Fabrice Desmonts

pato e Sol na cabeça para visitar
todo o recinto do evento. O chefe
do Executivo se utilizou de um
carrinho elétrico. O comentário
geral é de que o transporte é igual
aos de campo de golfe com os
quais ele já tem familiaridade.

CRIANÇAS
Muitos pais têm reclamado
que há semanas estão entrando
no site da Prefeitura para agendamento de vacinas a crianças
de 6 a 11 anos, mas somente tem
disponível para determinadas
regiões. Moradores dos bairros
Independência, Jardim Elite,
Vila Monteiro, Piracicamirim,
Maracanã, Morumbi, São Dimas, São Judas, dentre outros,
questionam quando serão contemplados para agendarem as vacinas
para seus filhos. Registrado.
COPLACAMPO – I
Três dos 23 vereadores estiveram na abertura da oitava edição da Coplacampo, evento realizado pela Coplacana, com a participação de mais de 70 expositores de todo o Brasil. Quem não
perdeu a chance de prestigiar o
evento foram o presidente da Câmara, Gilmar Rotta (Cidadania),
e o vereador Pedro Kawai
(PSDB), ambos da Mesa Diretora e da provável federação partidária entre PSDB e Cidadania,
assim como a vereadora Ana
Pavão (PL) esteve no evento.
COPLACAMPO – II
Quem também marcou presença no evento foi o prefeito Luciano Almeida (Democratas), que
preferiu economizar sola de sa-

ENTULHADO
Vereadores de oposição fizeram, ontem, uma visita surpresa ao Engenho Central, para
conferir como as obras da Pinacoteca estão armazenadas. Ficaram muito preocupados com o
acervo, que parece mais um
amontado de quadros do que
patrimônio público. Mas é difícil arrumar tudo de uma só vez.
PITO — I
Ao bom estilo de professor, o
secretário de Ação Cultural, Adolpho Queiroz, deu um belo pito nos
vereadores que foram ao Engenho
Central para fiscalizar o acervo da
Pinacoteca, ou o que restou dela.
PITO — II
Queiroz pediu que as perguntas dos parlamentares fossem feitas por escrito e, em tom de reprovação, disse que essas visitas inesperadas não acontecessem mais.
Tem razão o titular da Semac.
PITO — III
Dois dos vereadores na reunião improvisada lembraram ao
secretário que, como parlamentares, têm essa prerrogativa e
que visita de fiscal não pode ter
hora marcada. Vereador tem
mandato, secretário não, certo?
Também têm razão os edis.
Edição: 12 páginas

Divulgação

OBRAS DA PINACOTECA
Um grupo de vereadores flagrou, ontem, 21, más condições
de armazenamento das cerca de mil obras da Pinacoteca
Miguel Archanjo Benício Assumpção Dutra em uma sala de
ensaios do Teatro Municipal “Erotides de Campos”. Participaram da vistoria os vereadores Rai de Almeida (PT), Ze-

zinho Pereira (DEM) e Sílvia Morales (PV), do mandato coletivo A Cidade É Sua, além da assessoria do vereador Pedro Kawai (PSDB). Também participou o artista plástico
Manuel Guglielmo, membro do Conselho Municipal de Cultura e integrante do movimento Amigos da Pinacoteca. A7

Proposta cria polo regional de
economia de baixo carbono
Articulado pelo Parlamento Metropolitano de Piracicaba, projeto foi apresentado a
agricultores pelo presidente do colegiado, Gilmar Rotta, na abertura da Coplacampo
Davi Negri

ENCONTRO
O ex-ministro Gilberto Kassab, presidente nacional do
PSD, recebeu na sede da
legenda o pastor-presidente Dilmo dos Santos, da
AD-Madureira em Piracicaba, e o pré-candidato a deputado estadual Oseias de
Madureira, que será o candidato oficial da liderança
da Assembleia de Deus-Mi-

nistério de Madureira, e
apoia a reeleição do deputado federal Cezinha de
Madureira. Em Piracicaba,
a disputa promete, com o
deputado estadual Alex de
Madureira (ainda no PSD),
que rompeu com a liderança da igreja, mas se articula para obter uma votação expressiva na cidade.
A 8º edição do Coplacampo, inaugurada ontem, 21, segue até quinta (24), com cerca de 70 expositores

Presidido pelo vereador Gilmar Rotta (Cidadania), o Parlamento Metropolitano de Piracicaba apresentou projeto para criação de um polo regional de economia de baixo carbono. Na manhã
de ontem (21), durante a abertura
do Coplacampo, evento de fomento de negócios na agricultura, a
proposta foi apresentada ao público formado por lideranças políticas, empresários e técnicos da área.
“Fizemos um estudo sobre as oportunidades da economia de baixo
carbono para o agronegócio regional”, disse Rota, ao entregar o projeto a Arnaldo Bortoletto, presidente da Coplacana. “Quem deve
conduzir esse processo (de fomento à produção limpa) é o Governo
do Estado de São Paulo, já que
envolve várias cidades e ações
como isenções fiscais e abertura
de crédito para investimentos”,
disse. Lançado no final do ano
passado, o projeto já foi entregue à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional e busca
apoio para sua formalização. A5

Prefeitura libera 4ª dose a pessoas com imunossupressão grave
A6

NOTA OFICIAL
DA PREFEITURA
A Prefeitura esclarece que o áudio divulgado nas redes sociais e no site Piranot traz conteúdo fragmentado e
fora de contexto da reunião em que o prefeito Luciano Almeida recebeu representantes da comunidade Renascer.
A gravação foi feita sem autorização do prefeito e dos
demais participantes da reunião.
Em que pese a captação ambiental feita por um dos
interlocutores seja possível juridicamente, é ilícita a sua
edição para o fim de deturpar a mensagem.
A Procuradoria-Geral do Município já está tomando as
devidas providências.
A atual Administração sempre esteve aberta ao diálogo, realizando várias reuniões com membros da Renascer
nos últimos meses, representada pela Emdhap (Empresa
Municipal de Desenvolvimento Habitacional) e Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), quem
tem atuado junto à comunidade para realizar o cadastro
das famílias e referenciá-las no Sistema Nacional de Programas Socioassistenciais.
A decisão de Reintegração de Posse foi proferida pela
justiça em 09/07/2020, o local é de propriedade particular, portanto, a Prefeitura é parte ilegítima para atuar no processo.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abre hoje,
agenda para nova etapa da vacinação contra a Covid-19. Às 11h

serão liberadas vagas para
agendamento da 4ª dose (2ª dose
adicional) das pessoas com 18 anos
ou mais com alto grau de imunossupressão. Esse grupo poderá

agendar a nova dose adicional
após quatro meses da aplicação
da 3ª dose (1ª dose adicional). No
VacinaPira, o agendamento deve
ser feito no botão “Para agen-

dar a 4ª dose… clique AQUI”. No
site da Prefeitura, estão disponibilizadas as características das
pessoas que se enquadram como
alto grau de imunossupressão.
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"In Extremis"

Mito e militarismo
Cecílio Elias Netto

F

oi na infância
que a mitologia
me seduziu.
Nos livros de Monteiro Lobato, encontrei
um universo vivificador de encantamentos, de despertares
para a imensidão dos
sonhos. Desde lá, nunca mais
deixei de ler, de estudar, de procurar entender esse mistério mítico que nos acompanha ainda
hoje. E no nosso cotidiano. No
amor e no sexo, lá estão os mitos: erótico (Eros), afrodisíaco
(Afrodite), venéreo (Vênus). No
trabalho, o esforço hercúleo
(Hércules). O dionisíaco da vida
(Dioniso). E o apolíneo (Apolo).
Esse vulcânico da pandemia
(Vulcano). O hermético (Hermes), o mercurial (Mercúrio).
O nosso viver é mítico. E
continuo em busca de compreendê-lo. Lá, pois, continuo a
conviver com Campbell, Jung,
Mircea Eliade, tantos e tantos
garimpeiros do mistério. De
Campbell, guardo a imagem:
“Mitos são a máscara de Deus”.
E é através dela que buscamos
nos relacionar com os mistérios
da existência. E esses mistérios,
tentamo-los encontrar – a partir da descoberta do mito – nos
labirintos das ciências humanas. Busca-se, busca-se para, ao
fim, entender que almas simples
são as que dialogam com os mitos. Os humildes intuem a presença deles em seu coração.
Permiti-me o breve preâmbulo para confessar que jamais
– e sob qualquer hipótese – cometeria, eu, o atrevimento de escrever sobre mitos. Isso é da
competência dos mistagogos,
entre os quais estão notáveis
autores, verdadeiros sacerdotes
na revelação dos mistérios, mestres de uma iniciação venturosa.
Jamais, pois, irei fazê-lo. No entanto – por ter-me aproximado
da grandeza dessa revelação –
não consigo suportar as farsas,
mentiras, engodos e má fé dos
que usam fantoches para fantasiá-los de heróis e de mitos.
Ora, se o mito tem sua misteriosa natureza – atravessando séculos e milênios a partir
do que se chamou inconsciente
coletivo – equívocos e desconhecimentos têm-no banalizado, vulgarizando-o, confundindo-o com narrativas discursivas. E, também, nada impede

seja usado, com má
fé e intenções perversas, como poderoso
auxiliar em lutas
pelo poder. Pois não
houve, na história
humana, ditadura, tirania que não inventasse mitos para manter-se no comando. A
essa tentativa, dá-se o
nome de criação do “mito político”. Para chegar ao poder político, para consolidar ideologias,
para anestesiar multidões – criase um mito político que é apresentado como salvador, como
herói, providencial e messiânico criador de um tempo novo.
A história conta-nos dessa
farsa que sempre conduz à tra-

As máscaras,
porém, começam
a cair; e a
abrirem-se, os
olhos do povo
gédia. Tiranos usam de mitos
políticos para fortalecer o propósito maior que é o poder baseado
no militarismo. Nero fez-se mito,
apoiado em turbas milicianas. O
Ocidente conheceu a invenção de
mitos em governos militarizados:
Mussolini, na Itália; Hitler, na
Alemanha; Stalin, na União Soviética; Franco, na Espanha; Salazar, em Portugal; Perón, na
Argentina; Getúlio, no Brasil. E
o extremismo radical – a força
escondendo-se por trás do mito
– continuou repetindo-se assustadoramente. Trump, nos
Estados Unidos; Bibi, em Israel; Erdogan, na Turquia; crescendo, ainda, na Itália, Holanda, França, Alemanha, Hungria. E, no Brasil, Jair Bolsonaro, uma invenção para, ao cegar
seguidores, permitir o advento
de um militarismo totalitário.
Não se trata de teoria conspiratória, nem de tolice criada à
falta de argumentos verdadeiros.
Ao Brasil, o extremismo militarista já nos apresenta duas figuras, uma de herói – Sérgio Moro
– e a outra, de mito, o ex-capitão.
Tendo-os como vitrina, criou-se
todo um projeto ditatorial com
disfarce democrático. As máscaras, porém, começam a cair. E a
abrirem-se, os olhos do povo.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

Fiança bancária e
recuperação judicial

C

onseguiram os bancos, na
Justiça, deixar, fora da
recuperação judicial,
créditos de fiança bancária.
A sentença, uma das primeiras, nesse sentido, foi o de
que, nesse tipo de contrato,
vale a data em que o fiador
pagou a dívida, deixada em
aberto, na obrigação principal,
para determinar se o valor será
ou não incluído, no plano de
pagamento da devedora.
O caso concreto envolve
R$58 milhões, devidos pela Companhia de Trens Metropolitanos
do Rio de Janeiro ao Itaú, fiador
da empresa, em contrato de financiamento com o BNDES.
O artigo 42 da Lei de Recuperação e Falências prevê
que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes, na data do pedido,
ainda que não vencidos.
O juízo da 6ª Vara Empresarial considerou que o crédito, em favor do banco, nasce
somente, no momento em que
a instituição financeira quita a
dívida, que o devedor deixou
de pagar ao credor original.

No caso sub judice, o fiador
só se tornou credor do afiançado
se e quando vier a promover o
pagamento da dívida, não adimplida pelo devedor da obrigação
principal (objeto da garantia).
A decisão é o primeiro passo
para alinhar o posicionamento
do Judiciário ao entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunto, entendimento já adotado pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo – TJSP.
Entendimento da Ministra Nancy Andrigui a instituição financeira fiadora passou a ostentar a condição de
credora da afiançada, depois
que honrou o débito não pago.
O artigo 49 da Lei de Recuperação e Falências prevê
que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes, na data do pedido, ainda que não vencidos”.
———
Frederico Alberto Blaauw é mestre em Direito Empresarial, advogado e consultor de empresas, professor de
Direito Empresarial
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A política necessária e salutar para 2022
Frei José Orlando
Longarez

N

a Carta Encíclica Fratelli
Tutti o Papa
Francisco nos fala sobre a fraternidade e a
amizade social dizendo que “a política não
deve submeter-se a economia, e
esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia”. Pensar e nos
envolver como fraternidades na
Economia de Francisco e Clara e
não nos preocupar com eficiência e resultados nas nossas organizações e trabalhos. Rejeitemos política e socialmente o
mau uso do poder, a corrupção, a falta de respeito aos marginalizados e a todos os movimentos e organizações populares.
Precisamos, diz Francisco,
de uma política que pense com
visão ampla, uma política salutar, não negacionista, cuidando

da saúde e educação.
Uma política capaz de
reformar as instituições
o que não se pode esperar da economia. As
transformações devem
ocorrer por meio da
atuação politica de cada
cidadão. “Perante tantas formas de políticas
mesquinhas e fixadas
no interesse imediato, lembro
que a grandeza política trabalha com base em grandes princípios e pensando no bem comum
em longo prazo”, insiste o Papa.
Neste ano eleitoral “há coisas que devem ser mudadas com
reajustamentos profundos e
transformações importantes.” O
caminho será de uma política sã
com projeto social, cultural e popular que vise o bem comum.
O amor político, “reconhece
todo ser humano como irmão e
irmã e procura uma amizade social que integre a todos, gerando
processos sociais de fraternidade
e justiça”. Assim, Francisco nos

A caridade
política supera
toda mentalidade
individualista e
nos leva a amar
o bem comum
convida uma vez mais a “revalorizar a política, que é uma sublime vocação. É uma das formas
mais preciosas de caridade, porque busca o bem comum”. Perante estas afirmações todas as fraternidades, por vocação, devem
envolver-se politica e socialmente! Isso exige, nos convoca o papa,
“reconhecer que o amor, cheio de
pequenos gestos de cuidado mútuo é também civil e político”.
A caridade política supera
toda mentalidade individualista
e nos leva a amar o bem comum.
Invistamos em vivermos em fraternidades numa “boa política
que procura caminhos de construção de comunidade nos diferentes níveis da vida social”.
Vamos começar “a partir do

amor social (Fratelli Tutti), avançando para uma civilização do
amor a que todos somos chamados!” Com a caridade política poderemos construir um
mundo novo, nos diz São Paulo
VI, na Populorum Progressio.
Em fraternidade, vamos
buscar “novas vias para enfrentar os problemas do mundo de hoje, e renovar profundamente, a partir do interior, as
estruturas, organizações sociais
e ordenamentos jurídicos”.
Como frade capuchinho
proponho o que nos pede a ministra nacional da OFS: “que
possamos ser testemunhas vivas e coerentes de que o franciscanismo é completamente
atual e pertinente ainda no século XXI e que nos dediquemos
incansavelmente à construção
de um mundo mais justo e mais
fraterno e de uma igreja mais
acolhedora e samaritana”.
———
Frei José Orlando
Longarez OFMCap

