
FALTOU – I
Ainda está repercutindo o

uso, pelo prefeito Luciano Almei-
da (União Brasil), do carrinho –
parecido com o de golfe – duran-
te o primeiro dia do Coplacam-
po, evento de negócios do setor
agrícola. Como já informado por
este Capiau, idoso, cansado e en-
fermo (mas medicado), o chefe
do Executivo preferiu o veículo
por conta das fortes dores no jo-
elho em que sentia naquele dia.

FALTOU – II
Mas faltou uma informação.

No carrinho de golfe quem acom-
panhou o prefeito Luciano foi o
ex-procurador do município, Fá-
bio Moura, o qual foi o anfitrião
durante a permanência do chefe
do Executivo na feira. O amigo
“Fabinho”, como é carinhosamen-
te chamado, continua aliado, sen-
do o atual vice-presidente da Exe-
cutiva Provisória do Partido
União Brasil em Piracicaba.

CPI DO SEMAE – I
Depois de sete meses, a CPI

do Semae está na mira de críticos.
Há, nos bastidores, quem vê que,
até agora, o trabalho da comissão
apenas requentou informações da
própria autarquia com o intuito de
dar a impressão que algumas en-
tidades sociais – que prestam ex-
celente trabalhos à cidade, diga-se
– não pagam a tarifa d’água. Nes-
ta análise, seria por esse motivo que
a autarquia estaria sem recursos.

CPI DO SEMAE – II
Ainda a partir desta versão,

os vereadores que compõem a CPI
conseguiram “apenas e tão somen-
te” colocar sob suspeição a ima-
gem de entidades respeitadas na
cidade, como a Santa Casa, Hos-

pital dos Fornecedores de Cana, o
Lar dos Velhinhos e a Casa do Bom
Menino. Na opinião pública, di-
zem, até parece que os vereado-
res apontaram os “caloteiros” do
Semae. Mas não é nada disso.

CPI DO SEMAE – III
A maior parte da dívida é

muito antiga, está judicializada e
há anos vem sendo paga nas con-
tas mensais. O mesmo acontece
com as empresas particulares,
que recorreram à Justiça quanto
ao valor da cobrança da tarifa.
Quem pode ficar numa saia justa
com esta denúncia requentada da
CPI é a própria Câmara Munici-
pal, já que o Poder Legislativo não
paga a conta de água/esgoto.

CPI DO SEMAE – IV
Mas é importante salientar,

mesmo sob a mira de críticos,
que a CPI do Semae tem identifi-
cado outras justificativas pela
queda na arrecadação da autar-
quia, outrora chamada de “pri-
mo rico da Administração”. O
problema, salientam os membros
da comissão, é ter de bancar o
serviço do esgoto, mesmo quan-
do há inadimplência, como au-
mentou bastante na pandemia.

CPI DO SEMAE – V
Há alguns caminhos para evi-

tar o colapso financeiro do Semae.
Um é propor revisão de algumas
(e não todas) isenções a determi-
nadas entidades – a Câmara, por
exemplo, talvez pudesse pagar, as-
sim como outros entes públicos li-
gados à Administração –, mas
também é possível imaginar que o
contrato, o qual prevê o repasse à
Mirante independente do recebi-
mento da tarifa, seja revisto.

EM CAIXA
Em tempos com tantas de-

mandas sociais – como se vê dia-
riamente –, o Capiau se assustou
ao saber, pela audiência pública da
Câmara, ontem à tarde, 23, que a
Prefeitura terminou 2021 com R$
275 milhões em caixa. É muito di-
nheiro! E que deveria ser inves-
tido. Nunca é demais lembrar,
aos empresários que se tornam
agentes públicos, que o poder
público não precisa “dar lucro”.
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Proprietários rurais e agricultores podem ser inscrever
no projeto “Corredor Caipira – Conectando Paisagens
e Pessoas” para participar curso sobre reflorestamento
em áreas de preservação permanente em suas propri-
edades. O processo será realizado em território que
abrange os municípios de Piracicaba, São Pedro, Águas
de São Pedro, Santa Maria da Serra e Anhembi. A res-

tauração florestal traz benefícios sociais e econômicos
para o proprietário e também para a sociedade. De acor-
do com levantamento do “Corredor Caipira”, a porcen-
tagem de mata nativa remanescente apresenta varia-
ção entre os municípios, correspondendo a 9% (12 mil
hectares) em Piracicaba; 15% (4 mil ha) em Santa Ma-
ria da Serra; 16,5% (10,5 mil ha) em São Pedro. A3

CORREDOR CAIPIRA

Prefeitura tem R$ 275 mi em caixa
e vereadores cobram investimentos
Apresentação do resultado das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021
foi realizado ontem, 23, durante audiência pública na Câmara de Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba
apresentou, na tarde desta quar-
ta-feira (23), disponibilidade finan-
ceira de R$ 275.243757,90. O re-
sultado das metas fiscais de 2021
destacado em audiência pública na
Câmara Municipal. “Nos preocu-
pa bastante o posicionamento da

prefeitura em ter um recurso tão
grande, eu diria até gigantesco, e
ter este volume de recursos em
caixa, parado”, avalia o vereador
André Bandeira (PSDB), presiden-
te da Comissão de Finanças e Or-
çamento. O valor em caixa repre-
senta acúmulo de diferentes fon-

tes de recursos. A maior parte –
R$ 122.997.149,86 – está no tesou-
ro municipal, composto a partir de
contribuições que podem ser utili-
zadas em qualquer uma das diver-
sas áreas de atuação do poder pú-
blico. A primeira justificativa do
secretário municipal de Finanças,

Artur Costa Santos, recai sobre o
impacto da inflação na receita. Ele
recorda que o aumento de preços
no País iniciou uma escalada em
agosto de 2020, com uma alta acen-
tuada a partir janeiro de 2021, e
que esse movimento foi absorvido
pela arrecadação do Município. A8

Parlamento Metropolitano lança
plano de fomento à economia

Apresentado pelo vereador
Gilmar Rotta (Cidadania), pre-
sidente do colegiado regional, o
PMP (Parlamento Metropolita-
no de Piracicaba) será protago-
nista de um projeto que tem o

objetivo de fomentar a cadeia
econômica regional, em seus
mais diversos segmentos, tendo
como foco a economia de baixo
carbono. Ontem, 23, o colegia-
do se reuniu, pela primeira vez

de forma ordinária em 2022, na
Câmara Municipal de Cordeiró-
polis. O PMP reúne os manda-
tários do Legislativo dos 24 mu-
nicípios que compõem a (Região
Metropolitana de Piracicaba). A7

NOTA OFICIAL
HFC SAÚDE

A missão do HFC Saúde é prestar as-
sistência em Saúde com Qualidade e
Segurança dentro do propósito de cui-
dar e encantar as pessoas. Dessa for-
ma o tratamento é prestado com a mes-
ma excelência para todos os pacientes.

Devido a superlotação, no dia 21/02,
após contato junto a Secretaria da Sau-
de do Municipio, a Diretoria Técnica do
HFC Saúde optou pela interrupção, pelo
período inicial de 24 horas, no recebi-
mento de novos atendimentos de paci-
entes do Sistema Único de Saúde
(SUS) no Pronto Atendimento.

Ressaltamos que os pacientes do
SUS que já estavam recebendo atendi-
mento no HFC Saúde continuaram sen-
do assistidos pela equipe do HFC.

Antes desta data, a Secretaria de
Saúde de Piracicaba e a Central Re-
guladora de Vagas foram comunica-
das diversas vezes sobre a superlo-
tação no Pronto Atendimento, inclu-
sive no dia da decisão da interrupção.

Para se ter ideia da proporção, o

Pronto Atendimento tem capacidade
de atender nove leitos SUS, e na data
de 21/02 estava com 27 leitos ocupa-
dos por estes pacientes. Ressaltamos
que a superlotação coloca em risco e
pode comprometer a qualidade do
atendimento, motivo pelo qual, infeliz-
mente tivemos que interromper a vin-
da de novos casos temporariamente.

O HFC Saúde vem reiterando a ne-
cessidade de união de esforços do
Hospital e da Prefeitura afim de me-
lhorar o fluxo e a assertividade dos
encaminhamentos dos pacientes.

No final da tarde do dia 22/02/2022,
após a redução dos casos que aguar-
davam por leito hospitalar em nosso
Pronto Atendimento, retomamos o flu-
xo normal de recebimento dos pacien-
tes SUS referenciados pela Central de
Regulação de Vagas do Municipio.

Reiteramos dessa forma, o nosso
compromisso com a Qualidade e Se-
gurança Assistencial durante a jorna-
da do paciente em nossa Instituição.
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Como superar a dor da
separação causada pela morte?

Alvaro Vargas

Antiga estória de autor des-
conhecido descreve a situ-
 ação de um rico comerci-

ante que após longa viagem a ter-
ras distantes, regressou ao lar.
Saudoso da família, após a re-
cepção da esposa, perguntou an-
sioso pelos filhos. Ela, então, con-
fidenciou-lhe que antes disso,
necessitava com urgência da ori-
entação dele para resolver uma
situação muito difícil. Esclareceu
haver recebido a incumbência de
um senhor muito poderoso, a
missão de guardar e manter em
segurança, três pedras preciosas.
Entretanto, por serem gemas tão
lindas, a elas se apegou perdida-
mente. Agora, convidada a de-
volvê-las, não se sentia inclina-
da a fazê-lo. O marido, homem
honesto e severo, imediatamen-
te repreendeu-a pela leviandade,
mencionando que legalmente as
joias não lhe pertenciam, sen-
do o seu dever, restituí-las ao
legítimo proprietário. A esposa
aproveitou para esclarecer que
as pedras preciosas eram os três
filhos do casal, e Deus, que os
havia “emprestado”, e solicitou
a sua devolução. Explicou que
ocorrera um acidente, e as cri-
anças ao se banharem em um
rio da região se afogaram. O
marido logo compreendeu a su-
tileza da esposa tentando ate-
nuar a dor da separação e a
dificuldade que ambos enfren-
tariam para se desapegar dos
filhos que tanto amavam.

Nossa alma imortal apenas
deixa a Terra para ser acolhida
no mundo espiritual, onde a vida
prossegue de maneira muito
mais estuante. Embora todas as
religiões nos consolem, durante
os momentos de aflição, o Espi-
ritismo, mesmo não sendo uma
religião institucionalizada, é a
que melhor cumpre esse papel,
ao esclarecer sobre o nosso des-
tino após a morte biológica. Dou-
trina que apresenta os mesmos
valores morais das demais cren-
ças cristãs, ao utilizar-se dos
médiuns para as comunicações
entre o plano físico e o além, for-
nece informações ricas em deta-
lhes sobre o que acontece quan-
do regressamos para a erratici-
dade. Por conseguinte, consola
efetivamente todos aqui na Ter-
ra, que se encontram separados
dos seus entes queridos, ao ins-
truir que eles continuam vivos e
em situações melhores do que
quando se encontravam encar-
nados, desde que tenham regres-
sado em paz com as suas consci-
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ências. Os que partiram, conclu-
íram a tarefa designada por
Deus na escola terrena, e agora
no mundo espiritual, trabalham
e estudam, aguardando uma
nova oportunidade reencarna-
tória. Os laços do amor são eter-
nos e todos aqueles que se
amam irão se reencontrar no-
vamente na erraticidade, e pos-
teriormente, voltam ao corpo
físico, para formar novas famí-
lias, conforme a lei de progres-
so que rege o nosso processo
evolutivo. Portanto, é saudável
sentir saudades daqueles que
se foram, mas os sentimentos
de tristeza, revolta e lamenta-
ções, são extremamente negati-
vos, perturbando-os e em nada
colaborando para a sua adap-
tação no mundo espiritual.

