. Serra Verde,
São Pedro – SP. Área sup.: 1.008,00m2/constr.: 56,00m2. M.
20.469 do RGI de São Pedro - SP. Há usufruto averbado. Proc.
0012593-74.2015.5.15.0137. Aval.: R$ 240.000,00. V.M.: R$
220.008,00.
8) Nua propriedade de 02 residências, R. dos Ipês, 330/326, Jd.
Sta. Ignes, Piracicaba – SP. Área t.: 287,50m². M. 42.311 do 2º
RGI de Piracicaba - SP. Há usufruto. Proc. 000185940.2010.5.15.0137. Aval.: R$ 220.000,00. V.M.: R$ 192.500,00.
9) Casa, R. José Antonio da Cruz, nº 483, Jd. das Flores,
Piracicaba – SP. Área t.: 250,00m²/constr.: 50,00m². M. 13.912
do 2° RGI Piracicaba – SP. Há embargos de terceiro sem
julgamento definitivo. Proc. 0012449-03.2015.5.15.0137. Aval.:
R$ 200.000,00. V.M.: R$ 150.000,00.
10) Os direitos sobre Apartamento, n° 04, BL. 19, Cond. Res.
Portal do Horto, Estrad. Mun. Teodor Condiev, nº 1.200, Sumaré
– SP. Área t.: 73,315m²/útil: 58,20m2. M. 104.694 do RGI de Sumaré
– SP. Há alienação fiduciária. Proc. 0011499-86.2018.5.15.0137.
Aval.: R$ 180.000,00. V.M.: R$ 135.000,00.
11) Casa, Av. Joaquim Perosi, nº 294, Jd. Terra Rica, 1ª etapa,
Piracicaba – SP. Área t.: 150,00m²/constr.: aprox. 80,00m². M.
61.586 do 2º RGI de Piracicaba – SP. Proc. 001267134.2016.5.15.0137. Aval.: R$ 170.000,00. V.M.: R$ 85.000,00.
12) A) Terreno, L. 21, Q. 77, R. Pindamonhangaba, Vl. Elisa,
Ribeirão Preto – SP. Área t.: 340,00m². M. 159.780 do 1° RGI de
Ribeirão Preto – SP. Aval.: R$ 160.000,00. V.M.: R$ 156.816,00.
B) Terreno, R. Pindamonhangaba, L. 22, Q. 77, Vl. Elisa, Ribeirão
Preto – SP. Área t.: 340,00m². M. 159.781 do 1° RGI de Ribeirão
Preto – SP. Proc. 0010198-41.2017.5.15.0137. Aval.: R$
160.000,00. V.M.: R$ 156.816,00.
13) Área de terras, c/ casa, denom. “9”, B. dos Lemes, Torre de
Pedra – SP. Área t.: 31.194,3354 m2/construída aprox.: 90 m². M.
70.802 do RGI de Tatuí - SP. Proc. 0000925-48.2011.5.15.0137.
Aval.: R$ 150.000,00. V.M.: R$ 137.250,00.
14) Terreno, L. 03, Q. J, R. Leonidas Camargo Madeira, Lot.
Seis Irmãos, Tietê – SP. Área t.: 469,15 m². M. 19.109 do RGI do
Tietê – SP. Proc. 0010104-35.2013.5.15.0137. Aval.: R$
150.000,00. V.M.: R$ 75.000,00.
15) Terreno, L. 18, Q. 30, R. Zequinha de Abreu, Chác. Floresta,
Piracicaba – SP. Área t.: 270,00m². M. 12.044 do 2° RGI de
Piracicaba – SP. Proc. 0011365-35.2013.5.15.0137. Reaval.: R$
148.500,00. V.M.: R$ 74.250,00.
16) Área de terras, c/ casa, piscina e área de lazer, Sitío S.
João, R. Oito, L. 08 (entre nº 85 e 109), lot. Estânc. Água Bonita,
Piracicaba – SP. Área t.: aprox. 1250m2. M. 23.000 do 1° RGI de
Piracicaba - SP. Há usufruto. Proc. 0000923-44.2012.5.15.0137.
Aval.: R$ 230.000,00. V.M.: R$ 115.000,00.
17) Fração ideal de 5,2308% de terreno rural, Gl. “F”, B. do
Portão Grande, Recan. S. Domingos VII, Araçoiaba da Serra –
SP. Área t.: 38.400,00 m² (área maior). M. 43.389 do 2º RGI de
Sorocaba – SP. Proc. 0000708-68.2012.5.15.0137. Aval.: R$
60.258,81. V.M.: R$ 30.129,40.
- Pagamento Facilitado: 30% de sinal e saldo em até 06 (seis)
vezes.
- As propostas serão recebidas no período de 11/03/2022 às
14h00min a 16/03/2022 às 14h00min, horário de Brasília,
através da plataforma www.galeriapereira.com (sem “.br”),
mediante “cadastro prévio” e “habilitação”.
Não haverá encerramento presencial.
- A alienação será formalizada por termo nos autos da execução.
A comissão devida (5% do valor da venda) fica a cargo do
proponente.
- Responsável: Adílio Gregório Pereira. Profissional Liberal.
CRECI: 65.564-F/19.922-J
- Mais informações e edital completo em: www.
galeriapereira.com / 19-9-9631-1050 (claro), e-mail:
contato@galeriapereira.com.br
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