A gente era feliz e sabia
Rubens Santana
de Arruda Leme

E

ra uma vez uma frondosa
árvore, esquecida na última
esquina da rua Moraes
Barros sentido Cemitério da Saudade, sob a qual moradores e comerciantes da vizinhança acumulavam lixo. Eventualmente, na primeira metade da década de noventa, nós vendedores da Cabo
Total, empresa que iniciou a
transmissão de TV à cabo em Piracicaba, comemorávamos na
sombra da sua imensa copa, sob
o olhar curioso dos passantes, as
vezes em plena segunda-feira, o
fechamento das vendas do mês.
Mais tarde, comerciantes
do final da Moraes, começaram a realizar naquela espaço,
ainda pouco notado, as festas
juninas que ficaram conhecidas como “Arraiá do Arvão”.
Em 1995 surgia no bairro o
semanário Gazeta da Cidade Alta,
de propriedade do casal Paulo
Sérgio Tomaziello, o Kerko, e Maria da Graça Arruda Tomaziello.
A Graça, como a chamávamos,
para nossa tristeza faleceu recentemente. Fica aqui nossa homenagem a essa grande mulher.
Morador do Bairro Alto que
sempre fui e interessado na divulgação das suas histórias e
tradições, logo me engajei nessa
ousada empreitada, fazendo
parte do setor comercial e também junto ao conselho editorial, do qual faziam parte além
dos proprietários, Maria Araújo (in memoria), Adolfo Queiroz,

Rogério Aquiles, Carlinhos Gonçalves, Esio Pesatto, entre outros
(as) que me fogem à memória.
O jornal teve uma aceitação tão
grande devido a sua inserção exitosa na cultura e na vida comercial do bairro, que certa vez Luiz
Carlos Furtuoso, proprietário do
“Ao Zequita “ tradicional estabelecimento comercial bairro altense, comentou que a Gazeta havia
transformado o Bairro Alto num
grande parque de diversões.
Mas foi no campo cultural, que a Gazeta deixou seu
nome marcado para sempre
na história do Bairro Alto.
Tendo como catalizador o jornal com a participação de toda a
sua equipe e moradores(as) do
bairro, trintões e quarentões à
época, provavelmente inspirados
pela chegada iminente do novo
século, voltaram no tempo e imbuídos de uma romântica e sonhadora jovialidade, resolveram
no Natal de 1996 cobrir de luzes a
majestosa sapucaia, surgia o grande ícone do Bairro Alto, nascia o
Movimento Cultural Sapucaia.
Por mais de uma dezena de
anos, esse grupo de jovens senhores (as), levou aos moradores da
região, especialmente os residentes no entorno do Estádio Municipal, muita alegria e entretenimento. Era o renascer das tradições
desse bairro tão querido desde o
Bosque do Barão de Serra Negra.
Foram festas juninas, torneios
de truco, bingos comunitários, em
parceria com a prefeitura municipal revitalizamos as praças Bonga
e Daniel e a Cicero Corrêa dos San-

Para um evento
que começara
com não mais do
que meia centena
de mambembes
foliões(ãs), o
crescimento
foi exponencial
tos (Praça da Sapucaia), onde renomados artistas, alguns do próprio bairro, criaram a primeira pinacoteca a céu aberto da cidade.
Foram anos dourados do nosso
bairro, éramos felizes e sabíamos.
Porém, a joia rara dessa época
inesquecível foi a criação da Banda da Sapucaia em fevereiro de
1997. A Banda envolveu os(as) foliões de toda a Piracicaba e também de cidades vizinhas. Comenta-se que turistas de outros estados e até de outros países vieram
curtir a banda que chegou a ter
quarenta mil participantes, transformando a Moraes Barros numa
imensa passarela do samba. Antigos carnavais foram relembrados
de forma livre e descontraída, por
pessoas de todas as idades e classes sociais num congraçamento
nunca visto em nossa cidade. Encontros e reencontros se multiplicavam no dia do desfile, amores
de carnaval se transformaram em
casamentos, em meio a multidão
que como flores coloridas descia a
Moraes na contramão da tristeza.
Para um evento que começara
com não mais do que meia centena de mambembes foliões(ãs), o
crescimento foi exponencial. Certa

vez vaticinei na ata da reunião da
antiga comissão organizadora,
que se acha sob a guarda do nosso
querido “presidente” Étão Carraro, que corríamos o risco de morrer afogados pelo sucesso, se não
formássemos o mais breve possível, uma diretoria juridicamente
constituída, composta pelos criadores do nosso movimento cultural. Infelizmente, não conseguimos
tomar essa medida a tempo, sendo essa a principal causa de não
tornarmos o nosso movimento
permanente e cada vez mais grandioso. Mal entendidos, vaidades,
preconceitos e , até mesmo oportunismos, falaram mais alto.
A Banda desfilava sempre no
sábado anterior ao do carnaval,
no último dia 19 de fevereiro, a
Banda faria vinte e cinco anos. A
pandemia impediu que oque restou da inesquecível confraternização carnavalesca acontecesse
nos dois últimos anos. Porém o
caráter de movimento cultural já
não existe, praticamente a maioria dos seus criadores não mais
participa da organização e ainda cometeram o aborto cultural
de tirá-la da Moraes Barros, do
Bairro Alto, ficou a saudades!
———
Rubens Santana de Arruda Leme, técnico químico industrial, supervisor
de higiene e segurança
do trabalho, representante comercial autônomo e um dos criadores
do Movimento Cultural
Sapucaia (e-mail: rubenssal @ibest.com.br)

“Sempre haverá Paris”
Paiva Netto

E

ssa é a famosa
frase de Rick
Blaine, personagem interpretado por
Humphrey Bogart
(1899-1957), ao se despedir de seu grande
amor, Ilsa Lund, na
pessoa da belíssima Ingrid Bergman (1915-1982), quando ela parte de Casablanca com
o marido, Victor Laszlo — papel vivido pelo ator Paul Henreid (1908-1992) —, que julgara morto em combate. Ilsa gostaria de permanecer com Rick,
mas fora deflagrada a Segunda Guerra Mundial. E Laszlo,
um forte na resistência tcheca
ao Moloch nazista, precisava, e
muito, do potente apoio dela.
Várias interpretações foram
dadas às palavras de Blaine. Eu as
entendo, dadas as circunstâncias,
como: sempre haverá Amor, cora-

gem, beleza, satisfação...
enquanto houver Paris,
onde os protagonistas
do filme Casablanca
(1942) se conheceram e
muito se amaram.
Jamais deixará
de existir, ipso facto,
o espaço poético na
linguagem humana,
mesmo que seja técnica, à qual constantemente
falta alguma coisa. Desse
modo, “sempre haverá Paris”.
Afirmava o filósofo grego Teócrito (aprox. 320-250 a.C.): “Enquanto há vida, há esperança”.
Ora, a nossa existência verdadeira é eterna. Portanto, sempre haverá Esperança. “Sempre haverá
Paris” enquanto houver Amor.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. Email: paivanetto @lbv.org.br. Site:
www.boavontade.com

Arquivo

CARNAVAL DE 67
O carnaval do bicentenário, em
fevereiro de 1967, fez com que
Piracicaba vibrasse como nunca. As atividades pelos seus
200 anos foram elaboradas e
discutidas ao longo de vários
anos. Nesta foto, do acervo do
Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, crianças de

veste de Flintstones, desenho
animado da Hanna-Barbera
que fez sucesso em todo o
planeta e então considerado
um dos líderes de audiência
da TV brasileira. Será que alguém se arrisca a identificar
que são esses jovens da
foto? (Edson Rontani Júnior)

A Tribuna Piracicabana
A3

Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022

Deliberação das autoridades sanitárias
confrontam negacionismo da SEDUC
Professora Bebel

GULFOOD,
ORIENTE MÉDIO
A edição 2022 da Gulfood,
maior feira do setor de alimentos e bebidas do Oriente Médio,
contou com a presença do presidente da Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA), deputado
Sérgio Souza (MDB/PR) e do coordenador político da bancada,
deputado Pedro Lupion (DEM/
PR). A Gulfood é a principal
feira B2B (modelo de negócios
em que uma empresa vende
para outras empresas) e contempla bebidas, lácteos, óleos,
produtos free-from (produto
alimentício livre de algum tipo
de substância específica), carne e frango, grãos e cereais.
FERTILIZANTE E
PRODUTOS
Em visita à Shiraz, no Sul
do Irã, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Tereza Cristina, ressaltou o potencial para que Brasil e Irã estreitem ainda mais suas relações bilaterais no campo agroalimentar. Em um evento realizado pela Câmara de Comércio
de Shiraz, a ministra ouviu empresários iranianos interessados em fazer negócios com o Brasil e destacou que o Brasil tem
interesse em aumentar as exportações e, ao mesmo tempo, comprar fertilizantes iranianos.
MAMÃO
Um grupo de trabalho irá
diagnosticar a situação da comercialização do mamão e propor formas para melhorar as
condições de venda da fruta
produzida no Brasil. A definição foi feita em uma reunião
técnica realizada na Ceagesp,
em São Paulo. A demanda surgiu no mês passado pela Brapex (Associação Brasileira de
Produtores e Exportadores de
Papaya), que representa 12 empresas exportadoras da fruta.
IMÓVEIS RURAIS
O Brasil reuniu 6.481.509
cadastros rurais até o fim de
2021. O número considera o Cadastro Ambiental Rural (CAR)
de imóveis rurais, de territórios tradicionais de povos e comunidades tradicionais e de
assentamentos da reforma
agrária, nas situações ativo,
pendente e suspenso. O total de
cadastros é equivalente a uma
área de mais de 616.3 milhões
de hectares. Os dados foram
divulgados em boletim do Serviço Florestal Brasileiro (SFB).
EMBRAPA
Uma estatal de grande relevância para o Brasil e o mundo,
responsável pelo desenvolvimento do agronegócio do País, a
Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária (Embrapa) pretende modificar seu modelo de negócios. A ideia é criar uma associação com empresas privadas
para colocar no mercado os
produtos desenvolvidos em
seus centros de pesquisa, tornando-se financeiramente independente do orçamento federal.
IBGE
O diretor técnico e o coordenador do Núcleo Econômico da
Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), Bruno Lucchi e Renato Conchon, se
reuniram, com o diretor de Pesquisas do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), Cimar Azeredo Pereira,
e o chefe da unidade do órgão
no Paraná, Sinval Dias dos Santos, para discutir uma série de
ações conjuntas voltadas para o
agro. Um dos temas do encontro
foi o Censo Demográfico 2022.
NEGÓCIOS
A missão da Confederação
da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) ao Oriente Médio
termina com balanço positivo,
afirmou a diretora de Relações
Internacionais, Sueme Mori. O
grupo liderado pelo vice-presidente de Relações Internacionais da CNA, Gedeão Pereira.
Durante a missão a confederação inaugurou um escritório
em Dubai, no dia 13, terceira
representação internacional
da entidade, que já tem escritório em Xangai e Singapura.
COLETIVA
O Secretário de Agricultura, Itamar Borges, participou, ao
lado do Governador João Dória, outros secretários e membros do governo, da tradicional
coletiva semanal. Na entrevista
de quase uma hora, foi tratado
o tema do crescimento do Agro
Paulista que cresceu 26% no ano
passado, além dos 9,5% de crescimento na balança comercial do
estado. Além de Itamar Borges
estiveram na coletiva, o Governador, o Secretário de Educação, Rossieli Soares e o Diretor
do Butantã, Dimas Covas.
CONAB
O Secretário de Agricultura,
Itamar Borges, recebeu, o Diretor–Presidente da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), Guilherme Ribeiro, e a
Superintendente Regional de São
Paulo da CONAB, Renata de
Moraes Vicente Camargo. Na
pauta, o apoio da Secretaria para
a Política de Garantia de Preços
Mínimos para os Produtos da
Sociobiodiversidade (PGPM-Bio),
que garante um preço mínimo
para produtos extrativistas por
meio se subvenção direta. (Com
informações de assessorias)
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O

negacionismo e
irresponsabilidade do secretário estadual da Educação, Rossieli Soares,
frente à gravidade da
pandemia de Covid 19
sofreram um golpe importante na data de
hoje, 18/2, com a publicação no
Diário Oficial do Estado de Nota
Técnica da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São
Paulo – CIB/SP, intitulada Surtos Institucionais de COVID-19:
Orientações e recomendações.
Ao contrário do secretário da
Educação, que minimiza a pandemia e considera que é totalmente normal e aceitável salas superlotadas e sem ventilação nas escolas estaduais na atual conjuntura, a Nota Técnica recomenda
medidas estritas de prevenção e
ação nos casos de “surto institucional” que é definido pela Comissão Intergestores como “Ocorrên-

cia de dois ou mais casos suspeitos ou confirmados que tenham
relação entre si e sinais
e sintomas semelhantes em uma mesma
instituição e em período de tempo de até 14
dias.” Um surto pode
justificar a interrupção
das atividades da instituição, inclusive escolas, ouvida o órgão de vigilância sanitária
do Município onde se localiza.
Ao longo de dezenas de itens
bastante detalhados, o órgão estabelece uma série de procedimentos que não se observam nas escolas estaduais, incluindo o uso permanente de máscaras adequadas,
o controle da situação de vacinação das pessoas que frequentam a
unidade, ambientes ventilados e,
ainda, estabelecer rotina diária
para limpeza e desinfecção das instalações, incluindo banheiros, refeitórios, cozinhas, e outros, das
superfícies de contato e dos objetos de uso comum, como maçane-

Evidencia-se o
pouco valor que
este secretário
da Educação dá à
saúde e à vida
dos professores,
funcionários e
estudantes
tas, aparelhos telefônicos, mesas
e bancadas, colchonetes, trocadores e outros. Utilizar álcool
70%, solução de hipoclorito de
sódio 1% ou água sanitária 2,5%.
A Nota Técnica é válida não
apenas escolas, mas no caso das
escolas estaduais, como esperar
que a rotina diária de limpeza e
desinfecção possa se estabelecer
se faltam funcionários não apenas no setor de limpeza, mas
em quase todas as áreas?
O documento também determina a comunicação aos órgãos
competentes de todos os casos suspeitos, confirmados ou não, o que
colide diretamente com a atual

postura da SEDUC (Secretaria Estadual da Educação) de omitir
dados, para fazer crer que está
tudo bem nas escolas. Levantamento parcial da APEOESP, com
dados de apenas 107 escolas, já
indica a ocorrência de 530 casos
da doença. Há escolas com 35 casos. A situação, portanto, é grave.
A resposta da SEDUC à
Nota Técnica não poderia ser
mais reveladora: afirma que
cumprirá as orientações e recomendações, mas protesta pelo
fato de não ter sido consultada
“sobre o teor das medidas e os
efeitos negativos no atendimento presencial aos estudantes”.
Mais uma vez se evidencia o
pouco valor que este secretário
da Educação dá à saúde e à vida
dos professores, funcionários e
estudantes de nossas escolas.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo
PT, presidenta da
Apeoesp e líder da
bancada na Alesp