Embora não possamos vê-
los, os espíritos nos veem e nos
assistem na medida do possível.
Quando dormimos, temos a
oportunidade de estar fisica-
mente com eles através do fenô-
meno da expansão da alma (vi-
agem astral). Dessa forma, se
amamos alguém, poderemos vi-
sitá-los, mesmo habitando dois
planos de vida diferentes. No
entanto, para que esse desdo-
bramento espiritual tenha êxi-
to, é necessário ter resignação
perante a partida daqueles que
amamos, cultivando a fé em
Deus e vivenciando as virtudes
do amor e da caridade, confor-
me ensinados por Jesus. Essa
postura perante a vida, diminui
a densidade do nosso perispíri-
to, facilitando a viagem astral
rumo aos planos espirituais su-
periores. Para a nossa seguran-
ça, existe um bloqueio mental que
não permite a lembrança plena
do que ocorre nesses desdobra-
mentos. Caso contrário, não da-
ríamos atenção as experiências
terrenas. Apesar disso, confor-
me a nossa evolução moral, po-
demos, mesmo que vagamente,
recordar intuitivamente os mo-
mentos felizes desses encontros
com aqueles que amamos.

———
Alvaro Vargas, enge-
nheiro agrônomo, PhD,
presidente da USE-Pi-
racicaba, palestrante
e radialista espírita

É absurdo e revol-
tante uma verdade des-
sas, mas os convênios
médicos são criados
para que a sociedade
envolvida ganhe di-
nheiro e mais dinheiro,
simplesmente para isso.
E a saúde dos clientes, o
que significa? Absoluta-
mente nada! Já que dei-

xe você por exemplo de pagar duas
parcelas, e verás se serás atendido
(a) no caso até mesmo de uma
emergência, terás que infelizmen-
te correr para as portas de pronto
socorros subsidiados pelo critica-
do SUS (Sistema único de Saúde),
mas que coerentemente deve-se
ressaltar aqui que em diversas
ocasiões chegar a salvar vidas,
as quais os nossos mercenários
(trabalha por dinheiro e não por
amor ou objetivo) convênios mé-
dicos omitiram atendimento.

As carências definidas nos
contratos, são dignas de rebeli-
ões em frente às sedes dos convê-
nios. Se uma pessoa contrata o
serviço nesse mês, absurda e inex-
plicavelmente poderá utilizar
muitos benefícios embutidos no
mesmo, somente daqui a seis,
sete, oito ou até doze meses, além
do que se essa mesma pessoa pro-
curou o serviço e firmou contrato

Douglas S. Nogueira

Convênio médico?
Para quê? Qual a
razão para se

manter clientela com
um serviço, que muita
das vezes por motivo de
carências omite atendi-
mentos ou não permite
a realização de exames?

O engraçado é que as tão ale-
gadas carências, na questão do
pagamento dos boletos por parte
dos clientes não existe, contrata-
se o serviço médico hoje e daqui
alguns dias já deve ser quitado a
primeira parcela, de um boleto que
curiosamente não erra de manei-
ra alguma o caminho de nossas
casas, naquele dia estipulado no
ato do contrato, a folhinha ou car-
nezinho pousa em nossas residên-
cias com a maior “cara-de-pau” e
diga-se de passagem com valores
exorbitantes, já que daquele con-
trato o qual estipulou um valor a
ser pago, quem realmente absorve
benefícios é nada mais nada me-
nos que sabe quem? A sociedade
proprietária do convênio. Surpre-
sa? O que é isso? Assim como mui-
tas organizações que utilizam de
marketings maldosos para explo-
rarem o povo, os convênios médi-
cos também agem dessa forma.
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Para quê?

já com um problema de saúde,
somente restará como já falado
correr para os “braços” do SUS,
pois a alegação dos convênios é
que o indivíduo já se encontrava
com o problema antes de aderir
ao serviço, como eles mesmos de-
finem, possuía uma pré-existên-
cia e o pior é que as carências de-
finidas não há quem consiga re-
vertê-las, para que possa receber
o atendimento ou realizar um
exame. Além do mais,  É brinca-
deira, um verdadeiro crime!

Saúde é um quesito nas nos-
sas vidas que não tolera aguar-
dar um atendimento, exame ou
solução, é um ponto que exige
rapidez e viabilidade e mesmo
assim ouvimos dos convênios
médicos essas criminosas exi-
gências, cercadas de carências e
regulamentos inexplicáveis?

Sabemos que aqui no Bra-
sil somos infelizmente ainda

obrigados a contratarmos ser-
viços médicos particulares, já
que nossa saúde pública deixa
muito a desejar, por outro lado
enxerga-se em tais serviços
uma displicência e indiferença
para com a saúde das pessoas,
algo que as vezes o serviço pú-
blico dependendo do local de
atendimento não demonstra.

São inúmeros os convênios
médicos particulares existentes,
porém todos eles com as mesmas
características displicentes de
atendimento. Existe carência?
Não se atende ou realiza exames,
o cliente deve então esperar o tér-
mino da mesma ou buscar outras
soluções, como absurdamente
pagar para o mesmo serviço um
valor a parte no intuito de rece-
ber o desejado atendimento ou
realizar o necessário exame.

Então para quê existem
convênios médicos particula-
res, se a displicência em rela-
ção à saúde das pessoas chega
de uma forma ou de outra a
igualar com o criticado SUS?

———
Douglas S. Nogueira,
Técnico de Planejamen-
to da Manutenção; Blog:
www.douglassnogueira.blog
spot.com ; e-mail: douglas_s
nogueira@yahoo.com.br

Eloá C. de Camargo

As consequências
e a experiência
 do isolamento.

Foi o que pensei na
hora quando soube que
estava positivada. Pre-
ocupações adversas co-
meçaram ali mesmo en-
quanto o médico recei-
tava as medicações necessárias:
medo, impotência e ansiedade!
Aquele instante, enquanto ouvia a
receita médica, só pensava: e ago-
ra? Vou direto para casa? Sim!
Direto! Eu ia passar na padaria e
no mercado! Planos adiados! Mas
e o posto? Preciso abastecer o car-
ro saindo daqui!? Não, não vou
mais porque o carro vai ficar na
garagem 10 dias e a sensação de
não viver coisas simples do dia a
dia começaram a tomar conta de
mim. Exagero pra você que está
lendo? Talvez seja, mas era o
que eu estava sentindo e era a
minha realidade, portanto, como
eu me senti só, fez sentido pra
mim e agora eu vejo que faz senti-
do pra quem esteve perto de mim.

Porque o que vivemos só tem

sentido para o outro, se
afeta o outro de alguma
maneira em algum mo-
mento, seja bom ou
ruim. E nessa reflexão
senti a vontade de escre-
ver sobre isso porque eu
era uma pessoa antes
da Covid e agora sou
outra, não somente pe-
los efeitos desse vírus

devastador que para mim, graças
a Deus, foi "leve", e também por
ainda ver pessoas não acreditan-
do no que isso pode causar a uma
pessoa e em quem está perto dela.
Ver meu filho todos os dias de lon-
ge, contando os dias pra poder me
abraçar e me beijar e dizendo,
“mãe, estou com saudade de tudo
que a gente fazia junto”, dar boa
noite de longe com coração aper-
tado porque não podemos nos
aproximar e tem que esperar, dar
bom dia na mesma situação...
tudo isso só é leve pra quem não
se importa com quem se ama.

Ainda acha exagero? Não
posso mudar seu pensamento, é
seu direito pensar assim. Alguns
devem estar pensando, que exa-
gero dela, pois não viu isso pelo
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Eu e a Covid: as consequências
e a experiência do isolamento

lado bom, não ficou internada e
deveria dar graças a Deus por
estar bem, vivendo, trabalhando,
e podendo de novo estar perto de
quem ama. Sim, eu vejo isso e sou
grata por isso, mas tenho certeza
de que o que vivi foi grande e
transformador porque eu não
dava valor a pequenas coisas.

Leve é como me sinto agora.
Leve é poder expressar o que sinto,
na esperança de ser ouvida e sem a
preocupação do que vão querer en-
tender agora. Se você acha fácil
chegar em casa e não poder beijar e
abraçar quem se ama, então isso
realmente não te afetará. Conviver
com o medo de passar o vírus para
quem amo nos dias de isolamento
já estava tomando conta de mim.
Para mim foi a pior experiência que
tive em relação a minha saúde. Os
sintomas rotulados como leves são
remediados e eles passam, os cala-
frios insuportáveis, mal-estar atrás
de mal-estar. Realmente, eu não ti-

nha ideia de tudo que iria passar.
Ninguém tem. Apenas pensa: se eu
pegar, fico bem e depois de alguns
dias, acaba. Eu pensava assim: to-
dos vão pegar. E aí você pega e vê o
quanto tudo faz falta e como as
coisas simples são a melhor parte
da sua vida. Eu passei por tudo isso
e por isso, posso falar: os sintomas
podem até serem "leves", mas os
efeitos do isolamento não. Nada é
leve quando tira de você a sua li-
berdade e te afasta ainda que, tem-
porariamente, de quem se ama.

Aos que pensam que é tran-
quilo, já que todo mundo vai pe-
gar, eu te aconselho a se cuidar.
Hoje, não consigo perder mais ne-
nhuma oportunidade de viver. Es-
tou vivendo o momento, realizando
coisas simples com alegria as difí-
ceis, enfrentando com ou sem medo.
Eu agradeço sim a Deus e a vida e
não quero e não desejo isso para
ninguém. Se cuidem, isso é sério!

———
Eloá Calasans de Camar-
go, pós-graduada em
Psicopedagogia e auxili-
ar administrativa na Se-
cretaria Municipal da
Educação de Piracicaba

Televisão em cores e som estéreo
Edson Rontani Jr.

Poucos dão a devi-
da importância a
determinados pi-

oneiros e pioneirismos.
Digamos que é uma óti-
ma ideia a roda ter sido
criada, mas até chegar
a ela e descobrir sua
funcionalidade, a histó-
ria é a outra. Não é o propósito
aqui discorrer sobre quem inven-
tou a roda, mas recordar dois fa-
tos que pouca gente dará sua de-
vida importância nos dias atuais.

A primeira foi a chegada da
cor na televisão brasileira ocorri-
da há 50 anos, em 1972. Uma re-
volução para um aparelho que
dominaria a vida do brasileiro, re-
geria horários como o jantar ou a
reunião familiar. Foram 22 anos
de programas monocromáticos
desde que ela surgiu com a TV
Tupi em 1950. A TV em cores, uma
ostentação cara para a época, era
vista como algo sem futuro por ou-
tras indústrias como o cinema que
se valia de inovações como o tech-
nicolor, tela widescreen, cinemas-
cope e o som estéreo. O widescreen
chegou a ser filmado com várias
câmeras ao mesmo tempo, mar-

cando algo próximo a
180 graus da cena, en-
quanto a televisão pos-
suía um formato que
lembra o quadrado. Era
comum até anos atrás,
assistir na tv em tubo
filmes do cinema em
que você só enxergava
o meio da tela – se dois
atores conversavam um

a frente do outro, não apareciam
na tela. Isso era o widescreen cine-
matográfico que hoje cabe na pal-
ma da mão de um smartphone.

Em Piracicaba, a festa pelo
consumo de tv em cores tomou cor-
po nos anos 1970. Me lembro de ter
assistido jogos da Copa do Mundo
de 1974 no televisor Philips com
madeiramento de pinho, na casa
de minha avó. Era um presente de
casamento desejado à época. O
ruim era o sinal das repetidoras que
proporcionava ruído no som, fan-
tasmas e chuviscos na tela, condi-
ções desconhecidas da geração atu-
al, assim como o pulo do LP riscado.
Não à toa, sintonizávamos a emisso-
ra mais potente, no caso, a Globo.

A partir de então, a televisão
moldou a vida do brasileiro. Ho-
rários da rotina caseira eram por
ela regidos. Não existia o salvar e
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assistir depois. As reprises ocorri-
am vários anos depois. Almoçar
diante da telinha, jantar antes do
jornal da noite, silêncio na sala
para ver a novela das 20h30 e
assim por diante. Tinha de ser
naquele dia e naquele horário.
Até festas de aniversário eram
interrompidas para ver a novela
da noite num capítulo que não
acrescentava nada à trama.