Saúde com Justiça: um compromisso a ser mantido
Barjas Negri

M

inhas primeiras palavras
são de sinceros agradecimentos ao
Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, pela confiança em mim creditada.
Há quatro anos, eu era
o Secretário Executivo
do Ministério da Saúde e ocupava
interinamente o cargo de Ministro. Naquela oportunidade, transmiti o cargo ao novo Ministro José
Serra. Hoje, a situação inverte-se;
ele transmite o cargo a mim. Lembro-me que fiz um balanço das atividades e principais ações que estavam em andamento no Ministério, desenvolvidas ao longo de 1997,
escolhido como o Ano da Saúde.
Afirmei que o novo Ministro
recebia o Ministério e o seu orçamento numa situação melhor do
que a de anos anteriores, o que
lhe propiciava condições mais favoráveis para avançar na expansão, na melhoria do acesso e na
modernização do Sistema Único
de Saúde. Decorridos esses anos,
todas as expectativas em relação
ao novo Ministro foram ultrapassadas. O balanço de gestão
apresentado pelo Ministro José
Serra é um documento que merece e deve ser analisado com bastante rigor e reflexão. Ele mostra
como foi possível fazer muito.
Mais administrando melhor
os recursos existentes. Da mesma
maneira, revela que é preciso estar constantemente alerta para enfrentar novos desafios, e disposto
a superá-los. Acima de tudo, a luta
para ampliar os recursos públicos
para a saúde jamais deve ser abandonada. Os resultados apresentados na melhoria das condições de
atenção à saúde da população são
impressionantes e inquestionáveis.
Tanto isto é verdade que credencia um Ministro da área social, da complexidade que é o setor

Saúde, a disputar o cargo de Presidente da República. Ministro José
Serra, hoje deixo o cargo de Secretário Executivo para enfrentar, assim como o senhor, um
novo desafio. Se já não
bastasse a relevância do
posto que vou ocupar,
ainda tenho a responsabilidade de substituir
um grande Ministro. O senhor enfrentou interesses poderosos, o
que muitos julgavam impossível.
Outros até já haviam tentado
mas, invariavelmente, ficasse apenas no discurso. Seu grande mérito foi o de dar sustentação ao discurso por meio de ações concretas, ousadas, obstinadas. Sou testemunha e participante efetivo de
todas as lutas travadas pelo senhor no Ministério da Saúde. E
nisso quero destacar que os resultados somente puderam ser alcançados porque o senhor dispunha
de uma equipe trabalhadora, coesa, forte e comprometida com os
interesses da população. Com essa
equipe, portanto, devem ser repartidos os êxitos até aqui obtidos.
Os feitos de sua gestão no
Ministério mostram que a tarefa
de construção do Sistema Único
de Saúde não é uma bandeira de
alguns, como muitos ainda fazem crer, mas de todos aqueles
que aliam a capacidade de compreender as dificuldades que
atingem a população à competência para enfrentá-las. A agenda da reforma sanitária tem sido
não somente cumprida como acelerada na sua implementação,
acima de todas as expectativas.
Após cinco anos no Ministério da Saúde, sei das dificuldades a enfrentar, das potencialidades das ações que estamos
executando e de outras que iremos aprofundar. Conheço a equipe e o seu compromisso com a
causa pública. Herdo, ainda, os
exemplos de um homem público

Discurso de posse
do então ministro
da Saúde, Barjas
Negri, no dia 21 de
fevereiro de 2002
(há 20 anos)
da sua envergadura, com quem
muito aprendi, continuo aprendendo e que me estimula a manter a luta incansável para reduzir
as desigualdades sociais do País.
Não obstante os percalços
recentes e atualmente vividos,
quanto às responsabilidades das
três esferas de Governo sobre as
ações de controle de endemias,
vou continuar empenhado no
avanço do processo de descentralização dos recursos e das
ações de saúde, uma vez que os
gestores estaduais e municipais
são os grandes parceiros e responsáveis pelos progressos e melhorias do Sistema Único de Saúde.
Ênfase especial e apoio serão
dados ao processo, recém-iniciado, de reorganização da rede pública. Trabalharei para assegurar
o financiamento da expansão da
oferta de serviços pela rede hospitalar e ambulatorial, fruto de um
volume inédito de investimentos
na rede física, da ordem de R$ 3
bilhões, nos últimos cinco anos.
Não medirei esforços, ainda, para
aumentar o número de equipes do
Programa Saúde da Família.
Hoje, temos 13 mil mas, até o
final deste Governo, teremos 20
mil, que estarão nas residências
de 69 milhões de brasileiros. Darei prioridade absoluta ao aumento e diversificação da oferta
de medicamentos genéricos no
mercado. Com a mesma intensidade, ampliarei a distribuição gratuita de medicamentos à população usuária do SUS. Vou expandir a farmácia popular, que atenderá o incremento do número de
equipes de saúde da família.
Vou incluir novos medicamentos excepcionais, de alto cus-

to e uso continuado, e garantir
os medicamentos para todos os
hipertensos e diabéticos cadastrados nas unidades básicas de
saúde. O Programa Bolsa-Alimentação também receberá minha especial atenção. Até o final
deste ano, 2,5 milhões de pessoas, entre gestantes, nutrizes e
crianças, serão beneficiadas. Com
isso, estarei mais do que duplicando a abrangência das atuais
950 mil pessoas atingidas pelo
Bolsa-Alimentação e pelo Programa de Carências Nutricionais.
Vou consolidar os investimentos no saneamento básico, previstos no Projeto Alvorada, fundamentais para a redução das doenças e da mortalidade infantil. Finalmente, faço questão de afirmar
que muito já foi feito pela inclusão
social no Governo Fernando Henrique. O reconhecimento desse
fato, se ainda não existe, é por desconhecimento das medidas adotadas. Algumas, especificamente
relacionadas à Saúde, foram mencionadas pelo senhor, Ministro.
No entanto, o caminho a percorrer na busca da justiça social
ainda é longo. A luta tem de ser
incessante e deve mobilizar um
grande número de atores sociais.
Estou preparado e este continua
sendo o meu compromisso com a
Saúde, com este Governo e com a
população brasileira. Ao Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, a certeza de
que trabalharei muito para fazer
o melhor. Ao senhor, Ministro
José Serra, meus votos de sucesso em sua nova empreitada. Aos
funcionários e colaboradores do
Ministério da Saúde, o meu profundo reconhecimento e o chamado para continuarmos nesta luta.
Ao nosso País, mais saúde!
Obrigado.
———
Barjas Negri, Ministro
da Saúde do Governo do
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
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Apeoesp marca manifestação
e paralisação em 16 de março

Autônomos e prestadores de
serviços: recuperar créditos
Divulgação

A manifestação está marcada para 16 de março, com paralisação
e ato público, às 14 horas, no vão livre do Masp, na Capital
O Conselho Estadual de Representantes (CER) da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo) decidiu neste último sábado (19) pela realização de uma
grande manifestação, em conjunto com as demais entidades
da educação, em defesa da jornada do piso salarial nacional
dos professores e pelo reajuste de
33,24% para todo magistério. A
manifestação está marcada para
o dia 16 de março, com paralisação e realização de ato público,
às 14 horas, no vão livre do Masp,
na avenida Paulista, em São Paulo, e também é em defesa da educação pública de qualidade.
A presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora Bebel (PT) diz que a luta dos professores da rede estadual de ensino,
nesse momento, é pelo imediato
cumprimento da lei do piso salarial nacional do magistério, que
assegura a todos os integrantes
do magistério o reajuste de no mínimo 33,24%, assim como segurança sanitária aos profissionais
da educação e pelo máximo de 25
estudantes por sala de aula. “Temos que pressionar para que
nossas reivindicações sejam
atendidas e, para isso, é preciso
uma ampla participação dos
profissionais da educação nesta manifestação”, diz ela, que na

semana passada percorreu diversas escolas estaduais de Piracicaba, dialogando com professores e defendendo posição
contrária à nova carreira para
o magistério, que o governador
João Doria (PSDB) deve encaminhar nesta semana à Assembleia Legislativa de São Paulo, que
institui o subsídio e acaba com a
sexta parte, quinquênio, décimo
terceiro e não assegura a todos
os professores reajuste salarial.
A Professora Bebel (PT) diz
que “a manifestação é uma resposta ao direito à educação, que está
sendo atacado e isso se deve, principalmente, por seu papel de emancipação do indivíduo, considerado uma ameaça pelos grupos ultrarreacionários e ultraliberais”.
Segundo ela, em São Paulo, o sucateamento da educação, promovido por anos pelo PSDB, expõe um
triste cenário, com superlotação
das escolas, velho "novo" ensino
médio e desvalorização dos professores nas escolas são só alguns
dos problemas enfrentados.
A presidenta da Apeoesp ressalta ainda que o ambiente nas
escolas é de insegurança e revolta com a imposição autoritária de
programas e medidas, sem qualquer abertura para o diálogo.
“Autoritarismo, aliás, que também vem do governo federal. O
(presidente Jair) Bolsonaro igno-

Divulgação

Rodrigo Salerno e Fabiana Zani explicam sobre a
possibilidade de recuperar os créditos do INSS

A Professora Bebel, presidenta da Apeoesp, diz que é preciso
uma grande mobilização dos profissionais da educação

ra o que está acontecendo no país
e fecha os olhos para a crise sanitária e social que se instalou no
Brasil. Hoje, o desemprego é a
principal preocupação dos trabalhadores brasileiros. O país provavelmente terá 14 milhões de desempregados em 2022, de acordo
com projeção divulgada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). A fome e a insegu-

rança alimentar tornaram-se o
dia a dia de mais da metade da
população durante a pandemia.
Agravando esse cenário, os desastres ambientais causaram centenas de mortes e deixaram milhares desabrigados. Para mudar
esse retrato desolador, é preciso
que fiquemos unidos na luta
contra o fascismo de Bolsonaro
e do bolsonarismo”, completa.
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Reunião discute falta de medicamentos
Na tarde da última quinta-feira (17), a vereadora Ana
Pavão (PL) se reuniu com o deputado Alex de Madureira
(PSD) para debater a falta de
medicamentos para o tratamento oncológico em Piracicaba.
“Tão logo fui informado sobre essa situação, já entrei em contato com os governos do Estado e
Federal para reverter essa situação crítica. Meu gabinete está
totalmente voltado para assuntos como a luta contra o câncer
e por uma melhor qualidade no
atendimento de saúde pública”,
afirmou o deputado estadual.
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 medicamentos mais
procurados são o Mesilato de Imatinibe, que 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.
Sabendo do grande risco à
saúde dos pacientes em tratamento oncológico e renal, a vereadora tem buscado auxílio

junto ao deputado para auxiliar nessa questão junto ao Ministério da Saúde, responsável
pela dispensação dos medicamentos para a rede de saúde.
“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.
A parlamentar, sabendo do
grande risco à saúde dos pacientes em tratamento oncológico e renal, enviou um ofício ao
deputado federal Guiga Peixoto (PSL) no dia 24 de janeiro,
para auxiliar nessa questão
junto ao Ministério da Saúde.
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.
Preocupada com a vida, a vereadora acredita que a destreza no
atendimento minimiza os impactos negativos das doenças, e diz
que "se o Ministério retardar a
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Divulgação

"A falta de alguns medicamentos nos postos de atendimento
especializado é prejudicial aos pacientes que estão
em tratamento", disse a vereadora Ana Pavão

entrega, os pacientes necessitam
proteger seus direitos legais e legítimos, através de estratégias jurídicas. Deixo meu gabinete à disposição, junto ao do deputado estadual Alex de Madureira (PSD)
para auxiliar e orientar neste processo, pois sei que não podemos
fechar os nossos olhos enquanto
existem meios de lutar pela vida. ”
“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 governo do estado ou governo federal, estamos trabalhando para solucionar esse problema que atinge
aqueles que mais precisam, os que
não têm condição de comprar esse
tipo de medicação, ” completou o
deputado estadual Alex de Madureira, que é coordenador de Projetos Parlamentares da Alesp (Assembleia Legislativa Paulista).

Uniodonto elabora programação para celebrar os seus 40 anos
gestores das empresas que contratam os planos odontológicos Uniodonto. Um dos primeiros passos
está sendo iniciado em 5 de março, data em que será realizada a
aula inaugural da décima turma
do Curso de Auxiliar de Saúde
Bucal (ASB), a profissional que
auxilia o dentista na rotina do consultório. Para as auxiliares, em
setembro está realizado o 17°. Encontro Uniodonto de Secretárias.
Aos profissionais da odontologia, será realizado o V Congresso Odontológico Uniodonto,
em 21 de outubro, no qual diversos convidados discorrerão sobre as modernas técnicas e tecnologias da área. O evento será
online. A Uniodonto também
priorizará a atenção aos gestores
de pessoas de suas cerca de 400
empresas contratantes, os quais
serão alvo de palestras e cursos.
As atividades deverão ser

PPP

professores universitários, dentistas, advogados e médicos.
Conforme detalha também o
advogado do SAZ Advogados,
Rodrigo Salerno, existe um teto
previdenciário anual, hoje, de R$
7.087,22. Esse é o mesmo valor
que o segurado-contribuinte poderá receber, preenchidos vários
requisitos legais, quando houver
a concessão do benefício previdenciário. “Quem realizou nos últimos cinco anos contribuições acima do teto, considerando que os
valores são alterados anualmente, possui direito ao ressarcimento, seja por meio das vias
administrativas e/ou judicial”.
Para recuperar os créditos do
INSS é preciso a realização prévia
de um levantamento da média de
valores pagos, por meio de uma
análise documental. “A quantia que
o contribuinte terá direito varia
caso a caso, levando em conta valores recolhidos e outros fatores”.
O pedido poderá ser feito a
qualquer tempo, abrangendo os
últimos cinco anos de recolhimento. O SAZ Advogados possui especialistas para auxiliar os
prestadores de serviço e contratados nesse campo do direito.

Concessionária Mirante esclarece
dúvidas do vereador Josef Borges

C OOPERA
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A Uniodonto Piracicaba estará desenvolvendo ao longo de
2022 uma série de atividades para
lembrar seus 40 anos de fundação. A cooperativa de cirurgiõesdentistas completa quatro décadas de vida no dia 16 de junho
próximo. A diretoria da Uniodonto estuda cuidadosamente os eventos com a finalidade de adaptá-los
às necessidades sanitárias devido
à pandemia do coronavírus.
Segundo Cláudio Zambello,
diretor-presidente da cooperativa, está sendo um desafio programar as ações devido às normas do distanciamento social e
controle sobre a pandemia.
A atenção será dada ao capital humano com encontros, palestras e treinamentos, voltados para
aprimorar o conhecimento científico e tecnológico do dentista, aperfeiçoar o atendimento das auxiliares de consultório e integrar os

As empresas brasileiras recolhem o valor para a Previdência
Social direto da folha pagamento. O direito previdenciário é um
“seguro” que garante ao contribuinte uma renda na aposentadoria e em outras situações. O que
nem todo mundo sabe é que existe um limite a ser recolhido e, caso
beneficiário tenha trabalhado
para uma ou mais empresas, esse
valor pode ter sido ultrapassado.
Mesmo assim, é possível recuperar os créditos do INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social).
Segundo a advogada Fabiana Zani, a recuperação de créditos de INSS é possível para
todos que exercem atividades
ou prestação de serviços de forma remunerada. “É válido para
autônomo, celetista ou prestador de serviço. O beneficiário,
no entanto, não deve fazer parte de nenhum regime próprio
de previdência, como é o caso
dos servidores públicos”, explica sócia do SAZ Advogados,
escritório especialista em direito empresarial e do trabalho.
Exemplos de profissionais
que podem estar nesta situação
são engenheiros, arquitetos,

Divulgação

Cláudio Zambello, diretor-presidente da Uniodonto

pontuais, ocorrendo de março a
dezembro, segundo Zambello. O
ponto máximo deve ser o jantar

dançante dos 40 anos programado inicialmente para 22 de
outubro em local a ser definido.

Lagoa Itaiçaba recebe descarte de lixo e outros materiais

Rede pluvial ligada à rede de
esgoto e descarte de lixo na rede
coletora foram os principais pontos tratados em uma reunião entre o vereador Josef Borges e a
concessionária Mirante na última sexta-feira (18), na sede da
empresa. Na oportunidade, o vereador destacou algumas ocorrências no Distrito de Ártemis,
que foram ouvidas e esclarecidas
pela coordenadora de Operações
e Serviços, Laís Fonseca Gomes,
a supervisora de Operações,
Amanda Miquelani, e a coordenadora de Responsabilidade Social, Maria Aparecida Draheim.
Infelizmente, ainda é bastante comum a confusão entre o que
é responsabilidade da Mirante e
o que é do usuário ou outros órgãos públicos. Uma das dúvidas
de Josef era sobre vazamento de
esgoto ser causado pela concessionária. “Na verdade, quando há
ligações irregulares, elas aparecem muito mais em períodos de
chuva, como o que vivemos nesse
primeiro bimestre do ano. A rede
pluvial, quando ligada diretamente à de esgoto, acaba provocando o vazamento. Muita gente
ainda não sabe, mas a rede de
esgoto não é dimensionada para
receber água de chuva, ainda
mais no volume que foi registrado na cidade”, explicou Laís.
Além de reuniões com a co-

munidade para explicar a necessidade de adequação da rede pluvial e de esgoto quando há ligações
irregulares, a concessionária se
prontificou em realizar testes para
detectá-las. “Estamos à disposição
para esclarecer todas as dúvidas
dos moradores porque nossa intenção é prestar sempre um ótimo
serviço”, disse Maria Aparecida.
Também foi esclarecida ao
vereador a importância da caixa
de inspeção e válvula de retenção.
“Essa caixa, um dispositivo muito simples, deve estar localizada
na calçada e, além de evitar o retorno dentro dos imóveis e a entrada de animais peçonhentos, facilita que eventuais entupimentos
sejam sanados”, disse Amanda.
Ainda na reunião, Josef levantou questão sobre a lagoa do
Itaiçaba, localizada no distrito,
que estaria recebendo o descarte
de esgoto. Durante a semana,
uma equipe da Mirante já tinha
ido ao local, onde fez a coleta de
água, e não detectou a presença
de esgoto. Além disso, a equipe
encontrou uma grande quantidade de lixo em volta da lagoa. “Realmente ainda há quem descarte
lixo ali”, afirmou o vereador.
“Estamos aguardando apenas o retorno do vereador para
marcar as reuniões com a comunidade”, concluiu a coordenadora de Responsabilidade Social.
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Vereadora acompanha
lançamento do projeto
da Pinacoteca no Engenho
Assessoria Parlamentar

BAIXO

CARBONO

Criação de polo regional é
apresentado a agricultores
Gilmar Rotta (Cidadania) divulgou a proposta durante a abertura da
oitava edição do Coplacampo, evento para fomento de negócios no setor

Vereadora acompanha lançamento do projeto da Pinacoteca

A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo A Cidade É Sua, acompanhada pelo
integrante do mandato, Pablo
Carajol estiveram no ato de lançamento do projeto de implantação da Pinacoteca que está sendo projetada no Armazém 14A
do Engenho Central. Na oportunidade, a empresa responsável
Urban Arquitetura, representada pelo arquiteto Marcelo Guidotti apresentou vídeo de como
o espaço deverá ser estruturado.
Além do prefeito Luciano
Almeida (União Brasil), estiveram presentes diversos secretários municipais, assessores e
convidados. "Não havia a presença de representantes da classe artística ou da população em
geral", observa a parlamentar.
"Aliás, esta crítica tem sido
feita pela área da cultura pela
forma como a atual administração tem conduzido o projeto Engenho da Cultura, ou seja, sem
nenhuma abertura à participação dos artistas e fazedores da
cultura, às portas fechadas. O
aspecto da participação é um
pressuposto da democracia e de
uma gestão pública aberta ao diálogo. Esse elemento sem dúvi-

da aumentaria a credibilidade e
o sentido de pertencimento."
"Referente à adaptação que o
prédio terá que receber para que
venha a abrigar as atividades da
Pinacoteca Miguel Dutra, entendemos que os recursos deveriam ser
investidos na melhoria do prédio
original que foi concebido e destinado para a implantação da Pinacoteca, que abriga a história e a
memória das artes de Piracicaba.
Defendemos sim que o Engenho
Central receba investimentos e seja
restaurado e revitalizado, porém
não em detrimento de outros espaços e patrimônios que já estão na
história e configuram como patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade", conclui a parlamentar, em nome do mandato coletivo.
De acordo com o secretário
municipal de Obras, Paulo Sérgio
Ferreira da Silva, a empresa vencedora da licitação para o restauro do Armazém 14-A foi a Arion
Construções e Gerenciamento de
Obras Eireli. A obra terá investimento de R$ 1.144.798,92, em recursos do Tesouro Municipal. O
prazo de execução da obra é de
180 dias. “Vamos fazer a fiscalização e acompanhar a obra”, afirma a vereadora Sílvia Morales.

C ERIMONIAL

Inscrições do concurso da
Câmara vão até 10 de março
O candidato a uma das sete
vagas abertas pelo concurso público 1/2022, para assistente de
cerimonial da Câmara Municipal
de Piracicaba, tem até o próximo
dia 10 para se inscrever. Basta
acessar o site vunesp.com.br/
CPRC1901 a partir das 10h desta
terça-feira (22), preencher os dados, emitir o boleto e pagar a
taxa de R$ 57 até 11 de março.
A organização, a aplicação e a
avaliação das provas são de responsabilidade da Fundação Vunesp (Fundação para o Vestibular
da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"), que
arcará com todos os custos de realização do concurso público, sem
qualquer despesa para a Câmara.
Também nesta terça-feira tem
início o período para o candidato
solicitar a isenção do pagamento
da taxa de inscrição, possibilidade amparada pelo decreto legislativo 49/2002 e pelo ato da Mesa 3/
2019. Para isso, é necessário ir ao
vunesp.com.br/CPRC1901, clicar
no link do requerimento da isenção da taxa, preenchê-lo e fazer até
as 23h59 de quarta-feira (23) o
upload, na área do site destinada
ao candidato, dos documentos
exigidos no item 3.9 do edital de
abertura do concurso público.
O resultado das solicitações de
isenção da taxa de inscrição será
divulgado pela Vunesp em 2 de
março. Caso o pedido do candidato seja indeferido, ele poderá entre os dias 3 e 4 interpor recurso,
cujo resultado sairá em 9 de março, também no site da Vunesp.
A organizadora do concurso público tornará pública, em
25 de março, a lista de convocação para as provas e os locais
onde elas serão aplicadas. No
mesmo comunicado, também estarão informações sobre os protocolos sanitários a serem obedecidos pelos candidatos quando da realização da prova objetiva e da redação, em 3 de abril.
O cargo de assistente de cerimonial 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 vale-transporte mensal (segundo o disposto na lei federal 7.418/1986).
REQUISITOS - Para se inscrever, o candidato deverá atender
às condições para preenchimento
do cargo e comprovar, na data da
nomeação, ser brasileiro, nato ou
naturalizado; ou gozar, caso seja
estrangeiro, das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal; ou ser cidadão português a quem tenha sido deferida a igualdade nas condições previstas pelo decreto federal 70.436/
1972. Também deverá, na data da
nomeação, ter idade mínima de 18
anos, estar com o CPF regularizado e estar quite com as obrigações
eleitorais e, quando do sexo masculino, também as militares.
Outros requisitos são: gozar
de boa saúde física e mental
para o exercício das atribuições
do cargo, comprovada por avaliação médica oficial realizada
por profissionais designados
pela Câmara Municipal de Piracicaba; não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis
e políticos; e não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público).
Das sete vagas de assistente
de cerimonial abertas pelo concurso público 1/2022, 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.
Para esclarecer dúvidas sobre
o certame, o contato com a Vunesp pode ser feito pelo telefone (11)
3874-6300, 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. Nessa mesma seção,
a Comissão de Concurso Público da Casa disponibilizou um
formulário para candidatos enviarem dúvidas sobre o cargo
de assistente de cerimonial e a
carreira de servidor efetivo.

A proposta de caracterização
da RMP (Região Metropolitana de
Piracicaba) como polo de economia de baixo carbono foi apresentada a produtores agrícolas na
manhã desta segunda-feira (21)
pelo vereador Gilmar Rotta (Cidadania), presidente da Câmara,
durante a abertura da oitava edição do Coplacampo, evento para
fomento de negócios do setor organizado pela Coplacana (Cooperativa dos Plantadores de Cana).
“Fizemos um estudo sobre
as oportunidades da economia
de baixo carbono para o agronegócio regional”, disse Rota, ao
entregar o projeto a Arnaldo
Bortoletto, presidente da Coplacana. “Quem deve conduzir esse
processo (de fomento à produção limpa) é o Governo do Estado de São Paulo, já que envolve
várias cidades e ações como isenções fiscais e abertura de crédito
para investimentos”, disse.
Articulado pelo Parlamento Metropolitano de Piracicaba,
colegiado que reúne 140 vereadores das 24 cidades integrantes da RMP e que é presidido
por Rotta, o projeto cria o Polo
Paulista de Fomento à Economia de Baixo Carbono, trazendo à tona as aptidões características da região, como disponibilidade de terras com baixa
densidade demográfica, proximidade de grandes centros consumidores, o que cria vantagens
logísticas, demandas de recursos
hídricos, entre outros aspectos.
“O Parlamento Metropolitano
já fez essa cobrança ao Governo
do Estado de São Paulo e é importante que todas as autoridades
também apresentem essa demanda”, disse Rotta, em entrevista ao
programa de TV especial do Coplacampo, transmitido pelas mídias sociais do evento. “Todos vão
ganhar com isso”, enfatizou.
Apresentado no final do ano
passado, o projeto para criação
do Polo de Economia de Baixo
Carbono já foi encaminhado, via
ofício, ao secretário estadual de
Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e foi destaque no site
da Fundação Seade, do Governo
do Estado, que repercutiu artigo
escrito por Rotta e publicado na
imprensa local sobre o tema.
COPLACAMPO – Com cerca de 70 expositores, o Copla-

campo segue até quinta-feira (24)
na área de armazenamento de
grãos da Coplacana, localizada no
km 157 da Rodovia do Açúcar (SP
304). Por conta da pandemia, o
evento foi em sistema on-line no
ano passado e retorna, em 2022,
com atividades presenciais.
Presidente da Coplacana,
Arnaldo Bortoletto lembra que
o setor do agronegócio tem
sido fundamental para a economia do País, “hoje somos
responsáveis por 30% do PIB
nacional”, enfatizou. “Com os
preços das commoditties em
alta, temos um momento propício para novos investimentos,
porque sabemos que a agricultura vive de períodos de intempéries, por isso é fundamental melhorar a produtividade”, disse.
“Temos dois fatos muito importante neste evento. Primeiro,
o Coplacampo consolida Piracicaba como o grande reduto do
agronegócio e da tecnologia, e o
segundo, e mais importante, é a
gente poder estar aqui todos juntos de novo, graças a um trabalho hercúleo de todas as instituições”, disse o prefeito Luciano Almeida (Democratas).
O deputado federal Arnaldo
Jardim (Cidadania) destacou os
produtores rurais como “os grandes heróis do Brasil”, lembrando
que é neste setor que o País tem
vantagens competitivas em relação a outros países. Ele defendeu
a aprovação do projeto de lei
6299/2022, pela Câmara dos Deputados. “Não aceitamos aquilo
que se diz, que o setor agro é inimigo do meio ambiente, essa nova
legislação oferece mais agilidade
para a melhoria da qualidade dos
defensivos agrícolas”, destacou.
O deputado estadual Alex de
Madureira (PSD) enalteceu o
evento que “virou uma referência
não só para o Estado de São Paulo, mas para outras regiões do
Braisl e até mesmo para representantes de outros países”. Ele lembrou que, recentemente, o Governo do Estado registrou superávit
de R$ 1,2 bilhão no mês de janeiro, “o que representa a retomada
da economia, onde o setor agrícola tem papel fundamental”.
O deputado estadual Roberto Morais (Cidadania) salientou
que o setor agrícola é “motivo de
orgulho” do País, mas especial-

Davi Negri

Rotta entrega estudo de fomento à economia de baixo
carbono a Arnaldo Bortoletto, presidente da Coplcana

Sema é expositora
no Coplacampo 2022
A Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) é uma das expositoras na 8ª edição do Coplacampo, evento da Coplacana
(Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de
São Paulo) para produtores
rurais e empresas do agronegócio de todo o Brasil. A
abertura do Coplacampo, na
manhã de ontem, 21, teve a
presença do prefeito Luciano
Almeida, que prestigiou organizadores e expositores.
O estande da Sema foi
organizado para apresentar
os principais programas desenvolvidos pela secretaria
em prol dos produtores rurais de Piracicaba, como o
Patrulha Agrícola, PSA (Pagamento por Serviços Ambientais), Compensação Ambiental, ações envolvendo as
compras públicas da agricultura familiar, entre outros.

mente para a região de Piracicaba. “No último ano, sentimos falta deste evento presencial”, destacou, ao defender a atuação na
Assembleia Legislativa de São
Paulo em defesa do agronegócio.
VEREADORES – Primeirasecretária da Mesa Diretora, a vereadora Ana Pavão (PL) destacou a importância dos produtores agrícolas para a economia da

A Sema também está
expondo mudas do Viveiro
Municipal, sob responsabilidade da Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente), que ao final
do evento serão doadas.
Também há exemplares de
livros temáticos do setor, doados pela CATI/CDRS (Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável).
Para a secretária da
Sema, Nancy Thame, a participação em um evento da
magnitude do Coplacampo é
fundamental para a divulgação das políticas públicas
desenvolvidas pela Sema.
“Estamos trabalhando muito
para desenvolver programas
em conjunto com os agricultores, pensando no incentivo à agricultura local e na promoção da segurança alimentar e nutricional do nosso
município”, ressalta Nancy.

região e lembrou ainda “do papel
fundamental” para o desenvolvimento local “como um todo”.
O vereador Pedro Kawai
(PSDB), segundo-secretário da
Mesa Diretora, classificou o Coplacampo como um acontecimento que consolida o papel da região no setor. “Reforça a vocação de Piracicaba como polo nacional do agronegócio”, disse.

M ARACANÃ

Smads conclui levantamento de famílias atingidas por enchente
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social (Smads),
concluiu o levantamento de famílias do bairro Maracanã, atingidas pelo transbordamento do ribeirão Piracicamirim. No total, 81
famílias foram atendidas pelo
Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Piracicamirim.
Nessa semana a equipe percorreu as ruas do bairro, começando pela Nelson Campones do
Brasil até a rua Pedro Ferraz Pacheco, e de casa em casa captou
os dados de famílias que ainda
não haviam acessado os serviços
do Cras. Durante a visita, Joelita
Correia contou que a água subiu
até a metade da parede de sua
casa. “Perdi muitas coisas, colchão, sofá, estante, roupas e estou
tentando me recuperar do susto”.
Os moradores foram orientados sobre os serviços e benefícios sociais ofertados pela Assistência Social, cestas básicas, Cadastro Único e Emdhap, além dos encaminhamentos necessários.
Luzia Correia, coordenadora
do Cras, explicou a proposta dessa
ação, em alcançar famílias que
nunca chegaram ao Cras, mas têm
perfil para acesso aos benefícios
sociais. “Durante a ação, além do
levantamento de informações, os
convidamos para participar da
Acolhida no Cras, ação coletiva
que tem como objetivo o referenciamento da família aos serviços
e benefícios da assistência”.