Em paralelo à TV, o cinema
nos anos 1980 criou o dolby sor-
round, marca registrada que pro-
porcionava uma fidelidade na
música, no diálogo e principalmen-
te nos efeitos especiais. O outro
ponto que gostaria de discorrer é
o som stereo, que perdeu em de-
zembro, mas só divulgado no iní-
cio de fevereiro, seu maior estudi-
oso e empreendedor, John C. Koss,
também desconhecido de grande
maioria das pessoas. Foi ele quem
dedicou sua vida para colaborar
na apresentação do som ouvido

em duas caixas, ao invés do som
monofônico que perpetuou até o
início dos anos 1970. O som esté-
reo separa canais e com isso, isola,
vozes, instrumentos e efeitos. Algo
hoje que não damos conta quando
nos divertimos com um game ou
ouvimos um jogo de futebol. O ou-
vido humano passou a educar-se
com a estereofonia ao perceber que
o som andava de um lado para o
outro no momento em que um ator
no cinema perambulava em cena.

Koss foi o empreendedor do
fone de ouvido estéreo, dando a
possibilidade de transportar mú-
sicas e gravações até então restri-
tas a grandes aparelhos fixos.
Com seus fones de ouvido, criou
um universo ainda hoje usufruí-
do. Chegou a ser unido à televi-
são para não atrapalhar o/a com-
panheiro/a que dormia ao lado
durante as noites de insônia ou
durante o “Corujão” da Globo.

São pioneiros e pioneiris-
mo que nos ensinam a pensar
como é que surgiu a roda…

———
Edson Rontani Júnior,
jornalista, vice-presi-
dente do IHGP e tesou-
reiro da Academia Pi-
racicabana de Letras
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A pandemia do
“discurso do ódio”
Fernando Rizzolo

Não resta a menor dúvida de
que, com o avanço do ex-
tremismo político de direi-

ta ou de esquerda em alguns paí-
ses, a percepção distorcida de que
a liberdade de expressão chancela
a livre possibilidade de falar e dar
opiniões contra minorias faz parte
de uma “pseudodemocracia”. Com
efeito, num Estado democrático de
Direito, a liberdade de expressão é
algo sagrado que todos nós deve-
mos preservar, pois é a “alma do
livre pensamento”. Contudo, o
que podemos inferir com o avan-
ço das ideologias extremistas é o
uso dessa percepção distorcida,
desse valor democrático, para
instrumentalizar um discurso de
ódio, quer nas redes sociais, quer
nas relações interpessoais.

É bem verdade que, quando
alguns líderes pelo mundo rela-
tivizam as afrontas e o respeito a
cor/etnia, gênero, crença, iden-
tidade, orientação sexual, ou
questões de cunho racista, vela-
dos ou não, ou então questionam
momentos trágicos da história
da humanidade como o holo-
causto, promovem o que pode-
mos chamar de fragmentação da
construção de proteção da ma-
lha social das minorias, corro-
endo dessa forma os princípios
dos Direitos Humanos e da digni-
dade da pessoa humana, abran-
gendo uma gama de grupos que
acabam sendo alvos do discurso
de ódio. Há que se lembrar que a
alma do livre pensamento vai até
o limite em que não afete os prin-
cípios que possam expor a vulne-
rabilidade das minorias ou da di-
versidade social. Atualmente exis-
te um grande debate acerca dessa
linha tênue entre liberdade de ex-
pressão e discurso de ódio.

No Brasil o espelhamento e
sua perversa permeabilidade dian-
te das atuais formas de racismo,
velado ou não, nos remetem a uma
reflexão dos níveis de violência

contra a população negra e ou-
tras minorias, assim como se deu
com a tragédia envolvendo o
congolês Moise Kabagambe, es-
pancado até a morte em uma bar-
raca de praia no Rio de Janeiro.

Para especialistas e estudio-
sos que se dedicam a investigar
o discurso de ódio no Brasil, a
falta de leis claras contra práti-
cas como a apologia ao nazismo
e outras intolerâncias é o princi-
pal obstáculo para a apuração
desses crimes. E mais, as células
de grupos neonazistas aumenta-
ram e se expandiram para as 5
regiões no Brasil nos últimos 3
anos, e hoje existem pelo menos
530 núcleos extremistas num
universo que pode chegar a
10.000 pessoas, o que represen-
ta um crescimento de 270% de
janeiro de 2019 a maio de 2021.

Portanto, como brasileiro, ju-
deu e patriota, fico indignado com
esses números, pois é exatamente
no desapercebido desprezo pelas
minorias que a violência, o racis-
mo e a intolerância, mesmo que
velados, tomam contorno, fazen-
do com que as novas gerações
despontem para uma triste e pe-
rigosa convivência social, repetin-
do, assim, os erros do passado.

———
Fernando Rizzolo, ad-
v o g a d o ,  j o r n a l i s t a ,
m e s t r e  e m  D i r e i t o s
Fundamentais. Email:
rizzolot@gmail.com.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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Corredor Caipira abre vagas para
projeto de restauração florestal
Área que engloba municípios da região de Piracicaba apresenta grande proporção de
cana-de-açúcar (26,3%), pastagem (25,5%) e mosaico de agricultura e pastagem (20%)

O projeto “Corredor Caipira
– Conectando Paisagens e Pesso-
as”, patrocinado pela Petrobras,
está com inscrições abertas para
proprietários rurais e agriculto-
res que desejam realizar o reflo-
restamento em áreas de preser-
vação permanente de suas pro-
priedades, com a utilização de ár-
vores nativas. O processo será re-
alizado em território que abrange
os municípios de Piracicaba, São
Pedro, Águas de São Pedro, San-
ta Maria da Serra e Anhembi.

A restauração florestal traz
benefícios sociais e econômicos
para o proprietário e também
para a sociedade. Os interessa-
dos podem se inscrever por meio
do link https://bit.ly/3uPj9Le,
pelo site (www.corredorcaipira.
com.br) e pelas redes sociais da
iniciativa (@corredorcaipira no
Instagram e no Facebook).

De acordo com levantamento
do “Corredor Caipira”, a porcen-
tagem de mata nativa remanescen-
te apresenta variação entre os
municípios, correspondendo a 9%
(12 mil hectares) em Piracicaba;
15% (4 mil ha) em Santa Maria da
Serra; 16,5% (10,5 mil ha) em São
Pedro e Águas de São Pedro; e
18,5% (13,5 mil ha) em Anhembi.

Os cinco municípios, que
ocupam a área de influência di-
reta do projeto, somam uma re-
gião de 300 mil ha. Atualmente,
boa parte da área dos cinco mu-
nicípios é ocupada por cana-de-
açúcar (26,3%), pastagem (25,5%)
e mosaico de agricultura e pas-
tagem (20%). Os índices foram
calculados a partir de dados de
uso e ocupação do solo fornecidos
pelo Projeto MapBiomas Brasil.

“Considerando o cenário
atual de degradação, é essencial
que se estabeleçam estratégias de
recuperação para a região, visan-
do reduzir os efeitos da fragmen-
tação e da perda de habitat, de
forma a garantir a conservação
da biodiversidade”, afirma Luci-
ana Cavalcante Pereira, coordena-
dora de diagnóstico do projeto.

SELEÇÃO - Para a seleção
das áreas a serem recuperadas,
serão consideradas questões esta-
belecidas no processo de diagnós-
tico da paisagem do “Corredor
Caipira”, que envolvem critérios
biofísicos (como áreas de APP hí-
drica com déficit de vegetação na-
tural e probabilidade de fluxos de
espécies entre fragmentos de ve-
getação natural) e critérios socio-
culturais (como ser um bairro ru-
ral, comunidade tradicional ou
uma região importante para o
abastecimento público de água).

“O objetivo desse processo de
seleção é conhecer o máximo pos-
sível de agricultores interessados,
para que a gente possa encontrar
as áreas mais prioritárias e restau-
rá-las”, afirma Germano Chagas,
coordenador técnico do projeto.

“Paralelo a isso, serão levadas
em consideração eventuais contra-
partidas que possam contribuir
com o processo de reflorestamen-
to, como auxílio para preparo de
solo ou para realizar roçadas, im-
plantação de alguma cerca e dis-
ponibilização de funcionários
que possam auxiliar a capinar,
por exemplo”, explica Chagas.

BENEFÍCIOS - De acordo
com o consultor técnico do “Cor-
redor Caipira”, Girlei Cunha, a
restauração de florestas nativas

Equipe do Corredor Caipira em ação de plantio

Rafael Bitencourt

apresenta benefícios sociais e
econômicos. “É possível gerar
empregos pela demanda de mão
de obra para implantação e ma-
nutenção de florestas e também
há benefício social pela redução
do risco de enchentes e pela ma-
nutenção de um fluxo hídrico
mais constante ao longo do ano
nos rios da região”, afirma.

O profissional aponta outra
vantagem: a regularização da
propriedade rural. “Nos termos
do Código Florestal, há um pra-
zo para a regularização de todas
as propriedades rurais do país.
Ao não realizar a regularização,
o proprietário está sujeito a san-
ções como a impossibilidade de
acessar créditos rurais e o impe-
dimento de fazer o licenciamen-

to ambiental de atividades que
exijam a regularização”, diz.

Ainda de acordo com Cunha, a
existência de florestas nativas au-
menta o valor cênico das proprieda-
des e favorece o meio ambiente. “A
floresta nativa, ao se desenvolver,
captura carbono da atmosfera e con-
tribui para a redução do efeito estu-
fa e das mudanças climáticas. A exis-
tência de florestas nativas favorece
o aumento de habitat para a fauna
nativa da região, incluindo espécies
ameaçadas de extinção”, completa.

SERVIÇO
Mais informações podem ser
obtidas por meio das redes so-
ciais: Facebook e Instagram
(@corredorcaipira). O site oficial
é www.corredorcaipira.com.br.

Na última sexta-feira (18)
aconteceu a reunião extraor-
dinária do conselho gestor da
estação ecológica de Ibicatu,
cuja pauta principal é o pla-
nejamento de ações de preven-
ção a incêndios florestais na
Estação e em seu entorno.

Em apresentação realizada
pelo major PM Kleber Moura, foi
discutida a “Operação Corta
Fogo”. Em razão do período de
estiagem, o risco de incêndios au-
menta exponencialmente, e com
isso, o Corpo de Bombeiros desen-
volveu o projeto com o objetivo de
levar informação de como agir em
caso de queimadas e incêndios.

Em setembro de 2021, acon-
teceu um incêndio de grande pro-
porção próximo à estação e durou
cerca de cinco dias. De acordo com
Antonio Alvaro Buso, responsável
pela Estação Ecológica de Ibicatu,
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Reunião em estação ecológica
discute ações de prevenção

Gilmar Rotta compareceu e colocou a Casa Legislativa à disposição
para "disseminar informações de prevenção às queimadas"

Assessoria Parlamentar

o incêndio teve início no bairro
Monte Branco da zona rural de
Piracicaba (SP), provavelmente por
uma fogueira acesa. O incêndio
devastou vários hectares, porém,
não chegou próximo à estação.

O incêndio foi em local de di-
fícil acesso, por isso a importância
desta reunião. As autoridades e
entidades presentes se prontifica-
ram a estudar um planejamento
para prevenir futuros incêndios
ou se acaso ocorrer quais proce-
dimentos devem ser executados.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba, Gilmar Rot-
ta, informou que a Casa Legislati-
va pode auxiliar na disseminação
de informação sobre a Operação
Corta Fogo e a importância de a
comunidade ajudar o Corpo de
Bombeiros na coleta de dados dos
moradores destas regiões de difícil
acesso e com risco de incêndios.

A Faculdade Anhanguera
oferece diversos serviços à po-
pulação no campus de Piracica-
ba. Os atendimentos ocorrem de
forma presencial, seguindo to-
dos os protocolos sanitários ne-
cessários, mediante a um agen-
damento prévio e valor social.

A clínica inclui especialida-
des de fisioterapia, como a car-
diorrespiratória, ortopedia e
neurologia adulto e infantil. A Clí-
nica-Escola é uma iniciativa que
promove um serviço básico de saú-
de. Em 2021, até o momento, fo-
ram mais de 1.800 atendimentos.

A Coordenadora da Clínica
Escola de Fisioterapia, Cintia Rase-
ra, compartilha os detalhes para o
agendamento “Paciente precisa re-
ceber o encaminhamento médico,
detalhando para qual setor da fisi-
oterapia será encaminhado, ligar
na clínica e agendar sua avaliação”.
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Clínica-escola da faculdade
atende na área de fisioterapia

Cintia destaca que “os pa-
cientes podem realizar agenda-
mentos pontuais ou pacotes de
consultas com custo-benefício
no valor social investido”. Os
atendimentos são supervisio-
nados por professores e profis-
sionais titulados, e executados
por  es tudantes .  Ass im,  a
Anhanguera cumpre dupla-
mente seu papel social: apoio
a comunidade e incentiva a
prática profissional no âmbito
da educação de qualidade.