Flávia Silva Perez

Busca ativa no bairro Maracanã

BALANÇO – O transbordo
do ribeirão Piracicamirim atingiu,
de acordo com o levantamento
prévio do Cras, 81 famílias, porém, algumas famílias não foram
acessadas pela equipe por não encontrarem-se em suas casas no
dia da ação ou por terem deixado
o imóvel. A unidade está programando uma nova busca ativa
para o fechamento total de famílias atingidas pelas enchentes no
Piracicamirim – local mais afetado durante as fortes chuvas.
“As famílias mais vulneráveis
atingidas concentram-se nessa região”, disse Euclidia Fioravante,
que complementou falando sobre
a falta de procura por parte das

famílias, nas demais unidades de
Cras, localizadas no Jardim São
Paulo, Mário Dedini, Novo Horizonte, São José e Vila Sônia.
LIDERANÇAS - A equipe do
Cras e os líderes comunitários Laura Queiroz e Neto Brione se reuniram essa semana para falar sobre
a parceria na campanha SOS Chuvas e outras questões relacionadas
às comunidades da região. Durante a campanha, 126 famílias, de
toda a região do Piracicamirim
(Maracanã e Água Branca) foram
atendidas com as arrecadações
de cestas básicas, colchões, móveis, roupas de cama, materiais
de higiene pessoal e de limpeza.
“Fortalecemos o atendimento

às necessidades das famílias, apoiando a campanha e oferecendo
como pontos de arrecadação o Banco de Alimentos e a Central de Projetos, com a logística de transporte
para as doações. As famílias atingidas que não receberam as doações no Centro Comunitário do Piracicamirim e ainda apresentam demandas devem buscar pelos Cras”,
ressaltou Euclidia Fioravante.
“Precisamos articular um
plano preventivo entre sociedade
civil e poder executivo para que,
em questões como de enchentes,
os cidadãos piracicabanos tenham a quem recorrer”, ressaltou
Laura Queiroz, da Associação de
Moradores do Piracicamirim.
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Caipirandando amplia número de participantes
Atividade reuniu mais de 170 pessoas, no último fim de semana, para um percurso com cerca de 20 km de caminhada
Com mais de 170 participantes, foi realizado no sábado,
19, o 3º Caipirandando, evento
de caminhada organizado pela
Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Selam). A terceira edição, que quase dobrou o número de inscritos em relação à segunda, quando 95 pessoas participaram, teve
um percurso de aproximadamente 20 km, com a largada no
Centro Cívico, onde ocorreu a
concentração para o aquecimento. O trajeto cruzou o bairro
Nova Suíça e teve como destino
final o Sítio Recanto do Basso,
na região do bairro Floresta.
"A experiência é melhor a
cada edição, percebemos isso pelo
interesse que o evento está despertando nas pessoas. Para nós,
é motivo de satisfação. Estamos
ansiosos para a quarta etapa,
que será realizada em março",
afirmou Alexandre Nascimento,
chefe do setor de Eventos da secretaria. Segundo Nascimento,

serão realizadas 12 edições do
Caipirandando neste ano. "Além
da caminhada, nós estamos preparando rotas que podem ser feitas de bicicleta. É nosso objetivo
para 2022", complementou.
Realizado em novembro do
ano passado, o primeiro Caipirandando saiu do Engenho Central e
teve o balneário de Ártemis como
ponto final. A segunda edição, em
dezembro de 2021, começou no
clube da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba (AFPMP), no bairro Jardim Caxambu, com a chegada no
município de Saltinho. No último
fim de semana, o fim do trajeto
seria no Horto de Tupi, mas o local está fechado para eventos devido ao aumento no número de
casos de Covid-19 e H3N2. Em
todas as edições, a caminhada
passou por áreas rurais, o que
proporciona aos participantes
maior contato com a natureza.
"Achei excelente, super organizado, pessoas educadas e o caminho 100% seguro. O evento co-

meçou pontualmente às 6h, conforme o combinado. Acredito que
a Prefeitura precisa investir mais
nesses eventos gratuitos para incentivar a população a participar
de passeios que envolvem a natureza, aprender a respeitar e proteger o que temos de precioso em
nossa cidade", elogiou a técnica
em nutrição Tatiane Moral Scaglione Stella. "O local em que a
rota terminou é muito acolhedor.
Gostei bastante, com certeza vou
participar mais vezes. A Selam
está de parabéns!", completou.
Já a funcionária pública Érica Xavier Carvalho destacou outros pontos positivos do Caipirandando. "O evento foi bem organizado, com as equipes e carros
de apoio, todo o suporte disponibilizado nota 10. Foi uma atividade que contribuiu para proporcionar um sábado diferente,
divertido e saudável, além da
interação e harmonia entre os
participantes e o incentivo ao esporte, em especial as atividades
ao ar livre que fazem tão bem

Divulgação

A atividade reuniu aproximadamente 170 participantes no último fim de semana

para a nossa saúde física e mental. O trajeto foi maravilhoso, espero que mais eventos como esse
sejam realizados e que mais caminhos sejam explorados", falou.
O físico Rafael Willian completou 37 anos no dia do evento
e saiu muito satisfeito com a experiência. "A organização foi ex-

S EMAC

celente, desde a inscrição ao
apoio no retorno de micro-ônibus. Nostalgia é a palavra que
melhor define meu sentimento.
Quando soube da caminhada
pelas redes sociais, lembrei que
ainda tinha alguns equipamentos de trilha empoeirandos. Foi
uma das melhores decisões do

ano até agora, mesmo com o perrengue de ter que terminar o
percurso praticamente descalço.
Agradeço a Selam pela iniciativa, eu não imaginava que ainda
pudesse redescobrir minha cidade natal em ótima companhia.
Acendeu novamente a chama de
aventureiro em mim", finalizou.

S EMUTTRAN

Ana Pavão entrega projeto para revitalização de banheiros Reunião on-line discute
A vereadora Ana Pavão (PL)
reuniu-se nesta quinta-feira (17)
com o deputado estadual Alex de
Madureira (PSD) e com o secretário municipal de Cultura, Adolpho Queiroz. A reunião aconteceu no prédio da Semac (Secretaria Municipal da Cultura).
Na ocasião, a parlamentar
apresentou ao secretário um
projeto de revitalização do banheiro público da Rua do Porto.
“Essa secretaria tem se empenhado em fazer a diferença na cidade
através da cultura”, destacou.
Segundo a vereadora, “com
este projeto, o banheiro público
será revitalizado com uma pin-

tura artística, transformando o
'algo simples' em 'maravilhoso'”,
visto que está situado no ponto
turístico do município, a Rua do
Porto”, explicou Ana Pavão.
De acordo com a pasta, a
proposta 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 faz uma visita”, ressaltou.

Assessoria Parlamentar

Obra de melhorias prevê revitalização com uma pintura artística
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Força-tarefa atendeu mais 32 vias nesta semana
A força-tarefa da operação
Tapa-buraco, executada pela Secretaria Municipal de Obras (Semob), continuou nesta semana,
atendendo mais 32 vias de 16 bairros do município. O objetivo da
força-tarefa é atender as vias mais
afetadas pelas chuvas do início do
mês e faz parte das ações da Prefeitura, coordenada pela Defesa
Civil, para amenizar os estragos.
A força-tarefa teve início em
04/02 e, ao todo, 65 vias já foram

atendidas. A população também
pode solicitar o serviço da operação
Tapa-buraco pelo SIP-156. Três
equipes executam a operação em
pontos diferentes ao mesmo tempo.
Vias e bairros atendidos na
semana de 14 a 18 de fevereiro:
Areão: avenidas Primavera, Primeiro de Agosto, Santa Rosa e Rio
Claro e rodovia Fausto Santo
Mauro; Centro: ruas Benjamin
Constant e do Rosário e avenida
Armando de Salles Oliveira; Chá-

cara Esperia: rua Manaus; Chácara Nazaré: avenida Dr. Paulo de
Moraes; Conjunto Residencial Mario Dedini: ruas Nadir Eraldo Stela e Wesley Sucasas; Jaraguá: avenida Abel Francisco Pereira; Jardim California: estrada Antonio
Abdalla; Jardim Primavera: avenida Mal. Castelo Branco; Jardim
São Jorge: ruas Bofete e Guareí; Loteamento Chácaras Nazareth II: rua
Maria Cecília Mattos de Moraes;
Monte Líbano: ruas Gervásio Ro-

vina e Me. Maria Helena do Espírito Santo; Terras de Piracicaba: avenida Ruy T Mendes e ruas Aurora
Frota de Souza e Prof. Octávio Almeida Mello; Unileste: rua José
Coelho Prates Junior; Vila Industrial: ruas Cândido Portinari, José
Alves de Souza e Antonio Franco
de Lima; Vila Monteiro: avenida
Prof. Alberto Vollet Sachs; e Vila
Rezende: avenidas Rui Barbosa e
Dona Francisca, rua José Soledade e rodovia Luiz de Queiroz.

O vereador Paulo Henrique
(Republicanos) esteve na manhã
desta segunda-feira (21) em reunião on-line com a secretária de
Trânsito e Transportes, Jane Franco Oliveira, para tratar de assuntos relacionados à indicações, requerimentos e solicitações diversas.
Entre os temas tratados está
a indicação 709/2022, referente
a solicitação de instalação de semáforos nas rotatórias da rua
Santa Catarina, uma delas fica
próxima da Faculdade Anhanguera e a outra do Supermercado
Savegnago. A secretária informou
que há previsão de realização de
estudos aprofundados e os projetos de viabilidades para implantação ou não dos semáforos ou
ainda algo que possa atender a
demanda com relação ao fluxo de
veículos com maior segurança.
Já com relação ao projeto de
implantação de Escola de Monitores de Trânsito, foi informado
que deve-se levar em conta a atual legislação do Código de Trân-

sito Brasileiro, que sofre constantes adequações e alterações.
O vereador questionou também sobre respostas ao requerimento 79/2022, no qual ele solicita informação dos locais que foram atendidos para a implantação de ciclovias e quais outros locais estão previstos para futuras
implantações, atendendo solicitações de esportistas e usuários de
bicicletas como meio de transporte,
e ainda a implantação de um percurso de 26 km para as atividades
dos ciclistas e esportistas. A informação fornecida foi de que há um
levantamento do percurso e estudos de viabilidade técnica para posteriores projetos de implantação.
O parlamentar aproveitou e solicitou o apoio da Semuttran no evento do passeio ciclismo "Todos Contra a Pedofilia", que será realizado
nas proximidades da rua do Porto
e Engenho central, no próximo dia
17 de abril, pela Federação de Ciclismo de São Paulo, entidade organizadora do evento em Piracicaba.

ESQUECIDOS
Os prêmios de loterias não
resgatados somaram mais de
meio bilhão de reais em 2021.
Segundo a Caixa Econômica
Federal, os prêmios "esquecidos" e não retirados totalizaram R$ 586,8 milhões no ano
passado, incluindo as apostas
de todas as modalidades no
país. O total em prêmios esquecidos em 2021supera de
longe o valor do prêmio principal da Mega da Virada
2021, que foi de R$ 378 milhões. Em 7 anos, o total em
prêmios não resgatados em
todas as modalidades das Loterias Caixa chega a R$ 2,5
bilhões em valores nominais.

CASO ISOLADO
O salto no montante não resgatado em 2021 é explicado principalmente pelo apostador de São
Paulo, que acertou as seis dezenas do prêmio da Mega da Virada 2020 e não apareceu dentro
do prazo legal, perdendo assim
um prêmio de R$ 162,2 milhões.
Foi o maior já 'esquecido' na história das loterias da Caixa. No
mês de abril, a quantia total não
resgatada e repassada ao Fies foi
de R$ R$ 272,6 milhões, o maior
valor mensal do ano. As Loterias Caixa reúnem atualmente as
modalidades Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol, Federal, Dia de Sorte e
Super Sete. Assim como os prêmios não resgatados, a Caixa
também é responsável pelo repasse das arrecadações geradas pelas apostas. Os valores são distribuídos para áreas como Cultura, Saúde, Educação, Segurança, Esportes, Seguridade e outros. A arrecadação das Loterias Caixa com toas as modalidades de jogos foi recorde em
2021 e somou R$ 18,5 bilhões,
8,2% superior ao recorde anterior, de R$ 17,1 bilhões, em 2020.

C ÂMARA

R EGIÃO

Parlamento Metropolitano discute Ipedd encaminha ofícios para barrar
qualidade da manutenção de vias homenagens a Olavo de Carvalho
Com o objetivo de levar a situação das rodovias da região à
Concessionária Eixo, que administra vários trechos de estradas
da Região Metropolitana de Piracicaba, o presidente da Câmara do Parlamento Metropolitano,
Gilmar Rotta (Cidadania), promoveu reunião, na manhã desta
sexta-feira (18), entre a diretoria da empresa e vereadores das
cidades de São Pedro, Charqueada, Águas de São Pedro, Santa
Maria da Serra e Piracicaba.
Durante cerca de uma hora
de conversa, os vereadores apontaram diversos problemas das estradas administradas pela Concessionária na região. “Eu peço uma
atenção melhor ao povo de Santa
Maria da Serra, que até hoje é crucificado”, disse o vereador Carlos
Adriano Zani. Além de indicar
problemas na pavimentação – ainda mais acentuadas com as recentes chuvas na região –, ele também criticou o valor do pedágio.
O vereador Valter Leandro
Ferreira, o Valter da Jaws (Cidadania), da cidade de Águas de
São Pedro, relatou que o trecho da
rodovia que hoje corta a cidade
está com vários buracos e o solo
cedeu bastante, “criando uma crosta na lateral da rodovia”, disse,
mesmo tendo reconhecido o trabalho recente iniciado pela concessionária para recapeamento.
Representante da Concessionária Eixo, Robinson Alexandre

melhorias no trânsito

Ávila apresentou diversas intervenções que a empresa tem realizado na região. Dentre as vias que
demandam maior investimento
está a SP-191, entre Charqueada
e São Pedro. Ele explicou que o
trecho entre o km 99 ao km 115
é o mais complicado e que demanda cuidado maior na obra.
Ávila também destacou que,
com as chuvas recentes na região,
foi identificado uma incidência de
problemas em 6% da malha cuidada pela Concessionária. “No
todo parece que esse percentual
não é muito, mas é pulverizado,
existindo um ponto ali e outro
mais adiante”, disse, ao enfatizar
a dificuldade de dar conta de todas as demandas que surgem.
O vereador Gilmar Rotta
também pediu uma solução para
o acesso dos bairros Santana e
Santa Olímpia, “em que o trecho
está praticamente intransitável”,
enfatizou. “É uma demanda pela
qual estamos sendo cobrados
bastante pela população daquela
região”, disse o presidente do
Parlamento Metropolitano.
Ele enalteceu a oportunidade de representantes da população da Região Metropolitana
de Piracicaba poderem conversar diretamente com representantes da Concessionária Eixo.
“Somos 140 vereadores, estamos
aqui em 20, e isso é muito importante para que possamos manter um diálogo aberto”, disse.

Após divulgar Nota Pública
condenando os projetos de homenagem a Olavo de Carvalho, que
tramitam na Câmara de Vereadores de Piracicaba, o Ipedd (Instituto Piracicabano de Estudos e
Defesa da Democracia) protocolou, na segunda-feira, 21, dois ofícios visando influir para que as
proposições não sejam aprovadas.
O primeiro ofício é endereçado
ao presidente da Câmara, Gilmar
Rota (Cidadania) e pede que a Nota
Pública do Instituto, que faz duras
críticas aos projetos do vereador
Fabrício Polezi (PAT), seja anexada às proposituras, para ser considerada por todos os vereadores. “O
Ipedd entende que essa homenagem, além de premiar a barbárie, é
uma afronta ao povo piracicabano,
conforme explicita a Nota Pública
anexa”, argumenta a entidade.
O segundo ofício é endereçado à presidenta da Comissão de
Educação, Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia da Câmara e
apresenta arrazoado para solicitar que a referida comissão emita
parecer pelo “arquivamento definitivo” dos projetos. A comissão é presidida pela vereadora
Rai de Almeida (PT) e integrada
pelos vereadores Thiago Ribeiro
(PSC) e Zezinho Pereira (DEM).
No ofício, o Ipedd informa que
considerando a legislação vigente
entende que os projetos deverão
receber parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça da

Câmara. Este tipo de homenagem,
sobretudo com a nomeação de
ruas e logradouros públicos, estaria vedado a “pessoa falecida
condenada, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão colegiado pelo crime contra a dignidade sexual e sanções”.
No texto, o Instituto lembra
que Olavo de Carvalho foi processado, julgado e condenado, por
danos morais, em processo em que
acusa o músico Caetano Veloso, em
rede social, de ter cometido crimes
contra a dignidade sexual. O processo judicial tramitou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Sobre o posicionamento da
Comissão de Educação, observa
que a mesma tem o poder de se
manifestar sobre o mérito das iniciativas. E argumenta em relação
às homenagens propostas: “Além
de não contribuírem para ampliação da cidadania e o exercício
democrático, se aprovada, promove e incentiva a guerra cultural
desejada e incentivada por Olavo
de Carvalho em nossa cidade”.
Os ofícios encaminhados
pelo Ipedd estão relacionados ao
Projeto de Decreto Legislativo 8/
2022, que institui a “Medalha de
Mérito Estudantil Professor Olavo de Carvalho”, e ao Projeto de
Lei 23/2022, que denomina “Praça Prof. Olavo de Carvalho” a
área verde no bairro Jardim São
Francisco, os dois de autoria do
vereador Fabrício Polezi (PAT).

DESTINO
Quando os ganhadores
não retiram o prêmio em até
90 dias, os valores são repassados integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O Fies é o programa
federal de financiamento para
estudantes cursarem o ensino
superior em universidades privadas, com a contrapartida de os
beneficiários quitarem o financiamento após a formatura.
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P ORTELINHA

Entidades se unem
para reformar área de
lazer de comunidade
Divulgação

P INACOTECA

Comitiva flagra más condições
de armazenamento de obras
As telas, esculturas e quadros foram transferidos do antigo prédio, localizado
na rua Moraes Barros, no Centro, para o Parque do Engenho Central

A área de lazer da Comunidade recebeu pinturas de
solo e de grades, plantio de árvores, corte de mato,
instalação de brinquedos e outras melhorias

No sábado (19), o Projeto
Cooking 3x3 se uniu a outros coletivos, com apoio do Sesc Piracicaba, para realizar um mutirão em benefício da comunidade Portelinha em Piracicaba. Os
voluntários do Cooking3x3 ficaram responsáveis por fornecer
o café da manhã e almoço das
equipes e da comunidade. Participaram da ação dezenas de
voluntários integrantes da Casa
do hip hop e da Organização Comunitária Articulando Utopias.
A área de lazer da Comunidade recebeu pinturas de solo e
de grades, plantio de árvores, corte de mato, instalação de brinquedos e outras melhorias. A ação
faz parte das atividades em que o
Cooking 3x3 se envolve enquanto
organiza o próximo evento esportivo beneficente. Para o torneio de
2022, Will Evangelista, criador do
Cooking, já conquistou uma colaborador importante, a loja Decathlon de artigos esportivos no
Shopping Piracicaba. A expectativa é conseguir mais apoiadores
para oferecer aos jovens uma experiência motivadora, além de
promover a arrecadação de alimentos e doações para fazer a diferença aos mais necessitados.
“Estamos organizando um
grande evento, dividido em vários torneios durante o ano, e temos certeza de que vamos demonstrar a força do esporte na
formação do caráter, associando
a prática esportiva com a ação
social. Esse novo formato tem
tudo para dar também visibilidade aos apoiadores que estarão
conosco, atuando junto à comunidade”, destaca Will. “Eu agradeço muito a todos que ajudam o
Cooking3x3, diretamente ou indiretamente, todos que fazem isso
ser possível”, finaliza o atleta.
Para patrocinar o evento
é possível fazer a adesão a um
dos modelos de apoio com valores para empresas de pequeno, médio ou grande porte. O
contato de Will Evangelista é

(19) 98175-3999 ou Instagram
@cooking3x3 @will3x3.
PLANO PARA 2022 - Em
vez de um único dia de competições, serão lançados seis torneios em quadras esportivas
da cidade (Piracicaba) e da região (Cosmópolis) com encerramento em pleno Shopping
Piracicaba, na praça central.
As disputas serão divididas
em quatro categorias: sub 16, sub
18, livre masculino e livre feminino. A expectativa da organização
é receber centenas de atletas de
toda a região para prestigiar a
competição e efetuar doações que
tem auxiliado inúmeras famílias
desde 2018. A arrecadação do
evento acontece no momento das
inscrições que são feitas mediante doação de alimentos, além das
doações espontâneas por parte do
público que vai assistir. Os finalistas do torneio recebem camisetas personalizadas e os vencedores recebem troféus. As datas
ainda não estão definidas até que
sejam fechados os apoios e patrocínios. O idealizador e organizador do evento, Will Evangelista,
espera arrecadar recursos e alimentos para garantir o fornecimento de cerca de 1.000 marmitas por mês. “O projeto começou
com as doações de cestas básicas
que eu juntava com amigos e colaboradores, e quando veio a pandemia vimos a necessidade de
fornecer a comida pronta porque
muitas famílias não tinham condições nem para cozinhar”, destaca o atleta que já jogou basquete pelo XV de Piracicaba e pela
Seleção Brasileira de 3x3. Will,
também formado em gastronomia
(durante atuação pelo XV) prepara os alimentos pessoalmente,
junto com outros voluntários.
“Agora estamos em busca
de parceiros que queiram investir no projeto para fazer um bem
para a sociedade, mas que também vão ter grande visibilidade
durante as atividades desenvolvidas”, convida Evangelista.

MEIO AMBIENTE

Em vistoria realizada nesta
segunda-feira (21), um grupo de
vereadores flagrou as más condições de armazenamento das cerca
de mil obras da Pinacoteca Miguel
Archanjo Benício Assumpção Dutra em uma sala de ensaios do Teatro Municipal Erotides de Campos. As telas, esculturas e quadros
foram transferidos do antigo prédio, localizado na rua Moraes Barros, no Centro, para o Parque do
Engenho Central, onde será construída uma nova pinacoteca.
Participaram da vistoria os
vereadores Rai de Almeida (PT),
Zezinho Pereira (DEM) e Sílvia
Morales (PV), do mandato coletivo A Cidade É Sua, além da assessoria do vereador Pedro Kawai (PSDB). Também participou
da comitiva o artista plástico
Manuel Guglielmo, que é membro do Conselho Municipal de
Cultura e integrante do movimento Amigos da Pinacoteca.
No Parque do Engenho, os
parlamentares foram recebidos
pelo diretor Antonio Domingos
Padovan. Ele levou a comitiva
até a sala de ensaios, onde estão
as obras. No espaço, as telas estão armazenadas em gradis (usados em eventos para contenção
de público) envolvidos com plástico bolha e as maiores estão em
andaimes. Antes de serem transferidas da Pinacoteca, estas mesmas obras eram acondicionadas
em trainéis, equipamentos específicos para quadros e telas.
Algumas obras mantêm a
embalagem com papel kraft, trabalho feito pelos próprios servidores da Secretaria da Ação Cultural, mas outras estão encostadas umas nas outras, no mesmo
pacote. Como são de diferentes
tamanhos, as estruturas das
molduras de algumas peças fazem peso sobre as que estão embaixo, o que, segundo os vereadores, pode danificar as telas.
Apesar do detalhamento
pelo diretor do cuidado que foi
adotado para a embalagem do
material para o transporte, os
vereadores questionaram a ausência de acompanhamento técnico para a transferência do acervo, pois muitas obras são fruto
dos prêmios aquisitivos dos salões de Belas Artes, Arte Contemporânea (SAC) e o de Aquarelas.
Os parlamentares questionaram ainda a falta de contratação
de um seguro para o material e se
mostraram preocupados com a
deterioração dos quadros. O diretor explicou que a sala possui ar
condicionado e um desumidificador de ar. No entanto, os vereado-

Fabrice Desmonts

Vereadores questionam falta de acompanhamento técnico para transferência

res observaram aberturas no teto,
que podem sujeitar as obras à
umidade e ações do tempo.
Um ponto abordado pelos
parlamentares foi a falta de transparência no momento da transferência das obras, já que não
houve divulgação prévia do fato.
Eles ainda questionaram o tempo
em que as obras permanecerão
acondicionadas dessa forma.
DOCUMENTOS - Outra
constatação feita pelos vereadores
diz respeito aos documentos históricos da antiga Usina Monte Alegre. Eles localizaram pacotes do
material guardados em um barracão do Engenho, que não é totalmente fechado e está em péssimas condições de conservação. O
diretor do espaço explicou que cerca
de três mil caixas do material foram deixadas jogadas pela antiga
administração e agora tem sido
feito um trabalho de separação.
Ele disse que os documentos
que estão no barracão são de outros municípios e foram colocados
no espaço à espera da destinação.
Ele garantiu que o local não recebe umidade da chuva. Os documentos da usina que são de Piracicaba também foram embalados e guardados em outra sala
da administração do Engenho.
SÓ POR REQUERIMENTO – Depois da vistoria, os vereadores foram recebidos pelo secretário da Ação Cultural, Adolpho Queiroz. Ele disse que só vai
se manifestar oficialmente, através da resposta a requerimento
enviado pela Câmara, alegando
que a visita ocorreu de surpresa.
Queiroz informou apenas que as

C RUZAMENTO

obras da nova Pinacoteca, que
será implantada no barracão
14A, devem ser concluídas em um
prazo de seis meses. A previsão é
de inauguração em agosto.
“O secretário sugeriu que a
gente fizesse todos os questionamentos por escrito. Vamos
fazer o requerimento e mandar
para o secretário”, garantiu o
vereador Zezinho Pereira
(DEM). “Isso é lamentável porque a gente tem ouvido que eles
querem que a gente venha aqui
e agora eles não têm resposta e
precisamos fazer requerimento”.
“O vereador tem a prerrogativa de fiscalizar o que for no município”, ponderou a vereadora
Silvia Morales (PV). “Piracicaba
tem uma tradição na parte cultural e é uma questão que tem que
ser debatida. Vamos construir o
requerimento a várias mãos”.
“Tínhamos uma suspeita que
esse acervo não estava acondicionado nos termos em que deveria
e in loco materializamos a nossa
suspeita”, resumiu a vereadora
Rai de Almeida (PT). “É uma pena
a gente ver a forma como está sendo feita a gestão da cultura, do
patrimônio da nossa cidade. Estamos diante de um grande desafio, que é a gente cobrar deste
governo uma política de cultura,
que nós estamos órfãos. Estamos
fazendo um apelo não só para o
governante, mas também para
que os artistas possam saber
como estão sendo tratadas as artes e a cultura da nossa cidade”.
No requerimento, os vereadores deverão solicitar os relatórios
referentes ao processo de trans-

porte das obras, os responsáveis
técnicos e a descrição de como ocorreu, em quais datas e condições.
Eles também querem saber a previsão de uso da sala de ensaios do
teatro para armazenamento do
acervo e quem é o responsável técnico pelo local, além dos reflexos
causados pela restrição do uso do
espaço enquanto estiver abrigando as obras. No requerimento,
também será solicitado o projeto
para catalogação dos documentos
históricos da Usina Monte Alegre.
PRÉDIO – A comitiva ainda
vistoriou o prédio da Pinacoteca
Miguel Dutra, no Centro, e constatou o abandono do local. A praça José Ferraz de Almeida Júnior,
onde fica o prédio, está tomada
pelo mato e lixo, e o calçamento
está deteriorado, inclusive com
uma cratera que pode ocasionar
acidentes com pedestres. A vereadora Rai avaliou que o dinheiro aplicado na construção de
uma nova pinacoteca poderia ser
utilizado na reforma e ampliação do prédio antigo, que foi
inaugurado há mais de 50 anos.
Ela lamentou que a intenção
do Poder Executivo seja dar outra destinação para o espaço,
como se cogitou a transferência
para a Polícia Federal. A vereadora lembrou que qualquer alteração na destinação do prédio
tem que passar pela Câmara, já
que a legislação especifica o uso
do espaço público para a Pinacoteca. “Não somos contra a construção de uma nova pinacoteca.
Mas este espaço tem que ser mantido porque a sociedade precisa de
mais espaços culturais”, afirmou.

VILA REZENDE

OJI Papéis premia ganhadores Vereador solicita ao Executivo Moradores reivindicam a
do concurso #semprepresente melhorias para Santa Olímpia manutenção em área de lazer
Promovido pela Oji Papéis,
com apoio da Oscip Pira 21, o
concurso cultural Meio Ambiente #semprepresente premia os
quatro ganhadores da 8ª edição do projeto, realizada no ano
de 2021. As premiações acontecem em cada uma das escolas
da rede estadual de ensino.
O projeto tem como objetivo
desenvolver a consciência de crianças e adolescentes sobre a importância de pequenos gestos do
dia a dia na manutenção dos recursos naturais. “A sustentabilidade é um dos valores da Oji e
permeia toda a cadeia de papel e
celulose, fazendo com que o setor seja referência mundial em
conservação ambiental. É este
valor que queremos passar para
as futuras gerações”, conta Mônica Salles, da área de Responsabilidade Social da empresa.
No total, o projeto recebeu
cerca de 1.100 trabalhos, sendo
700 redações e 400 desenhos.
“Foi uma árdua tarefa escolher
os quatro vencedores devido à
alta qualidade dos trabalhos. A
cada edição, percebemos a evolução do projeto, o que comprova que conseguimos alcançar

nosso objetivo de envolver e motivar mais crianças em relação à
importância de conservar o meio
ambiente”, completa Rosa Morais, secretária da Agenda 21 da
Oscip Pira 21- Piracicaba Realizando o Futuro, organização parceira que seleciona as redações.
Na categoria 1 (2º e 3º ano), o
desenho da aluna Ana Clara Camargo, do 3º A da E. E. Honorato
Faustino (Professora Vanete Maria Cunha Caldeira) foi o vencedor e a aluna ganha um tablet versão kids. A aluna Luiza Padilha
Fernandes do 4º B da E. E. Mirandolina (Professora Juliana
Gozzo) é ganhadora da categoria
2 (4º e 5º ano) e de um tablet versão kids. A redação escolhida da
categoria 3 (6º e 7º ano) foi de
Nicole Beltrame Lucas do 7º B da
E. E. Prof. Elias de Mello Ayres
(Professora Jakeline Greice), a aluna é presenteada com um notebook. Já a categoria 4 (8º e 9º ano),
teve a melhor redação por Daylla
Aparecida de Oliveira do 9º D da
EE Profº Eduir Benedicto Scarpari (Professora Valéria Mello),
também recebe um notebook. As
quatro professoras serão presenteadas também com um tablet.