SERVIÇO
Clínica-Escola de Fisiotera-
pia. Horários: das 12h às 18h
- segunda à quinta-feira;
agendar: presencialmente ou
pelo telefone (19) 2533-9115;
dúvidas e informações: (19)
2533-9115. Rua Santa Cata-
rina, 1005, Água Branca.

Vinicius Lummertz

Como dimensão econômica e
 social, o consumo de via-
 gens e turismo impacta os

setores primário (agropecuária e
extrativismo), secundário (cons-
trução civil e de transformação) e
terciário (serviços em geral).

Por esta característica – a
indução –, o desenvolvimento
de regiões ou criação de des-
tinos ficam mais fortes se ali-
nhados a outras iniciativas, a
movimentos sinérgicos.

Classicamente, as ações
dos governos no turismo se di-
videm em estruturação (trei-
namentos e pontos de informa-
ção turística, por exemplo) e
promoção (feiras ou campanhas
publicitárias, entre outras).

Fizemos isso em São Paulo.
A diferença é que “saímos do
nosso quadrado”. Os resulta-
dos elevaram o turismo paulis-
ta  a  uma posição inédita .
Como? Por meio do entendi-
mento, a começar do Governa-
dor João Doria, da importância
para gerar empregos. O turismo,

cujo produto interno bruto (PIB)
bateu em R$ 223 bilhões e saldo
positivo de 50 mil postos de tra-
balho em 2019, teve a atenção
de toda a estrutura pública.

O nosso projeto de Rotas
Cênicas, por exemplo, será exe-
cutado pela Secretaria de Lo-
gística e Transportes. Com a
mesma pasta, e liderança do
vice-governador Rodrigo Gar-
cia, houve a concessão de 22
aeroportos regionais. Ainda na
mobilidade, tiveram início os
300 quilômetros de ciclo-ro-
tas, em rodovias secundárias
e com pendor turístico.

Outros projetos tocam a Se-
cretaria de Desenvolvimento
Regional: os Distritos Turísti-
cos, as estruturas náuticas, o
Vale do Futuro, no Ribeira.

Com a Secretaria de Infraes-
trutura e Meio Ambiente colecio-
namos êxitos, como a concessão
de parques que terão mais e me-
lhores serviços, impactando na
atração de turistas. Em breve lan-
çaremos a marca “Parques SP”.
Também estamos vendo renascer
o Rio Pinheiros, um dos mais im-
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A (r) evolução silenciosa do turismo de SP

portantes da capital, com área de
convivência e boas experiências.

Turismo e Cultura traba-
lham juntos. Além dos atrativos
que funcionam com âncoras
para os visitantes, como o Mis
Experience, ao longo do ano te-
mos as ativações dos 100 anos
da Semana e Arte Moderna e a re-
abertura do Museu do Ipiranga.

As pastas da Fazenda e De-
senvolvimento Econômico, e os
bancos Desenvolve SP, do Povo e
a agência de promoção de compe-
titividade InvestSP, foram funda-
mentais para a oferta de crédito e
incentivos para novos negócios –
e iniciativas singelas, porém im-
portantes, como o reconheci-
mento do artesanato paulista.

Com a Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento, além
do turismo rural, festejamos a
lei que reconhece a qualidade

dos produtos de origem contro-
lada - que resumem o saber cu-
linário e um sabor único. E con-
cluiremos as sete rotas gastro-
nômicas que identificam expo-
entes da produção de alimentos.

Outro bom exemplo são as
ações com a Secretaria de Jus-
tiça e Cidadania: lançamos a
cartilha com os direitos do con-
sumidor de viagens e, em 2021,
formalizamos a cooperação,
com seis secretarias, para fazer
de São Paulo um destino LGB-
TQI+ mais tolerante e inclusivo.

Para a mais importante par-
ceria, contudo, não houve forma-
lização. Foi com orgulho e admi-
ração que vimos a Secretaria de
Saúde e o Instituto Butantan en-
frentarem a covid-19. O prazer de
viajar, duramente castigado, vol-
tará a ser possível graças à vacina
e cada enfermeiro, médico, líder
de equipe que enfrentou o corona-
vírus – em São Paulo e em todo o
Brasil. O turismo agradece.

———
Vinicius Lummertz é se-
cretário de Turismo e Vi-
agens do Estado de SP

Mandato Coletivo

A Regularização Fundiária é
um tema antigo, que vem
  sendo discutido desde a

Constituição Federal de 1988
e, mais recentemente, após a
Lei Federal nº 13.465/2017, a
famosa Lei da REURB.

Na trajetória municipal, o
Plano Diretor de 2006 – Lei
Complementar nº 186/2006 já
fazia referência ao instrumento
da Regularização Fundiária e,
após sua revisão em meados de
2018 e 2019, o Município apro-
vou, cumpridas os ritos de dis-
cussões e participação popular,
a Lei Complementar nº 404/
2019, que estabelece procedimen-
tos e critérios para a REURB.

Em Piracicaba existem apro-
ximadamente 252 núcleos irregu-
lares, sendo 76 núcleos de interes-
se social e 176 de interesse especí-
fico, na zona urbana e rural, se-
gundo dados do IPPLAP-2019.
Vale ressaltar que o interesse soci-
al está atrelado ao direito à mora-
dia, conforme o Art. 6º da CF/88.

O interesse especifico, por
sua vez, também dispõe do direi-
to à regularização fundiária, des-
de que atendidos os critérios es-
tabelecidos na legislação. Inclu-
sive, uma das vantagens da
REURB-E é que, após regulari-
zados, os núcleos passam a con-
tribuir formalmente com a arre-
cadação de impostos, através do
IPTU, compondo o erário público.

O Mandato Coletivo “A Cida-
de é Sua” é favorável à Regulari-
zação Fundiária Plena, ou seja,

regularização em todos os seus
aspectos (jurídicos, físicos, ambi-
entais e sociais), tanto na REURB-
E (Especifica), como na REURB-
S (Social), cada qual com suas es-
pecificidades de direitos e deve-
res, conforme constam nas legis-
lações que tratam do assunto.

. Tanto somos favoráveis, que
no Plano Municipal de Habitação
de Interesse Social (PLHIS) – Lei
Complementar 425/2021, pro-
pusemos várias emendas, as
quais foram rejeitadas pela
maioria dos(as) vereadores(as).

Por exemplo, a ATHIS – As-
sistência Técnica para Habitação
de Interesse Social, que tem por
objetivo garantir assessoria espe-
cializada em projetos habitacio-
nais, nos quais podem ser incluí-
dos a Regularização Fundiária.

Portanto, legislações existem
há tempo, o que falta é esforço
político-administrativo para en-
carar a questão de fato, que não
vem de hoje. O Município tem o
dever de fazer cumprir o que as
legislações propõem, em especial
na construção de políticas públi-
cas para os que mais precisam.

———
Mandato coletivo “A
Cidade É Sua” (PV) é
integrado por Silvia
Morales, Jhoão Scar-
pa e Pablo Carajol

Em PiracicabaEm PiracicabaEm PiracicabaEm PiracicabaEm Piracicaba
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Regularização Fundiária
é um direito!
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Prefeita e vice participam de lançamento do “Nova Frota”
A prefeita Nelita Michel e o

vice-prefeito, Chicão Rossetti, es-
tiveram em São Paulo, no Palácio
dos Bandeirantes, participando do
lançamento do Programa “Nova
Frota – SP Não Para”. O objetivo é
viabilizar o envio de veículos e
maquinários a Iracemápolis.

A plataforma anunciada
pelo governo estadual visa fa-
cilitar o acesso de todas as
prefeituras do Estado à aqui-
sição de novos maquinários e
veículos e conta com a integra-
ção de quatro Secretarias de
Estado: Agricultura e Abaste-
cimento, Diretos da Pessoa
Com Deficiência, Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente e Saúde.

“Por meio da plataforma, a
Prefeitura fará a inscrição. Estamos
pleiteando, entre os itens, uma re-
troescavadeira e um caminhão
pipa, sempre visando a melhoria no

atendimento de nossos muníci-
pes”, cita a prefeita, Nelita Michel.

Para o vice-prefeito, é fun-
damental a participação do
município em programas des-
te porte. “Tudo que possa me-
lhorar a vida de nossa popula-
ção precisa ser buscado. Quem
ganha são as famílias de nos-
sa cidade”, disse Chicão.

Todos os 645 municípios
paulistas estão aptos a parti-
cipar. Os municípios farão a
inscrição por meio do site
(www.novafrota.sp.gov.br), a
Secretaria de Desenvolvimen-
to Regional enviará o login e
senha. Depois disso, as Pre-
feituras indicam as necessi-
dades do município e posteri-
ormente adquirem os equipa-
mentos por meio de convêni-
os firmados com as Secretari-
as participantes do programa.

Nelita Michel, prefeita, e Chicão Rossetti, vice-prefeito,
estiveram em São Paulo nesta semana

Divulgação



A4
A Tribuna Piracicabana

Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022

EEEEESTSTSTSTSTADOADOADOADOADO     DEDEDEDEDE S S S S SÃOÃOÃOÃOÃO P P P P PAAAAAULULULULULOOOOO

Mortes por Covid-19 caem
pela primeira vez em 2022
Queda foi de 11% na última semana epidemiológica; internações
em enfermarias e UTIs diminuem pela terceira semana seguida

O Governador João Doria
anunciou, na quarta-feira (23),
que as mortes por Covid-19 em São
Paulo caíram pela primeira sema-
na em 2022 após o pico de casos
ocasionado pela variante Ômicron.
A última semana epidemiológica
fechou coma redução de 11%, in-
dicando uma tendência de queda
já comprovada pela redução das
internações na última semana.

“Essa queda consolida a ten-
dência de redução de internações
e de óbitos. A vacinação foi a gran-
de responsável por evitar que a
variante Ômicron causasse uma

mortalidade em grande escala
em São Paulo. Milhares de vidas
foram poupadas”, disse Doria.

A média móvel de sete dias
de óbitos registrada nesta quar-
ta-feira (23) foi a menor deste
mês de fevereiro, com 212 no-
vas mortes. O pico de óbitos nes-
te ano foi no dia 8 de fevereiro,
quando o estado registrou uma
média móvel de 288 mortes.

“A expectativa do Governo de
São Paulo é que as quedas se man-
tenham nos próximos dias, fruto
do avanço da vacinação no esta-
do. Nosso objetivo é ampliar ain-

da mais a cobertura vacinal com a
terceira dose, que hoje já tem cer-
ca de 20 milhões de pessoas vaci-
nadas, e reduzir o número de
faltosos com a segunda dose”,
destacou o Secretário de Estado
da Saúde, Jean Gorinchteyn.

INTERNAÇÕES - As no-
vas internações em leitos de en-
fermaria e UTI em São Paulo re-
gistram queda nas últimas três
semanas epidemiológicas. O es-
tado tem hoje 6.220 pessoas in-
ternadas, sendo 2.540 em uni-
dades de terapia intensiva e
3.680 em enfermarias. A redu-

ção das novas internações na
última semana foi de 27,9%.

Em comparação com o pico
causado pela variante Ômicron,
SP apresenta uma redução de 46%
no total de internados. No dia 28
de janeiro, o estado tinha 11.541
pessoas em leitos de enfermaria e
UTI. Entre os internados em en-
fermaria neste ano, a redução
comparada com o pico, que ocor-
reu no dia 27 de janeiro, foi de
52%. O maior número de interna-
dos em unidades de terapia in-
tensiva ocorreu em 3 de fevereiro
e a redução até aqui é de 38%.