Assessoria Parlamentar

Vereador Anilton Rissato no cruzamento da rua Santa Olímpia
com a rua José Pompermayer, no bairro Santa Olímpia

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) esteve na manhã da última sexta-feira (18), no bairro
Santa Olímpia. A pedido de moradores, o parlamentar foi conferir
a situação que se encontra o cruzamento da rua Santa Olímpia
com a rua José Pompermayer.
Este cruzamento possui um
acentuado declive e as sinalizações verticais de “Pare” nesta via
estão muito altas e as sinalizações de solo “Pare” se encontram
apagadas, ambas dificultando a

visualização do tráfego de automóveis e principalmente de
veículos pesados, possibilitando o risco de acidentes graves.
A mudança da altura das placas e repinturas das sinalizações
trarão maior segurança a todos,
destaca Anilton Rissato. Diante
disso, o vereador encaminhou ofícios ao Executivo, para que as providências sejam tomadas. Na ocasião, foi feito, também, o pedido
para a manutenção das vias, pois
se encontra com grandes buracos.

Assessoria Parlamentar

Pedido é por manutenção do campo de areia e de área de
lazer na rua Adolfo de Carvalho com a avenida Mário Dedini

Em atendimento às reivindicações dos moradores da Vila Rezende, por manutenção do campo
de areia e área de lazer localizados
na esquina da rua Adolfo de Carvalho com a avenida Mário Dedini, o vereador Ary de Camargo
Pedroso Jr. (Solidariedade), na
manhã desta segunda-feira (21)
protocolou a indicação 782/2022,
no encaminhamento de sugestão
ao Executivo para atendimento
do pedido da população local.
O parlamentar ressalta que

moradores e frequentadores do
local reivindicam manutenção e
limpeza no campo de areia e
playground que estão com mato
alto, impossibilitando o uso destes equipamentos de lazer. "Em
alguns locais do campo o mato alto
chega a ultrapassar 60 centímetros
de altura", realça o parlamentar no
teor da indicação ao chefe do Executivo, o prefeito Luciano Almeida
(União Brasil), para que através
do órgão competente tome as devidas providências com urgência.
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A RTEMIS

Produtores de audiovisual dão
contribuições ao ‘Cota de Tela’

Vereador avalia processo
de regularização fundiária
Assessoria Parlamentar

Representantes do Coletivo Cena 14 estiveram com a vereadora Sílvia
Morales para discutir o projeto de lei que institui a Cota de Tela Municipal
Na manhã desta sexta-feira
(18), os produtores audiovisuais
Bruna Epiphânio, Gabriel Ávila,
Rober Caprecci e Cris Mendes, do
Coletivo Cena 14 – Rede de Produtores Audiovisuais Independentes, estiveram no gabinete da vereadora Sílvia Morales (PV), do
Mandato Coletivo “A Cidade É
Sua” para discutir o projeto de
lei que institui a Cota de Tela
Municipal e apresentar sugestões de adequação do projeto à
realidade da produção local.
“É importante ressaltar que
agora Piracicaba faz parte de uma
região metropolitana, e que a adesão das cidades que compõem
essa região é fundamental para
fortalecer o movimento audiovisual do interior”, lembrou Bruna.
Nesse sentido, após ouvirem as sugestões dos produto-

res, o Mandato Coletivo se propôs a apresentar o projeto ao
presidente do Parlamento Metropolitano de Piracicaba, o vereador Gilmar Rotta (Cidadania), para que o mesmo analise
a viabilidade de encaminhar o
projeto de lei às demais 23 cidades da região metropolitana, visando o apoio das mesmas.
Outro ponto importante trazido pelo coletivo de produtores
foi a tramitação da lei Paulo Gustavo, que, se aprovada pela Câmara dos Deputados e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, trará para Piracicaba mais de
R$ 2 milhões para serem distribuídos para o setor do audiovisual.
A vereadora Silvia Morales
reconhece o crescimento da produção audiovisual de Piracicaba e acredita que “com a apro-

Assessoria Parlamentar

Borges recebeu o engenheiro responsável pelo Veredas de Artemis

Produtores de audiovisual trazem contribuições ao projeto Cota de Tela

vação da lei Paulo Gustavo teremos ainda mais trabalhos
para serem exibidos entre longas, média e curta-metragem.

"Por isso, a importância de garantir lugar para essas produções locais nas salas dos nossos
cinemas”, destaca a parlamentar.

O vereador Josef Borges (Solidariedade) recebeu em seu gabinete nessa segunda-feira (21) o
engenheiro José Henrique de Carvalho, responsável técnico do processo de regularização fundiária
do loteamento Veredas de Artemis.
O processo válido é de
2019, mas ele tem documentos que já foram apresentados
à Prefeitura desde 1999.
Participou dessa reunião, que
ocorreu no gabinete, a engenheira
Katia Arthur, que também tem
grande experiência nessa área. “Em

P REFEITURA

breve teremos uma reunião na prefeitura para que o processo caminhe e seja efetivada a regularização. Os moradores estão sendo
prejudicados sem a conclusão do
processo”, afirmou o vereador.
Há uma determinação do Ministério Público de não fazer ligação de água e esgoto, enquanto não
regularizar a área. Josef Borges
também está acompanhando outros processos de loteamentos irregulares no distrito de Artemis,
como o Água Bonita, que também precisam ser concluídos.
Divulgação

Membros da Cipa tomam posse na quarta-feira (23)
Acontece nesta quarta-feira,
23, às 14h, no anfiteatro do Centro Cívico, a posse dos membros
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prefeitura de Piracicaba, com mandato
de um ano. A nova composição
conta com dez membros titulares
e oito suplentes, sendo parte eleita
por seus pares e a outra indicada
pelo empregador. A Cipa é obrigatória legalmente para empresas
privadas, públicas, sociedades de
economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações
recreativas e cooperativas. Tem
como objetivo “a prevenção de
acidentes e doenças decorrentes
do trabalho, de modo a tornar
compatível permanentemente o

COMPOSIÇÃO DA CIPA
MEMBROS ELEITOS - Titulares: Angélica Rodrigues Maciel - Secretaria Municipal de
Educação; Marcelo Pimenta
Donato - Secretaria Municipal
de Saúde; Edson Márcio Rizzi
de Oliveira - Secretaria Municipal de Finanças; Franciane
Lima Cladas - Secretaria Municipal de Finanças; Walleria
Malagolli - Secretaria Municipal de Educação. Suplentes:
Daisy Aparecida Isidoro - Secretaria Municipal de Saúde;
Carlos Marcelo Yamakawa -

Secretaria Municipal de Educação; Suzana Zanin Souza - Secretaria Municipal de Saúde;
Alexandre da Silva Tobias - Secretaria Municipal de Educação.
MEMBROS DESIGNADOS - Titulares: Narzi Alves Novaes –
Guarda Civil Municipal; Salvina das Dores Nunes Coelho
Esteves – Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo; Marcelo
José Evangelista – Secretaria
de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes; Dagmar

Correr Schiavi - Secretaria
de Transportes Internos;
Fernando Luiz da Silva Jr. Secretaria de Administração.
Suplentes: Paulo César Furlanato – Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; Fabrício Elias Diniz
– Secretaria Municipal de
Obras; Wildmar Antonio Palmieri – Secretaria Municipal
da Ação Cultural; Samaris
Alderli Alves – Secretaria
Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social.

trabalho com a preservação da
vida e a promoção da saúde do
trabalhador". A presidência da

Comissão é escolhida entre os
membros indicados e a vice-presidência entre os membros elei-

tos. O mandato tem duração de
um ano e só é permitida uma recondução ou reeleição ao cargo.

ESTUDANTES
A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES),
União Nacional dos Estudantes (UNE), União Paulista dos
Estudantes Secundaristas
(UPES), União Estadual dos
Estudantes de São Paulo
(UEE-SP) e União Municipal
dos Estudantes Secundaristas de São Paulo (UMES), firmaram uma parceria com a

Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo pelo
comprometimento de ampliar
o acesso e o incentivo à vacinação de crianças e adolescentes, por meio de postos
volantes em escolas públicas e particulares. O documento foi assinado ontem,
21, na sede das entidades
estudantis na Vila Mariana.
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Vereador manifesta apoio à comunidade Renascer
Ao final, ficou decidido que será marcada uma reunião entre representantes da comunidade Renascer, do Executivo e do Judiciário
Cerca de 300 pessoas do movimento em favor da comunidade Renascer fizeram manifestação, na manhã desta sexta-feira
(18), em frente à Prefeitura. Moradores da comunidade e integrantes de outros movimentos
sociais contrários à reintegração
de posse protestaram contra a
decisão da Justiça em tirar as famílias da Renascer de suas casas
e do Poder Executivo em não oferecer alternativas de recolocação.
As medidas, na avaliação do
vereador Cassio Luiz Barbosa, o
Cassio Fala Pira (PL), que acompanhou a manifestação, "deixarão as famílias em situação de
extrema vulnerabilidade, causando o caos, já que estamos falando de crianças e idosos que

não têm onde buscar abrigo".
A manifestação "foi pacífica do início até o fim", como ressaltou o parlamentar. O trajeto
começou na comunidade, às 9h,
e chegou por volta das 11h ao
Centro Cívico, onde os manifestantes gritaram palavras de ordem, reivindicando o cumprimento das promessas feitas pelo
prefeito Luciano Almeida (DEM)
em época de campanha.
O movimento teve o apoio dos
vereadores Cassio Fala Pira e Zezinho Pereira (DEM) para conseguir uma audiência com o governo municipal. O Executivo foi representado por Sergio Chaim, presidente da Emdhap, Carlos Beltrame, secretário de Governo, Euclídia Fioravante, secretária de As-

sistência e Desenvolvimento Social, e Guilherme Monaco de Mello,
procurador-geral do município.
Representaram a comunidade Caio Garcia, advogado da
Renascer, e os líderes da comunidade Juliana e Zoio, além de
Giovanni, do Jardim Gilda, e
Zé, do Vitória. O prefeito Luciano Almeida não compareceu
para falar com o movimento.
Ao final, ficou decidido que
será marcada uma reunião entre representantes da comunidade Renascer, do Executivo e do
Judiciário "para tentar abreviar
o tempo de discussão e apresentar uma solução efetiva ao problema", segundo Cassio Fala Pira,
já que o prazo para a reintegração termina em 30 de março.

Assessoria Parlamentar

Manifestantes protestaram em frente à Prefeitura contra a reintegração de posse que deve ocorrer em 45 dias
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ALUGA-SE
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
ALIMENTAÇÃO DE PIRACICABA, SANTA BÁRBARA D’OESTE,
AMERICANA, RIO DAS PEDRAS, SALTINHO, TIETÊ,
CHARQUEADA, ÁGUA DE SÃO PEDRO, SÃO PEDRO,
JUMIRIM E SANTA MARIA DA SERRA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

EDITAL
Ficam convocados todos os trabalhadores, filiados ou não, da
categoria de CARNES E DERIVADOS, representados pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PIRACICABA, SANTA BÁRBARA D’OESTE, AMERICANA,
RIO DAS PEDRAS, SALTINHO, TIETÊ, CHARQUEADA, ÁGUA DE
SÃO PEDRO, SÃO PEDRO, JUMIRIM E SANTA MARIA DA SERRA,
para participarem da assembleia geral extraordinária presencial,
observadas todas as regras sanitárias de isolamento e prevenção, que será instalada em sua sede, à Rua Moraes Barros, 411,
Centro – Piracicaba/SP, no próximo dia 25 de Fevereiro de 2022
em 1ª convocação. O trabalhador poderá participar de forma virtual, solicitando à Secretaria do Sindicato as condições de acesso,
que poderão ser obtidas pelo e-mail, secretaria@stiap.com.br ou
pelo fone (19) 3437-3700, para discutir e votar a seguinte pauta:
1) Redação da ata da assembléia anterior;
2) Reivindicações para renovação da convenção coletiva;
3) Determinação do alcance da representação nas negociações
coletivas e abrangência do instrumento normativo que delas
resultar de modo a beneficiar toda a categoria, independentemente de filiação sindical;
4) Prosseguimento da assembléia até o encerramento da campanha salarial, ficando autorizada à convocação de outras sessões através de boletins ou informes sonoros;
5) Fixação da contribuição de negociação coletiva/assistencial,
a ser descontada em folha de salários e revertida ao sindicato,
como forma de solidariedade e retribuição do grupo, associados ou não, pela representação nas negociações coletivas e
abrangência do instrumento normativo que delas resultar;
6) Concessão de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho, requerer a instauração de dissídio coletivo.
Não sendo atingido o quorum necessário, a assembléia será
instalada em 2ª convocação, no mesmo dia e local às 18h00.
Fica desde já, estipulado o prazo de 20 dias após a assinatura
do Instrumento Coletivo, para os não filiados manifestarem sua
oposição à representação nas negociações coletivas e ao desconto da contribuição, o que deverá ser feita por escrito, individual e pessoalmente na sede do sindicato.
Piracicaba, 22 de Fevereiro de 2022.
FÂNIO LUIS GOMES
Presidente

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:Pregão Presencial 13/2022 - Processo: 373/2022 - Objeto: Serviço de Manutenção de
Áreas Públicas e terrenos particulares. Início da Sessão Pública: 10/03/
2022, às 09h:00, na Secretaria Municipalde Turismo, sito a Rua General
Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP.O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim
Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: www.saopedro.sp.gov.br./consultas/licitaçõespublicasSão Pedro,
21 de Fevereiro de 2022.Thiago Silvério da Silva-Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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FALECIMENTOS
MARCELO MARCULINO DE
LIMA faleceu dia 17 p. p., nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. Geraldo Marculino
de Lima e da Sra. Maria Dalva
Batista de Lima; deixa a filha:
Jessica Amorim, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado
hoje, às 10h00 no Cemitério
Municipal da Vila Rezende,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. FRANCISCO CARLOS DO
NASCIMENTO faleceu ontem, na
cidade de Jundiai - SP, contava
62 anos, filho dos finados Sr.
João do Nascimento e da Sra.
Palmyra Caldeira do Nascimento, era casado com a Sra.
Mirian dos Santos Nascimento; deixa os filhos: João Francisco do Nascimento, casado
com a Sra. Luz Dary Nascimento; Josiane Cristina do Nascimento; Jisseli dos Santos Nascimento e Joice dos Santos
Nascimento Viana, casada com
o Sr. Anderson Miguel Viana.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 13h00 do Velório da
Saudade sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade, em
jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS
SRA. NAZARIA DE LOURDES
DORTA faleceu dia 19 p.p., nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Vitoriano
Barbosa e da Sra. Gertrudes
Barbosa, era viúva do Sr. Lazaro Oliveira Dorta; deixa os filhos:
Maria Elisabeth Dorta de Almeida, já falecida; Antonio Carlos
Dorta, já falecido; Sueli Aparecida Dorta de Assis, casada com
o Sr. Manoel Barbosa de Assis
e Maria Jose Dorta Ribeiro, casada com o Sr. Valcir Balotta
Ribeiro. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o fé-

retro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala 08 para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CARLOS ANTONIO ANDREOLI faleceu dia 19 p.p.,
nesta cidade, contava 57 anos,
filho dos finados Sr. Antonio
Osvaldo Andreoli e da Sra.
Adelina Caetano Andreoli, era
casado com a Sra. Claudete
Aparecida dos Santos Andreoli; deixa o filho: Nelson Vitor
Andreoli, casado com a Sra.
Rafaelle Baneti Buscariol Andreoli. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
16h00 da sala “A” do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA APARECIDA FERREIRA faleceu dia 19 p.p., nesta
cidade, contava 69 anos, filha
dos finados Sr. Jose Moreira e
da Sra. Geralda Correa Moreira, era casada com o Sr. João
Cardoso Ferreira; deixa os filhos: Adalgisa; Amarildo e Agnaldo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
11h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/
SP, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO TOBALDINI faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr. Jose Tobaldini e da
Sra. Amelia Chiquito, era casado com a Sra. Maria Doracy
Baglioni Tobaldini; deixa os filhos: Tania Aparecida Tobaldini, casada com o Sr. Abel
Braga e Jose Francisco Tobaldini, casado com a Sra. Eliane Aparecida Artur Tobaldini.
Deixa netos, bisnetos, de-

mais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o
féretro às 16h00, do Velório do
Cemitério Municipal de Saltinho/SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE FERNANDES NEVES
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 96 anos, filho dos
finados Sr. Cecinato Antonio
Fernandes e da Sra. Justiniana Julinda Neves, era casado
com a Sra. Ana Pereira Neves;
deixa os filhos: Angela Maria
Fernandes Neves Oliveira, viúva do Sr. Luiz Lopes Oliveira;
Eurizelia Fernandes Neves de
Souza, casada com o Sr. Nilton
Farias de Souza; Maria Nilza
Fernandes Neves; Aroldo Fernandes Neves, casado com a
Sra. Maria Jose; Eulizete Fernandes Neves Pereira, casada com o Sr. Jose Benedito
Pereira e Arnoldo Fernandes
Neves, casado com a Sra. Silvia Fernandes Gonçalves. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada anteontem, tendo saído o
féretro às 16h30 do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, sala “C”, para o Crematório Unidas – Bom Jesus na
cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. RITA ROSA MARI faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados
Sr. João Rodrigues da Silva e
da Sra. Isabel Rosa da Silva,
era viúva do Sr. Inacio Alberto
Mari; deixa os filhos: Luis Carlos Mari, casado com a Sra.
Marinete de Fatima Gaspar
Mari; Marcia Isabel Mari, casada com o Sr. Jose Gomes Filho;
Sandra Luzia Mari Santana, casada com o Sr. Alessandro Santana; Maria Rosangela Mari;
Lucimara Aparecida Mari Mozoli, casada com o Sr. Rogerio
Mozoli e Carlos Alberto Mari,

casado com a Sra. Cristina
Aparecida Trindade Fonseca
Mari. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da Sala “Standard” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MOACIR FORTI faleceu anteontem, nesta cidade, contava
79 anos, filho dos finados Sr.
Antonio Forti e da Sra. Julia Stenico Forti, era casado com a Sra.
Florinda Correr Forti, deixa os
filhos: Rosangela Maria Forti,
casada com o Sr. Claudinei Forti; Marineide Forti Correr, casada com o Sr. Luis Vanderlei Correr; Lucileia Marli Forti Correr,
casada com o Sr. Paulo Sergio Correr; Humberto Luis Forti, casado com a Sra. Josefa
Cristina Portes Forti e Tamires
Cristine Forti. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
11h00 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO ANTONIO RAVELLI
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos
finados Sr. Angelo Ravelli e da
Sra. Santina Maziero, era casado com a Sra. Antonia Maria
Berto Ravelli, deixa os filhos:
João Carlos Ravelli, casado
com a Sra. Angela Maria Gazana Ravelli; Rosane Aparecida
Ravelli Presotto, casada com o
Sr. Celio Presotto; Maria Angela
Ravelli, casada com o Sr. Edgar Sampaio; Rosa Maria Ravelli e Luciana de Fatima Ravelli. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Sua
Cerimônia de Cremação foi realizada ontem, tendo saído o
féretro às 10h30 do Velório do

Cemitério Parque da Ressurreição, sala “C”, para o Crematório Unidas – Bom Jesus da
cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MAGDALENA GRANJA
FERNANDES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93
anos, filha dos finados Sr. Mario Ferreira Granja e da Sra. Antonia Leonardo Mendes, era viúva do Sr. Manoel Fernandes,
deixa o filho: Manuel Fernandes
Filho, já falecido. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 15h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA APARECIDA DE
TOLEDO SILVA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77
anos, filha dos finados Sr. Antonio Bento de Toledo e da Sra.
Zulmira de Campos Toledo, era
viúva do Sr. Eduardo Albano da
Silva, deixa os filhos: Eliana Albano da Silva Cardoso, casada com o Sr. Antonio Carlos
Cardoso; Osvaldo Albano da
Silva, casado com a Sra. Cristiane Jorge da Silva; Edivaldo
Albano da Silva, já falecido;
Sandra Albano da Silva; Marcos
Albano da Silva, casado com a
Sra. Fernanda Regina Brito da
Silva; Andreia Albano da Silva
Godoy, casada com o Sr. Antonio Roberto de Godoy; Marcia
Albano da Silva e Anderson Albano da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 06, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. DOUGLAS EDUARDO CIZOTTO faleceu ontem, nesta
cidade, contava 28 anos, filho

do Sr. Jose Eduardo Cizotto e
da Sra. Erica Cristina Nicoletti, era casado com a Sra. Jussara de Moura; deixa os filhos:
Maria Eduarda de Moura Cizotto e João Pedro de Moura
Cizotto. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro as 16h45
da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. AGUINALDO FERREIRA
CAZON faleceu dia 18, nesta
cidade, contava 77 anos, filho
dos finados Sr. Vitorio Cazon
e da Sra. Orlandina Ferreira
Martins, era casado com a
Sra. Maria de Lourdes Cazelato Cazon, deixa os filhos:
Marinilda Cazelato de Lima,
casada com o Sr. Rafael Batista de Lima; Mario Cezar Cazon, casado com a Sra. Catiucha Samara Cazon e Amarildo
Cazelato Cazon, ja falecido.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 19,
tendo saído o féretro às 14h00
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. BENEDICTA DE BARROS
BIDIA faleceu dia 19, nesta cidade, contava 103 anos, filha
dos finados Bernardino de
Senna Barros e da Sra. Maria
Messias de Barros, era viúva
do Sr. Julio Bidia; deixa a filha: Cecilia Maria Bidia Olmedo, casada com o Sr. Washington Alberto Olmedo Tejera. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 20,
saindo o féretro às 10h30 do
Velório da Saudade, para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. HENRIQUE GOMES NETO
faleceu ontem na cidade de
Porto Feliz, aos 73 anos de
idade e era casado com a
Sra. Aparecida do Carmo Rodrigues Gomes. Era filho do
Sr. Renato Gomes e da Sra.
Julieta Lopes Ribeiro, ambos
falecidos. Deixa o filho: Flavio Henrique Angarten Gomes. Deixa ainda demais parentes e amigos. O seu corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento dar-se-á hoje as 10:30 hs,
no Cemiterio de Vila Rezende, onde será inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IRACEMA TABAI MARTINS faleceu dia 19 pp na cidade de Piracicaba aos 84
anos de idade e era viúva do
Sr. Sérgio Pacheco Martins.
Era filha do Sr. José Tabai e
da Sra. Izolina Scarpari, ambos falecidos. Deixa parentes
e amigos. O seu sepultamento deu-se dia 19 pp no Cemitério da Saudade onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
MENINO PYETRO FERREIRA
NABARRETE DE MORAES faleceu dia 19 pp na cidade de Piracicaba e era filho do Sr. Cleber Silas Ferreira e da Sra. Talita Evelin Nabarrete Tristão de
Moraes. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 09:00 hs
no Cemitério Municipal da Vila
Rezende onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS).
SRA. MARLI REGINA LASARO
faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 61 anos de
idade e era casada com Sr.
Milton Oscarlino Tot. Era filha
do Sr. Jose Benedicto Lasaro
e da Sra. Irene Fischer Lasaro, falecidos. Deixa as filhas:
Andressa Cristina Tot, Amanda Regina Tot e Daniele Lasaro Tot. Deixa ainda netos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se anteontem as
14:30 hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade –
Sala 03, para o Cemiterio da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LEILA APARECIDA ZANIRATO SILVA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 44 anos de idade e era
casada com o Sr. Veronildo de
Lima Silva. Era filha do Sr.
Francisco João Zanirato e da
Sra. Cleusa Barbosa Zanira-

to. Deixa o filho: Rafael Zanirato Silva. Deixa também demais parentes. O seu corpo
foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Charqueada e o seu sepultamento
deu-se anteontem as 15:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Charqueada, seguindo para o Cemiterio Municipal, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO JOSÉ DE MORAIS faleceu anteontem na
cidade de Rio das Pedras,
aos 75 anos de idade e era
casado com a Sra. Inês Pedro de Almeida Morais. Era filho do Sr. Benedito de Morais
e da Sra. Antônia Tararam de
Morais, falecidos. Deixa os filhos: Debora Regina de Almeida Morais Feliciano, Sabrina de Almeida Morais Zacarias e Devid de Almeida
Morais. Deixa ainda netos e
bisnetos. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 16:00 hs
saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. THEREZINHA GRACIANO
FURLAN faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba aos
91 anos de idade e era viúva
do Sr. Otavio Furlan. Era filha
do Sr. Arthur Graciano e da
Sra. Rosa Graciano, ambos
falecidos. Deixou os filhos:
Jair João Furlan casado com
Marta Regina Reicher Furlan,
Sandra Aparecida Furlan casada com Sandro de Souza e
Laercio Paulo Furlan. Deixa
também 04 netos. O seu sepultamento deu-se anteontem
as 16:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala 04, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. AUGUSTA ALVES BEZERRA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 84
anos de idade e era viúva do
Sr. Francisco Alves Bezerra.
Era filha da Sra. Maria Alves
Bezerra, falecida. Deixou os
enteados: João, falecido, Maria, Maria José, falecida, Leticia, falecida, Joana e Glaucia.
Deixa também netos, bisnetos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se anteontem as 17:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal do Cemitério da Vila
Rezende – Sala 01, para a

referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. VALÉRIA MENGHINI faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba aos 52 anos de idade e era casada com o Sr. Valdemar Ferraz. Era filha do Sr.
Belmiro Menghini, falecido e
da Sra. Maria Pedra Honorato
Menghini. Deixou os filhos: Verónica Menghini de Oliveira,
Deiwid Menghini Sanches e
Jonata Reis Menghini Sanches. Deixa também netos e
demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as
10:30 hs, no Cemitério da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. NEWTON STENICO FERREIRA faleceu anteontem na cidade de São Paulo, aos 80 anos
de idade e era casado com a
Sra. Adalgiza Caldas Stenico.
Era filho do Sr. Jose Ferreira e
da Sra. Carolina Stenico Ferreira, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Andre Stenico, Maria Carolina Stenico, Katia Stenico e
Alexandre Stenico. Deixa ainda
netos, bisnetos e demais parentes. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para
a cidade de Piracicaba e o seu
sepultamento deu-se ontem
as 16:00 hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade –
Sala 05, para o Cemiterio da
Saudade, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA DE LOURDES
CONSORTE CATO faleceu dia
18 pp 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. Deixa as filhas: Stella Consorte Cato, Jussara

Consorte Cato Zanin casada
com Adilson José Zanin e Mariana Consorte Cato casada
com Leandro Maistro. Deixa
netos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Tiete e o seu sepultamento deu-se dia 19 pp as
10:00 hs saindo a urna mortuária do Velorio de Paula seguindo para o Cemiterio Municipal
naquela localidade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIZETE GOMES DOS
SANTOS faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 55
anos de idade e era filha do
Sr. José Gomes dos Santos
e da Sra. Corina Ferreira dos
Santos, falecidos. Deixa os
filhos: Lucas e Samanta. O
seu sepultamento deu-se
ontem as 16:30 hs no Cemiterio Municipal da Vila Rezende, onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. WAGNER TEDESCHI faleceu
ontem na cidade de Piracicaba
aos 71 anos de idade e era casado com a Sra. Cleusa Maria
Silveira Tedeschi. Era filho do
Sr. Belarmino Tedeschi e da
Sra. Georgina de Oliveira Tedeschi, ambos falecidos. Deixou os
filhos: Wagner Tedeschi filho
casado com Valéria Ponteli Tedeschi e Leticia Silveira Tedeschi. Deixa os netos: Isabela e
Vitor. Deixa demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
dar-se-á hoje as 14:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório “A” do Cemiterio Parque da
Ressurreição para a referida
necrópole, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IRACEMA TABAI MARTINS faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 84 anos

de idade e era viúva do Sr.
Sérgio Pacheco Martins. Era
filha do Sr. José Tabai e da
Sra. Izolina Scarpari, ambos
falecidos. Deixa parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem no cemitério da
Saudade onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA INES DANELON
faleceu ontem na cidade de
Piracicaba aos 74 anos de
idade e era filha do Sr. Francisco Carlos Danelon e da
Sra. Ana Amstalden Danelon,
ambos falecidos. Deixou irmãos, sobrinhos e demais parentes e amigos. O seu féretro
deu-se ontem as 14:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição
sala Standard, seguindo para o
Crematório Bom Jesus - Unidas, onde se realizou a Cerimônia de cremação. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSE OLIVEIRA faleceu
anteontem na cidade de Iracemápolis, aos 101 anos de idade e era viúvo da Sra. Helena
de Santana. Era filho do Sr. Antonio Jose de Santana e da
Sra. Maria Josefa dos Santos,
ambos falecidos. Deixou os filhos: Edite Oliveira, Luiz Oliveira, Luiza Oliveira, Vilma Oliveira, Jose Antonio Oliveira, Edinete Oliveira, Sergio Reinaldo
Oliveira, Marcos Oliveira, Marli
Oliveira, Marina Oliveira, Marisa Oliveira, Lairce Oliveira, Iraci Oliveira. Deixou também netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 13:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório municipal de Iracemápolis, seguindo para o
Cemitério Municipal de Iracemápolis, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ALBIS FABBRI faleceu ontem na cidade de Piracicaba
aos 79 anos de idade e era
casado com a Sra. Darci Fabbri. Era filho do Sr. Domingos
Oreste Fabbri e da Sra. Josephina Schevenin, ambos falecidos. Deixa um filho: Ricardo Fabbri. Deixa demais parentes e amigos. O seu féretro seguiu ontem para o crematório Bom Jesus – Unidas.
SRA. ADÉLIA CARINI VIEIRA faleceu na cidade de Rio Claro/
SP aos 80 anos de idade era
viúva do Sr. Manoel Alves Vieira, filha do Sr. Francisco Carini
e da Sra. Sicilia Oliani. Deixa
os filhos: Maria casada com
Pedro, Francisco casado com
Cristiana, Antonio casado com
Loide, Luiz casado com Silvana, José Roberto e Terezinha.
Deixa também familiares e
amigos. O seu sepultamento
deu-se-a anteontem às 09:30
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)
SRA. GISLAINE CARBINATO faleceu na cidade de Rio Claro/
SP aos 60 anos de idade era
casada com o Sr. Marcelo Carlos Dias, filha do Sr. Durvalino
Carbinatto e da Sra. Nilse Rossi Carbinatto. Deixa o filho Raphael. Deixa também familiares e amigos. O encerramento do velório deu-se-a anteontem às 14:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Memorial Cidade Jardim - Rio
Claro/SP seguindo para Crematório Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/SP para referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

A Tribuna Piracicabana
A12

Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022