PPPPPODCASTODCASTODCASTODCASTODCAST

Estação Esalq antecipa
destaques de webinar
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Novo pároco da Matriz
será homenageado

O podcast Estação Esalq an-
tecipa os destaques do webinar “On
Board na Agro Logística”, hoje. A
alta nos combustíveis e as condi-
ções climáticas impactaram o va-
lor do frete em 2021. O panorama
do mercado de fretes e as expecta-
tivas para 2022 é o tema da con-
versa entre o jornalista Caio Albu-
querque e o pesquisador Fernan-
do Pauli de Bastiani, do Grupo de
Pesquisa e Extensão em Logística
Agroindustrial - Esalqlog, da USP
em Piracicaba. As inscrições para

o evento ainda estão abertas e, na
ocasião,  especialistas abordarão
temas como as negociações de
fretes, custos no transporte ro-
doviário, corredores logísticos
estratégicos e as expectativas de
novas infraestruturas para o
país. Inscreva-se : https://
fealq.org.br/eventos/on-board-
na-agro-logistica-2022. Para ou-
vir o podcast: https://anchor.
fm/esalq-midias/episodes/Estao-
Esalq-1002022---O-que-acontecer-
com-o-frete-em-2022-e1eg0ia

O padre Inácio Cusmano
será homenageado com Voto de
Congratulações, do vereador
Laércio Trevisan Jr. (PL). O re-
querimento 114/2022, propos-
to pelo parlamentar, foi apro-
vado na noite desta segunda-
feira (21), durante a 5ª reunião
extraordinária. Padre Inácio foi
empossado, na última quinta-
feira (10), pelo bispo diocesano
Dom Devair, pároco da Igreja
Matriz Imaculada Conceição,
do bairro Vila Rezende. O reli-
gioso é natural de Rio Claro
(SP) e veio da igreja São Joa-
quim, de Santa Gertrudes (SP),
para assumir em Piracicaba.

Ao longo de sua carreira
católica, desenvolveu trabalhos
na coordenadoria da Região
Pastoral em Santa Bárbara
d’Oeste (SP) e foi chanceler di-
ocesano. Exerceu ministérios
nas paróquias São João Batis-

ta, em Santa Bárbara D’Oeste
(2000) e São Pedro, em São Pe-
dro (SP), no ano de 2001. Em
2002, assumiu outra paróquia
no município de Santa Bárbara
d’Oeste, a São Sebastião, perma-
necendo como pároco até 2013.

MATRIZ IMACULADA
CONCEIÇÃO - Criada em 14 de
janeiro de 1914, a paróquia Ima-
culada Conceição possui como pá-
roco emérito, o monsenhor Jorge
Simão Miguel, além do padre Cel-
so de Jesus Ribeiro como vigário
paroquial e Diógenes Ribeiro,
como diácono permanente.

Integram a matriz Imacu-
lada Conceição de Vila Rezen-
de, as capelas: São Luiz Gonza-
ga - no bairro São Luiz -, Santo
Antônio de Sant’Ana Galvão e
Sant’Ana, no Instituto Barone-
za de Rezende. A homenagem
será entregue em data a ser
agendada pelo parlamentar.

PPPPPUBLICAÇÃOUBLICAÇÃOUBLICAÇÃOUBLICAÇÃOUBLICAÇÃO

Vivências Anarcrísticas é novo
livro de autor piracicabano

A editora Namastê publica
na segunda semana de março o
novo livro de Ademir Barbosa
Júnior (Dermes), “Vivências
anarcrísticas - por uma Teologia
da Transgressão”. Escrito na
metade de 2021, com ampla bi-
bliografia, o livro aborda diver-
sos temas sobre Espiritualidade,
a partir de vivências do próprio
autor e de estudos e reflexões so-
bre o caráter libertário da men-
sagem original do Mestre Jesus.

O autor, dirigente da Tenda
de Umbanda Caboclo Jiboia e Zé
Pelintra das Almas, se declara Te-
ólogo do Desalinho. “Dentre os
vários caminhos teológicos, tem-
se, por exemplo, a Teologia Alinha-
da (que, em linhas gerais, dá con-
tinuidade a uma tradição) e a Te-
ologia Não-alinhada (grosso
modo, a que rompe a tradição,
inaugurando novos caminhos). Eu
me identifico mais com a Teologia
Desalinhada ou do Desalinho,
aquela criada quando o vento bom
de Iansã oxigena nossas cabeças
(o Orí de cada um) e desalinha os
cabelos, levando o que não nos ser-
ve e abrindo caminho para o novo
vicejar.” Entende, portanto, que
Iansã (Orixá dos ventos) e Ruach
(Espírito Santo, originalmente
vista como emanação feminina)
não cessam de soprar e promo-
ver novidades com as quais os
encarnados e habitantes da plu-
ralidade dos mundos, com o au-
xílio da Espiritualidade Superi-
or, celebram cotidianamente a
vida plena e resistem às investi-
das dos “faraós embalsamados”
(termo popularizado numa can-
ção de João Bosco e Aldir Blanc).

Embora não seja o tema cen-
tral de “Vivêncais anarcrísticas”,
a chamada dupla filiação ou múl-
tipla pertença religiosa também é
abordada. Nas palavras do autor,
“espero que o livro traga esperan-
ça e coragem, em vez de provocar
polêmicas, ódio, ressentimentos
ou questionamentos desrespeito-
sos para com a Espiritualidade ou

os (as) irmãos (ãs), pela fé racio-
cinada, traduzida na beleza de
fundamentos, vivências, liturgi-
as, e não em protocolos merito-
cráticos e patriarcais, distantes da
mensagem original de Jesus”.

Com mais de 70 livros publi-
cados, alguns com traduções para
diversos idiomas, prêmios e certi-
ficações como PNBE e PNLD, Der-
mes é mestre em Literatura Brasi-
leira pela USP, onde também se
graduou em Letras; doutor hono-
ris Causa pelo MCNG-IEG (2018)
e pela FEBACLA (2019) e pós-gra-
duado em Ciências da Religião
pelo Instituto Prominas, além de
titular da cadeira 62 da Acade-
mia Independente de Letras, sob
a divisa Axé. Para o biênio 2022-
2024 estão previstos lançamentos
de outros 35 livros do autor.

“Poderia ter mantido minha
história em sigilo, ainda mais na
vivência ‘in pectore’. Isso evitaria
aborrecimentos, mas também
muitas alegrias, como a de ver
você cada dia mais livre e feliz em
suas vivências. Além disso, ouço
internamente a voz de Bram
Stoker: ‘(...) mas você é escritor, e
esse é um caso atípico.’. Menos atí-
pico do que as pessoas pensam,
graças a todas as Divindades e
Egrégoras!”, explica o autor.

Divulgação

Obra apresenta reflexões e
experiências da espiritualidade
no cotidiano
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Vereadora quer informações
de semáforos na avenida

Requerimento 147/2022, da
vereadora Ana Pavão (PL), apro-
vado na 5ª reunião extraordiná-
ria desta segunda-feira (21),
questiona o Executivo Municipal
sobre a semaforização da rotató-
ria da avenida Laranjal Paulista
com a rodovia Cornélio Pires. No
documento a parlamentar per-
gunta se foi elaborado projeto
para implantação de semáforos

na referida rotatória e, caso te-
nha sido feito, “qual o número de
protocolo de encaminhamento à
Artesp (Agência Reguladora de
Transportes do Estado de São
Paulo). Entre os questionamen-
tos, Ana Pavão deseja saber se
algo está sendo feito para di-
minuir o fluxo da rotatória,
“pois há um grande fluxo de
veículos nos horários de pico”.
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Vítimas de enchente
recebem as doações
arrecadadas por entidade
Deputada estadual Professora Bebel apela ao governo do
Estado para desassoreamento do Ribeirão Piracicamirim

Moradores da comunidade
Conquista, localizada na região do
Bairro Santo Antonio, e do Bos-
ques Água Branca, vítimas da en-
chente do Ribeirão Piracicamirim,
receberam produtos arrecadados
pela campanha desenvolvida pela
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial de Ensino
do Estado de São Paulo), no iní-
cio deste mês, principalmente ces-
tas básicas recebidas principal-
mente de empresários parceiros
da entidade. A arrecadação de
produtos, principalmente de gê-
neros alimentícios, partiu de uma
iniciativa da presidenta da Apeo-
esp, a deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT), como forma de
auxiliar famílias carentes que es-
tavam precisando de apoio, prin-
cipalmente alimentos, assim
como famílias vítimas da enchen-
te no Ribeirão Piracicamirim.

A entrega dos produtos aos
moradores da comunidade Con-
quista foi feita no último domin-
go, dia 20 de fevereiro, pela pre-
sidenta do Centro Comunitário
do Vila Cristina, Delvita Rodri-
gues, e pelo presidente do Cen-
tro Comunitário do Parque Pira-
cicaba, Adalberto Brito, que são
apoiadores do mandato da depu-
tada Professora Bebel, inclusive
marcado pelo fornecimento de café
da manhã a moradores. “Toma-
mos esta iniciativa para ajudar a
atenuar a fome das pessoas que
estão tendo bastante dificuldade,
nesse momento, ainda em função
da pandemia, do desemprego e da
alta da inflação”, diz Delvita.

Já a entrega aos moradores
do Bosque do Água Branca foi
feita, na noite desta última se-
gunda-feira, 21 de fevereiro, por
Lúcia Lopes Cavalheiro, e Olívia
Camargo da Silva, que também
integram a equipe de apoio do
mandato popular da deputada
Bebel. “O nosso objetivo é aju-
dar a combater a fome das fa-
mílias que perderam tudo com
a última enchente”, diz Bebel.

Durante a entrega dos pro-
dutos  Ana Paula de Almeida Sil-
va, líder dos moradores do bair-
ro Bosque Água Branca, que se
incumbiu de fazer a destinação
dos produtos às famílias vítimas
da enchente, revelou que a po-
pulação daquela região da cida-
de está reivindicando que Pira-
cicaba seja incluída no progra-
ma Rios Vivos, realizado pelo
Governo do Estado de São Paulo,
por meio do DAEE (Departamen-
to de Águas e Energia Elétrica),
para realizar o desassoreamen-
to do ribeirão Piracicamirim.

Em função de que em épocas
de chuvas, o ribeirão Piracicami-
rim transborda e acaba invadin-
do dezenas de casas, destruindo
tudo que os moradores possuem,
a deputada Professora Bebel es-
tará fazendo gestões junto ao go-

Fotos: Divulgação

1- Durante a entrega foi oferecido café da manhã aos moradores. 2- A entrega dos
produtos foi feita por Delvita Rodrigues e Adalberto Brito. 3- Apoiadores do mandato da
deputada Bebel fizem a entrega dos alimentos aos moradores do Bosque do Água Branca.

verno do Estado de São Paulo,
através do DAEE, para que a Pre-
feitura de Piracicaba seja incluí-
da neste programa, para que o
ribeirão seja desassoreado. “É
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Vereador apura suspensão por
24h do pronto atendimento SUS

O vereador Josef Borges (So-
lidariedade) ao tomar conhecimen-
to da suspensão do pronto atendi-
mento respiratório a pacientes do
Sistema Único de Saúde (SUS)
anunciado nesta terça-feira (22) e
que motivou questionamentos da
população, verificou com o hos-
pital os motivos da medida e o
doutor Paulo Oliveira, diretor
Técnico do HFC Saúde, explicou
que por estar com muitos pacien-
tes internados além do limite da
capacidade de atendimento do
SUS, não teve outra alternativa.

“Muitos pacientes interna-
dos não são residentes de Pira-
cicaba. São também de cidades
da região de cobertura da Dire-
toria Regional de Saúde de Pira-
cicaba (DRS-X) que abrange 26
municípios. O HFC é referência na
região”, comentou Josef Borges,
líder do governo na Câmara.

O diretor do HFC, informou
em nota que o HFC Saúde atua em
parceria com a Central de Regula-
ção De Vagas de Piracicaba (CRV).
“Entretanto, em 21/02/2022, ex-
cedemos em 300% a capacidade
operacional máxima dos atendi-

mentos no Pronto Atendimento.
Dessa forma restringimos inicial-
mente por 24 horas os novos en-
caminhamentos de pacientes
SUS da CRV a fim de garantir a
qualidade e segurança dos paci-
entes já internados”, relatou.

Josef Borges afirmou que a
Secretaria Municipal de Saúde já
está buscando soluções com o hos-
pital para que este problema não
afete o atendimento aos pacientes
SUS. Oliveira ressaltou ainda que
“estamos construindo junto ao
Governo Municipal soluções para
melhorias do processo de Referên-
cia e Contra Referência com base
em protocolos definidos sobre Vaga
Zero. Retomaremos o quanto antes
os encaminhamentos pela CRV do
município”, concluiu em nota.

Para o vereador, este proble-
ma ocorre por que muitas doen-
ças ficaram reprimidas por conta
da Covid-19 e os casos graves que
necessitam de internação, como
acidente vascular cerebral (AVC),
infarto e outros, acabaram so-
brecarregando também o siste-
ma de saúde pública, além dos
casos de pessoas com Covid-19.

KICKBOXING
Matheus Ruiz da Costa, 17,
conquistou o campeonato
de kickboxing da modalida-
de point fight e venceu por
W.O. na modalidade kickli-
ght, durante o 7º Open de
Tatame, em Cambé, no Es-
tado do Paraná. O evento
aconteceu no último sábado
(19). Silvio Ribeiro, 39, ficou
em 2º lugar no kicklight e
Matheus Franco Ribeiro, 15,
venceu o kicklight. No Cam-
peonato Believer Fight Kick-

boxing, realizado em Rafard,
no domingo (20), Jhames
Souza, 26, sagrou-se cam-
peão; Weslley Gustavo, 16,
também venceu em sua mo-
dalidade; Fabiana Rodrigues,
21, ficou com o vice-campeo-
nato; Matheus Gama Ribeiro,
34, ficou vice-campeão e Anai-
ele Ferreira, 26, não pôde par-
ticipar do evento, já que dois
antes fez um teste de covid e,
recentemente, também des-
cobriu que está grávida.

Divulgação

uma situação grave que precisa
ser resolvida o mais breve possí-
vel, evitando que os moradores
não sejam pegos novamente de
surpresa com o transbordo do ri-

beirão”, enfatiza Bebel, que a
apoia os moradores que querem
ser indenizados pela Prefeitura
em função da enchente, assim
como requerem isenção do IPTU.
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A Banda mais Bonita da Cidade
e Paula Lima estarão no Sesc
Os shows serão no Ginásio, sempre a partir das 20h, seguindo os protocolos sanitários,
com acomodação em cadeiras com distanciamento e obrigatoriedade do uso da máscara
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Vereador acompanha
trabalhos de recuperação
do parque do Mirante

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) esteve nesta terça-feira
(22) no parque do Mirante,
acompanhando os trabalhos
que estão sendo realizados pela
empresa MRV, de manutenção
e pintura das muretas e balaús-
tres deste complexo turístico.

Conforme verificado pelo par-
lamentar, a empresa, em parceria
com a prefeitura municipal neste
projeto de revitalização do Miran-
te, realiza a lavagem com máqui-
na jato moderado, reparos de even-
tuais pontos que estavam quebra-
dos e iniciou, nesta terça, os servi-
ços de pintura na cor cerâmica das
muretas e balaústres do parque.

A revitalização do Mirante
é fruto de uma iniciativa da Se-
cretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente, na pessoa do ti-
tular da pasta, Alex Gama Sal-
vaia, afirma o parlamentar.

Na oportunidade, Trevisan
Jr. lembra que visitou o Mirante
em outubro de 2021, com o se-
cretário Alex, onde solicitou a
execução dos serviços de poda de
árvores e supressão de alguns
galhos podres, que apresentavam
riscos de acidentes, em todo o
complexo do parque  e na aveni-
da Maurice Allain, serviço este
realizado em novembro, assim
como os reparos e pintura das
muretas e balaústres do local.

Em documento encaminha-
do ao Codepac (conselho munici-
pal de Defesa do Patrimônio Cul-
tural) de Piracicaba, o parlamen-
tar destaca que as muretas e ba-
laústres do parque foram pinta-
das de várias cores, sendo alguns
trechos na cor azul, laranja e

Revitalização é iniciativa da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente

Assessoria Parlamentar

amarelo. O colegiado entendeu,
conforme sugerido pelo vereador,
que a cor cerâmica é a cor original
da época e a mais apropriada para
ser utilizada nesta revitalização.
Além disso, foi solicitado autoriza-
ção do Codepac, visando a execu-
ção dos serviços de pintura da
marquise existente na praça “An-
tonio Benites”, o que foi aprovado.

O parlamentar também des-
taca que em visita ao Mirante na
época, o titular da Sedema se com-
prometeu a buscar uma parceria
privada para realização dos servi-
ços de recuperação do parque. “O
objetivo da parceria é realizar a
pintura padronizada de toda a
extensão do parque e a recupera-
ção de vários pontos do piso que
estavam danificados, prejudican-
do o acesso de pessoas que tinham
dificuldades de locomoção. Trevi-
san também lembra que a  "Sede-
ma propôs e a MRV aceitou essa
parceria, que visa ampliar o poten-
cial turístico e histórico do local”
relatou ao titular da pasta, Alex.

“Parabenizo e agradeço a
atenção do prefeito Luciano Al-
meida (União Brasil) e do secre-
tário Alex Gama Salvaia pela feliz
iniciativa de buscar uma parceria
privada para realizar a revitali-
zação do parque do Mirante.
Agradeço também a toda equipe
da Semac (secretaria municipal de
Ação Cultural) e demais secreta-
rias municipais envolvidas. O par-
que do Mirante é um dos princi-
pais cartões postais da cidade, que
merece receber os devidos cuida-
dos. É mais cultura, lazer, turis-
mo e segurança aos turistas e vi-
sitantes” destaca Trevisan Jr.

Na manhã desta terça-feira
(22), o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) participou de uma reu-
nião online que debateu melhori-
as que devem ser apresentadas à
categoria dos motoqueiros profis-
sionais que prestam serviços atra-
vés de plataformas de entregas.

No encontro estavam pre-
sentes representantes do MPT
(Ministério Público do Trabalho
de Campinas - SP), do Cerest
(Centro de Referência em Saúde
ao Trabalhador), advogados da
BR Malls, do Shopping Piracica-
ba, e representantes da platafor-
ma de entregas Ifood, que discu-
tiram implantações de melhori-
as estruturais e físicas, buscan-
do atender as necessidades dos
trabalhadores sobre duas rodas.

Gustavo Pompeo apontou
durante o encontro as dificulda-
des que a categoria tem encon-
trado ao precisar retirar suas en-
tregas nas dependências do Sho-
pping Piracicaba. “Os entregado-
res precisam estacionar suas mo-
tos do lado de fora, deixar as bags
(bolsa para transporte de alimen-
tos) em uma estante distante da
entrada, retirar os pedidos nas
lojas que utilizam a plataforma e
transportar produtos em sua

grande maioria quente até o local
inicial, dificultando e atrasando
de forma considerável os moto-
queiros” comentou Pompeo.

O representante do Shop-
ping se mostrou muito aberto a
receber orientações dos órgãos
públicos para oferecerem o me-
lhor local possível para a catego-
ria desenvolver suas tarefas.
“Para nós é importante que o
prestador de serviço venha fazer
sua coleta com prazer ao chegar
em nosso estabelecimento, mas
precisamos de um suporte técnico
para que possamos nos adequar e
atender as demandas apresenta-
das pela categoria” completou.

A promotora do Ministério
Público do Trabalho de Campi-
nas se mostrou firme ao apre-
sentar as necessidades dos tra-
balhadores aos representantes
da plataforma de entregas, pois
acredita que é extremamente
necessário que a plataforma en-
xergue o motoqueiro como um
trabalhador digno e que possa
prestar seu serviço com quali-
dade sem deixar de ter o míni-
mo de condição para tanto.
“Precisamos concentrar nossos
esforços para trazer a solução
para a categoria, que tem um

volume grande de coletas no
shopping e para que isso ocor-
ra da melhor forma é impres-
cindível que continuemos a de-
senvolver este trabalho em con-
junto”, completou a promotora.

Durante o encontro foram
apresentadas todas as demandas
mais “dolorosas” e “sensíveis” que
atingem a categoria quanto as co-
letas realizadas no shopping. Os
representantes do shopping e da
plataforma de entregas receberam
as demandas apresentadas e se
mostraram abertos a realizar as
modificações necessárias para que
os trabalhadores tenham melho-
res condições de desenvolver
seu serviço, comentou Pompeo.

Gustavo trouxe junto a pro-
motoria do MPT a sugestão de
implantação de um HUB (Local
para otimizar as coletas) que fun-
ciona em Campinas no Shopping
Dom Pedro, pois segundo eles de
fato se encontra mais agilidade e
solucionaria grande parte das
queixas dos motoqueiros que pres-
tam serviço para a plataforma.  O
representante do Ifood informou
que hoje eles possuem esse siste-
ma no local apontado por se tra-
tar de um dos maiores shoppin-
gs da América latina e que seu

volume de entrega de fato mos-
tra a necessidade de implanta-
ção deste modelo de serviço.

Segundo Pompeo os repre-
sentantes das instituições noti-
ficadas pelo MPT fizeram diver-
sas anotações durante o encon-
tro e ficaram de buscar soluções
que possam ser apresentados já
no próximo encontro do grupo
que ficou agendado para o dia
09 de março de 2021 ainda de
forma remota, mas o grupo não
descartou a possibilidade de re-
alizar um encontro presencial (in
loco) no Shopping Piracicaba, a fim
de entender e desenhar as melho-
res soluções para a categoria.

Sabemos que a valorização de
toda a categoria leva tempo, mas
continuarei buscando soluções
para os problemas encontrados
pelos motoqueiros, formando
parcerias com o Cerest, MPT en-
tre outros que visem valorizar o
trabalho dos motoqueiros em
nossa cidade, completou Pompeo.

Nós do MPT temos a obri-
gação de olhar para as condições
de trabalho ofertadas e garantir
que os trabalhadores recebam
seus direitos e tenham o mínimo
de condições de prestar seu ser-
viço”, completou a promotora.

OOOOONNNNN-----LINELINELINELINELINE

Melhorias para motoqueiros são debatidas em reunião
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Vereadora visita Espaço
Cultural Bloco da Ema

Na manhã de terça-feira
(22), a vereadora Rai de Almeida
(PT) visitou o Espaço Cultural Blo-
co da Ema, comandado pelo ar-
tista Tony Azevedo. Além de co-
nhecer o local, Rai e Tony conver-
saram sobre a importância des-
ses espaços culturais na cidade,
na grande batalha que é poder
mantê-los abertos e em plena ati-
vidade, não apenas por conta da
pandemia, mas principalmente
pela falta de políticas culturais
mais solidificadas no município.

“Precisamos apoiar esses es-
paços, acompanhar suas progra-
mações, divulgar suas atividades.
São locais de resistência desses
artistas, que precisam do espaço
não apenas para poderem traba-
lhar, mas que possam também
abrir ao público, divulgar suas
obras, oferecer cursos e oficinas,
compartilhar com outros faze-
dores de arte”, destacou Rai.

Outra pauta de discussão
foi sobre os centros culturais
municipais, "sendo necessário
um acompanhamento dos pro-

Rai ressalta a importância dos espaços culturais na cidade

Assessoria Parlamentar

jetos destinados a eles, não ape-
nas por parte das vereadoras e
vereadores, mas que os artistas
da cidade possam se inteirar,
contribuir e cobrar", disse.

A parlamentar também obser-
va que os blocos de carnaval fo-
ram assuntos da conversa. Segun-
do Tony, é necessário um posicio-
namento do poder público em re-
lação à situação desta festividade,
quais ações serão tomadas para
que essa manifestação cultural tão
importante não seja ignorada em
tempos de pandemia. “Não quere-
mos que fiquemos todos aglome-
rados nas ruas, mas saber quais
as ações que o governo pode pro-
por para que essa manifestação
cultural popular aconteça de for-
mas alternativas, quais propostas
existem para possibilitar um míni-
mo de apoio aos tão tradicionais
blocos de rua”, comentou Tony.

A vereadora Rai também
conferiu os trabalhos expostos no
espaço cultural, que fica locali-
zado na rua Moraes Barros, 176,
na região central de Piracicaba.

Neste final de semana, o pal-
co do Sesc Piracicaba recebe dois
shows: A Banda Mais Bonita da
Cidade se apresenta na sexta (25)
e a cantora Paula Lima no sábado
(26/2). Os shows serão no Giná-
sio, sempre a partir das 20h, se-
guindo os protocolos sanitários,
com acomodação do público em
cadeiras com distanciamento e
obrigatoriedade do uso da más-
cara. Os ingressos são vendidos
pelo www.sescsp.org.br/piracicaba
e na bilheteria da unidade local e
custam R$ 15 para Credencial Ple-
na e categoria meia entrada e R$
30 para as demais categorias.

A entrada em qualquer uni-
dade do Sesc só é permitida após
a apresentação do comprovante
das duas doses da vacina con-
tra a Covid-19 (ou o comprovan-
te de vacinação em dose única)
para pessoas com mais de 12
anos e documento com foto. O
uso de máscaras cobrindo boca
e nariz continua obrigatório.
Para mais detalhes,  acesse
tinyurl.com/reabertura-sesc.

A BANDA MAIS BONITA A Banda Mais Bonita da Cidade se apresenta nesta sexta-feira (25)

Divulgação

DA CIDADE - Formada em 2009
a partir da vontade de reinterpre-
tar canções de novos composito-
res curitibanos, A Banda Mais
Bonita da Cidade ficou mundial-
mente conhecida pelo vídeo da
canção “Oração” em 2011, quan-
do gravou seu primeiro disco pelo
sistema de financiamento coleti-
vo. Neste show, apresenta as can-
ções de seu EP, “Canções Que Vão
Morrer No Ar”, e dos trabalhos
“O Mais Feliz da Vida”, “De
Cima do Muro eu Vi o Tempo”,
que resultaram em meio milhão
de seguidores nas redes sociais,
7 turnês internacionais (Fran-
ça, Espanha, Portugal, Argenti-
na, Uruguai, Colômbia e Vene-
zuela) e 500 shows realizados.

PAULA LIMA TOUR - A
cantora apresenta seu novo show
"Saudade!", que marca a reto-
mada das suas apresentações
presenciais, com clássicos como
"Mil estrelas" e "Meu Guarda-
Chuva", e outras canções da
MPB como "Coleção" (Cassiano)
e "Canário do Reino" (Tim Maia),
além de músicas novas e inéditas.
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Mato alto em área verde
é motivo de preocupação

Moradores do bairro Santa
Cecília, funcionários e pais de alu-
nos da escola municipal Prof. Hei-
tor Pompermayer procuraram o
gabinete do vereador André Ban-
deira (PSDB) para que o parlamen-
tar interceda junto à Prefeitura de
Piracicaba (SP). Motivo: há muito
mato na área verde localizada na
rua Fúrio Franceschini, desde a
esquina na rua Luciano Gallet,
487, até a rua Irmã Margarida,116.

“Segundo informado, e con-
forme é possível verificar nas fo-
tos apresentadas, a calçada está
com mato alto, o que atrapalha a
passagem, principalmente por ser
um lugar de alto fluxo de pessoas
que frequentam a escola”, disse o
parlamentar.

André Bandeira encaminhou
a indicação 811/2022 solicitando
do Executivo o corte de mato em
toda a extensão da área verde.

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) esteve na última se-
gunda-feira (21), na Smads (Se-
cretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social)
para falar com a secretária Euc-
lidia Maria Fioravante a respei-
to da reforma do centro comu-
nitário do Parque Orlanda.

No encontro, o parlamentar
quis saber quando terão início às
obras de reforma no espaço. Se-
gundo a titular da pasta, está em
andamento o processo de licitação
para a contratação da empresa
que será a vencedora do certame.

Na ocasião, foi falado so-
bre o Case (Centro de Atendi-
mento Socioeducativo) no bair-
ro Parque Orlanda e qual se-
ria a sua utilidade no futuro.

Anilton Rissato comentou
também da possibilidade da
Smads levar cursos para o re-
sidencial Vida Nova 1,2,3 e 4
no bairro Vale do Sol.

Por fim, o parlamentar
comentou sobre a verba que é
destinada à Smads. “Devida a
sua importância, é muito pou-
ca para tantas demandas”,
destacou o parlamentar.
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Reforma de centro comunitário
é tema de conversa na Smads

Assessoria Parlamentar

André Bandeira foi procurado por moradores do bairro Santa Cecília
para que interceda junto à Prefeitura para o corte de mato no local

Assessoria Parlamentar

Anilton Rissato foi recebido pela secretária municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social, Euclídia Fioravante
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Parlamento lança plano para
fomentar cadeia econômica
Na primeira reunião do Parlamento Metropolitano de Piracicaba em 2022, presidente
Gilmar Rotta apresentou plano para criar rede de informações sobre investimentos
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Vereador participa de audiência
com a ministra Damares Alves

A agenda buscou parcerias e projetos do ministério e
combate à violência contra a mulher, pelos direitos humanos

Assessoria Parlamentar

O vereador Paulo Henrique
Paranhos (Republicanos) esteve em
audiência na tarde de terça-feira
(22) na sede do Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos Hu-
manos, em Brasília (DF), com a Mi-
nistra Damares Alves e com a as-
sessora especial Teresinha Neves.

A agenda tem como objetivo fir-
mar parcerias e buscar outros pro-
jetos do Ministério para a cidade de
Piracicaba, na luta pelos direitos das
crianças e adolescentes, combater
a violência contra a mulher e na
proteção dos direitos humanos.

Na oportunidade a Minis-
tra Damares Alves e sua Asses-
sora Especial, Teresinha Neves,
agradeceram ao parlamentar
pela luta incansável que vem
realizando ao longo dos anos
na campanha de combate a pe-
dofilia e que pode contar com o
Ministério como parceiro nes-
sa luta ao combate a explora-
ção sexual de crianças e ado-
lescentes, bem como em reali-
zar a campanha “Maio Laran-
ja” no enfrentamento à violên-
cia sexual contra as crianças.

O PMP (Parlamento Metro-
politano de Piracicaba) será pro-
tagonista de um projeto que tem
o objetivo de fomentar a cadeia
econômica regional, em seus mais
diversos segmentos, tendo como
foco a economia de baixo carbo-
no. O plano foi apresentado pelo
presidente do Parlamento e da
Câmara Municipal de Piracicaba,
vereador Gilmar Rotta (Cidada-
nia), nesta quarta-feira (23), na
primeira reunião ordinária do
colegiado em 2022, realizada na
Câmara Municipal de Cordeiró-
polis. O Parlamento Metropolita-
no reúne os mandatários do Po-
der Legislativo dos 24 municípios
que compõem a RMP (Região
Metropolitana de Piracicaba).

Durante a reunião, os verea-
dores foram incentivados a con-
tribuir com uma rede de infor-
mações a respeito dos investimen-
tos públicos e privados anuncia-
dos em seus municípios. O asses-
sor especial da Presidência da
Câmara de Piracicaba, o econo-
mista Ricardo Buso, explicou a
ideia aos vereadores regionais.
Ele tomou como base a Piesp (Pes-
quisa de Investimentos Anuncia-
dos no Estado de São Paulo), de-
senvolvida mensalmente pela Fun-
dação Seade (Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados).

Segundo o economista, a
pesquisa envolve os investimen-
tos anunciados nos 40 principais
jornais do estado. Ao encami-
nhar ofício à fundação sobre a
metodologia da pesquisa, o Par-
lamento foi informado que ape-
nas dois jornais da RMP estão
entre os relacionados. “Tem mui-
tos investimentos que estão acon-
tecendo e a pesquisa deixa de abor-
dar”, explicou Buso. “Então pedi-
mos para os vereadores regionais
comunicarem esses investimen-
tos ao Parlamento para que se-
jam divulgados nas mídias certas,
para que entrem na pesquisa”.

O economista lembrou que,
quando é noticiado o investimen-
to de algum determinado segmen-
to de produção, os fornecedores
da matéria-prima tendem a se ins-
talar perto e os compradores tam-
bém. “É importante o Parlamen-
to fomentar uma cadeia com po-
der de concorrência”, colocou.

O presidente do PMP, verea-
dor Gilmar Rotta (Cidadania), sa-
lientou que cada município tem
uma referência econômica, uma
peculiaridade que aponta para o
seu crescimento. Com o intermé-
dio do Parlamento nas relações
comerciais entre municípios vizi-
nhos, a ideia é gerar economia
com transporte de mercadorias e
alavancar a circulação de recur-

Parlamento reúne os mandatários do Poder Legislativo dos 24
municípios que compõem a RMP (Região Metropolitana de Piracicaba)

Guilherme Leite

sos na própria região. “Por que
não os municípios se conversa-
rem, um fornecendo a matéria-
prima e o outro produzindo a
matéria final? Não adianta ter
economia na produção e ficar caro
o transporte lá na frente. Ou tra-
zer matéria-prima de fora que é
mais cara que a do vizinho”, pon-
derou. “Precisamos fomentar a
economia local, pensando global-
mente, mas trabalhando local-
mente, com os 24 municípios”.

Gilmar Rotta explicou que a
assessoria técnica está fazendo um
estudo minucioso das caracterís-
ticas econômicas de cada municí-
pio da RMP para a elaboração de
um projeto para que o Parlamento
fomente os investimentos públicos
e privados que estiverem em an-
damento na região. “Temos que
ver qual é melhor desenho desse
projeto para que todos os municí-
pios ganhem, para que a popula-
ção ganhe, para que haja uma eco-
nomia voltada internamente para
os municípios da RMP”, afirmou.

TETO DO SUS – Durante
a primeira reunião ordinária do
PMP, os vereadores regionais
aprovaram por unanimidade três
requerimentos que solicitam in-
formações do DRS (Departamen-
to Regional de Saúde) 10, com
sede em Piracicaba, sobre a au-
sência de unidades de referência
para procedimentos e cirurgias de
alta e média complexidade, em
diversas especialidades médicas.
Os problemas relatados nos mu-
nicípios são praticamente os mes-
mos, como as dificuldades em con-
seguir atendimentos para essas
demandas através do sistema de
regulação do SUS (Sistema Único
de Saúde), o que tem gerado lon-
gas filas de espera de pacientes.

Os requerimentos fazem refe-
rência a déficits de atendimento
em várias especialidades médicas,
como oftalmologia, neurologia,
neuropediatria, psiquiatria e orto-
pedia. As proposituras partiram de
um grupo de vereadores de São
Pedro e foram endossados pelos
demais vereadores regionais. “Não
estamos tendo referência para es-
sas especialidades. Em São Pedro,
a Prefeitura está comprando esses
serviços, mas é uma função do
SUS”, defendeu o primeiro-secre-
tário do Parlamento e presiden-
te da Câmara Municipal de São
Pedro, vereador Carlos Eduardo
Oliveira, o Dú Sorocaba (PL).

Diante dos relatos, o presi-
dente Gilmar Rotta definiu a for-
malização de um documento
único para solicitar a elevação do
teto de gastos do SUS com os pro-
cedimentos e cirurgias de alta e
média complexidade. Ele lem-

brou que intermediou a última
solicitação, em 2014, que garan-
tiu um aumento em R$ 20 mi-
lhões nos recursos disponíveis
para os municípios da região.

Ele lembrou que esse au-
mento da demanda é um reflexo
do aumento populacional desde
então e também da pandemia de
Covid-19, já que muitas cirurgi-
as e atendimentos eletivos fica-
ram represados nos últimos dois
anos. “Temos também várias
pessoas que tinham plano de saú-
de, perderam o emprego e hoje
são tratadas no SUS. Tudo é a
somatória de um sistema que já
estava deficitário e agora o go-
verno tem que aumentar a capa-
cidade de atendimento dessa
demanda SUS. É uma situação
muito complexa, o novelo de uma
lã que está embaralhado e, nós,
através do Parlamento, precisa-
mos desembaralhar”, colocou.

Piracicaba, que é cidade refe-
rência para várias especialidades,
também sofre com a demanda re-
primida, conforme apontou o ve-
reador Pedro Kawai (PSDB). “Eu
levantei a questão do neuropedia-
tra em Piracicaba, que nós esta-
mos com sérios problemas. Preci-
samos de apoio da Secretaria de
Estado para que as crianças sejam
atendidas de forma adequada”,
colocou. Para o vereador Josef Bor-
ges (Solidariedade), que também
participou da reunião, a questão da
saúde tem que ser tratada com pri-
oridade. “O Parlamento é uma fer-
ramenta importante para as cida-
des trazerem maior qualidade de
vida para a população. O Parla-
mento tem essa força para buscar
a solução desse problema junto às
secretarias estaduais”, disse.

RODOVIAS – Também fo-
ram aprovados, durante a reunião
do PMP, quatro requerimentos
que solicitam intervenções na ma-
lha rodoviária da região metropo-
litana. Foram listadas necessida-
des de melhorias na SP-306, que

liga Iracemápolis a Cordeirópolis;
SP-151, que liga Iracemápolis ao
bairro Tanquinho, em Piracicaba;
e na SP-332, no trecho de acesso a
Conchal. O vereador Pedro Kawai
(PSDB) fez uma emenda solicitan-
do providências da concessioná-
ria Ecovias para o acesso ao bair-
ro Campestre, em Piracicaba.

O presidente Gilmar Rotta
garantiu que o Parlamento vai
intermediar reuniões presenciais
ou virtuais com representantes
do Governo do Estado e das con-
cessionárias para apresentar as
reivindicações. Ele lembrou que,
na semana passada, foi realiza-
da uma reunião on-line entre ve-
readores de São Pedro, Charque-
ada, Águas de São Pedro, Santa
Maria da Serra e Piracicaba com
a concessionária Eixo para dis-
cutir requerimentos de manu-
tenção nas rodovias da região.

Também foi aprovado na reu-
nião um requerimento solicitando
a realização de obras de infraes-
trutura em escolas estaduais da
região e uma moção de apelo para
a criação de políticas públicas
para a inibição do problema da
evasão escolar. Como se tratam
de diretorias regionais de ensino
diferentes, o presidente Gilmar
Rotta propôs o encaminhamento
dos documentos para cada órgão.

A questão das enchentes tam-
bém estava na pauta da reunião
do PMP, através da aprovação de
uma moção de apelo ao Governo
do Estado para que seja criado um
sistema de gerenciamento de ris-
cos para a região. De acordo com
os parlamentares das cidades de
Capivari e Rafard, que foram du-
ramente castigadas pelas últimas
chuvas fortes na região, a ideia é
que a Defesa Civil Estadual
promova um sistema de alerta
para os municípios ribeirinhos.

A próxima reunião ordinária
do Parlamento Metropolitano de Pi-
racicaba será no dia 22 de março,
na Câmara Municipal de Araras.
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Estradas são demanda principal
do bairro Nova Suíça e região

Uma das lutas do vereador
Gilmar Rotta (Cidadania) é a de
melhoria nas estradas da Zona
Rural. Em 2013, após encami-
nhar indicação ao Executivo, fo-
ram pavimentados cerca de
3250m² de estrada no trecho
que liga a escola municipal de
ensino infantil e fundamental
João Perin até a Igreja, quase
paróquia, Imaculada Conceição.

Atualmente, os moradores
solicitam a pavimentação da estra-
da José Saul Chinelatto, demanda
que o vereador encaminha ao Exe-
cutivo desde 2014. Rotta informou
as dificuldades em conseguir exe-
cutar essa solicitação, mas refor-
çou que em união a comunidade

continuará buscando melhorias.
Uma das alternativas é a raspa
de asfalto ou o lajão britado que
resolveriam pontualmente o pro-
blema que estão tendo no local.

Outro problema que os mora-
dores estão tendo no bairro são
com as galerias de água pluvial.
Do bairro Nova Suíça até Volta
Grande, muitas galerias se encon-
tram obstruídas ou danificadas, pre-
judicando o escoamento das águas,
gerando transtornos aos morado-
res com alagamentos e erosões.

Gilmar informou que irá le-
var a secretaria municipal res-
ponsável até o local para realizar
uma vistoria para resolver esses
problemas o mais rápido possível.

Assessoria Parlamentar

Moradores solicitam a pavimentação da estrada José Saul Chinelatto,
demanda que Gilmar Rotta encaminha ao Executivo desde 2014

ESTRADAS
Muitas estradas e ruas dos
bairros Santana e Santa Olím-
pia foram danificadas por con-
ta das fortes chuvas ocorridas
recentemente. Procurado pelo
presidente da associação de
moradores, José Carlos Cor-
rer, o vereador Gilmar Rotta
(Cidadania) realizou visita
acompanhado pelo secretário
de obras Paulo Sérgio Ferrei-
ra da Silva, a fim de fiscalizar o

problema. No local, foi possí-
vel verificar que as estradas
estão bastante comprometi-
das e trazendo transtorno aos
moradores, onde muitos não
tem conseguido sair de suas
casas por conta dos grandes
buracos e valetas. O secretá-
rio Paulo informou que colo-
cará na programação de ser-
viço para realização da manu-
tenção dos locais visitados.

Assessoria Parlamentar PPPPPAAAAATRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIO

Vereador solicita obras de reparos nas chaminés do Engenho Central
O vereador Laercio Trevisan

Jr. (PL) encaminhou ao prefeito
municipal, Luciano Almeida
(União Brasil), solicitação de exe-
cução de obras de reparos nas cha-
minés localizadas no parque do
Engenho Central. O parlamentar
esteve nas dependências do par-
que nesta terça-feira (22), acom-
panhado pelo diretor do Enge-
nho Central, Antonio Padovan.

Segundo o parlamentar, um
parecer técnico foi emitido pelo
Arquiteto Marcelo Cachioni, do
departamento de Patrimônio His-
tórico do Ipplap (instituto de Pes-
quisas e Planejamento de Piraci-
caba), a pedido do Codepac (con-
selho de defesa do Patrimônio Cul-
tural de Piracicaba), onde relata o
estado de conservação das Chami-
nés Martinez (construída em 1899)
e Garcez (construída em 1940).

Conforme parecer, a alvena-
ria da chaminé Martinez está
comprometida pela ausência de
ações de conservação, apresentan-
do sérias rachaduras e degrada-
ção com desprendimento de tijo-
los no topo, pela falta de pararrai-
os. Igualmente ocorre na Chami-
né Garcez, a qual também apre-
senta trechos com buracos na al-

venaria externa, causados pelo
desprendimento de tijolos.

No documento encaminhado
ao Executivo, Trevisan Jr. cita o
memorial descritivo elaborado
pelo arquiteto do Ipplap, onde re-
lata a necessidade de execução dos
serviços de demolição da área que-
brada no topo (moldura de acaba-
mento); reconstrução da moldu-
ra de acabamento, conforme mol-
de original, rejunte de trincas, co-
locação de cintas metálicas para
reforço da estrutura, lavagem com
utilização de pressurizador com
jato moderado, aplicação de im-
permeabilizante, instalação de
para raio e de sinaleiro luminoso.

Em consulta aos processos
do Codepac, foi verificado que tal
reivindicação de manutenção e
reparos nas chaminés do Enge-
nho Central tramita desde 2015,
"mas infelizmente nenhuma ação
foi adotada pela gestão anteri-
or", observa o parlamentar.

Trevisan Jr. também solicita
ao prefeito Luciano Almeida, pro-
vidências visando a execução das
obras de recuperação e reparos
nas chaminés do Parque do En-
genho Central, tendo em vista o
risco de acidentes, assim como,

visando a recuperação e preserva-
ção deste importante patrimônio
histórico-cultural de Piracicaba.

ENERGIA ELÉTRICA -
Na oportunidade, o vereador
Laercio Trevisan Jr. cobrou pro-
vidências do Secretário Munici-
pal da Ação Cultural, Adolpho
Queiroz, sobre a realização de li-
citação visando a substituição de
rede de energia elétrica – rede
primária, nas dependências do
Engenho Central, a qual é anti-

ga, apresentando defeitos e inú-
meros problemas técnicos, além
de oferecer riscos de acidentes.

TOMBAMENTO - O par-
que do Engenho Central é tom-
bado pelo Codepac, conforme de-
creto nº 5.036, de 11 de agosto
de 1989 e pelo Condephaat (con-
selho de defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artísti-
co e Turístico do Estado de São
Paulo), por meio da resolução
SC-92, de 25 de agosto de 2014.

Vereador solicita obras de reparos nas chaminés do Engenho Central

Assessoria Parlamentar
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Prefeitura é cobrada por mais investimentos
Administração apresentou R$ 275 milhões em caixa durante apresentação de resultado financeiro de 2021 em audiência pública na Câmara

Resultado de alta na arre-
cadação e estabilidade das des-
pesas ao longo de 2021, a Pre-
feitura de Piracicaba apresen-
tou, na tarde desta quarta-feira
(23), disponibilidade financeira
de R$ 275.243757,90. Se por um
lado o dinheiro em caixa de-
monstra equilíbrio nas contas
do poder público municipal, por
outro os representantes da Ad-
ministração foram cobrados por
agilidade nos investimentos em
serviços e obras públicas.

“Nos preocupa bastante o po-
sicionamento da prefeitura em ter
um recurso tão grande, eu diria
até gigantesco, e ter este volume
de recursos em caixa, parado,
mesmo com tanto serviço a ser
prestado para a população em
nossa cidade, seja a questão de
saúde e na educação”, avalia o
vereador André Bandeira
(PSDB), presidente da Comissão
de Finanças e Orçamento, respon-
sável pela audiência pública na
Câmara Municipal de Piracicaba.

O valor em caixa represen-
ta acúmulo de diferentes fon-
tes de recursos. A maior parte
– R$ 122.997.149,86 – está no
tesouro municipal, composto a
partir de contribuições que po-

dem ser utilizadas em qual-
quer uma das diversas áreas
de atuação do poder público.

Outras partes deste montan-
te são as chamadas “verbas carim-
badas”, ou seja, de setores específi-
cos, como R$ 68.092.132.98 de re-
passes federais, R$ 43.609.373,91
do orçamento da educação, R$
31.928.839.60 de transferências
estaduais, além de recursos pró-
prios de fundos especiais (R$
5.851.251.97); outras fontes (R$
2.526.371,79); operações de crédi-
to (R$ 210.119,18) e emenda par-
lamentar federal (R$ 28.518,61).

A primeira justificativa do
secretário municipal de Finan-
ças, Artur Costa Santos, recai
sobre o impacto da inflação na
receita. Ele recorda que o au-
mento de preços no País iniciou
uma escalada em agosto de
2020, com uma alta acentuada
a partir de janeiro de 2021, e que
esse movimento foi absorvido
pela arrecadação do Município.

Enquanto a previsão da LOA
(Lei Orçamentária Anual) era de
que as receitas ficariam em tor-
no de R$ 1.873.465.500,00 no
ano passado, o movimento in-
flacionário puxou uma alta de
6,8% neste momento, concluído

em R$ 2.001.479.497,17 – um
superávit de R$ 128.013.997,17.

As principais receitas da Ad-
ministraram corroboram com a
explicação: o ICMS, por exemplo,
que é um imposto atrelado à ativi-
dade econômica do Estado, regis-
trou alta de 15,7% entre a previ-
são e a arrecadação de 2021, ten-
do sido projetado em R$
376.000.800,00 e consolidado em
R$ 435.158.196,94. O mesmo mo-
vimento é captado pelo IPTU, com
crescimento de 8% no período, e
pelo ITBI – o qual reflete a dinâ-
mica da atividade imobiliária no
Município –, que registrou 27,3%.

Outra explicação apresenta-
da pelo secretário é a pandemia.
O primeiro semestre do ano pas-
sado foi marcado pelo período
mais agudo de casos e óbitos pelo
Covid-19. Por conta do isola-
mento social em grande parte do
primeiro semestre, algumas ati-
vidades acabaram não sendo re-
alizadas. O resultado aparece
em secretarias que tiveram difi-
culdade de fazer os investimen-
tos previstos na LOA 2021.

A Secretaria de Obras, por
exemplo, previa despesa de R$
55.485.000,00 no ano passa-
do,  mas só empenhou R$

36.179.237,89. Na mesma linha,
seguiu pastas como Semac (Ação
Cultural) e Selam (Esportes, Lazer
e Atividades Motoras), que tive-
ram dificuldade para investir ape-
nas metade do que havia de orça-
mento projetado para o período.

Ainda decorrente da pande-
mia, Santos lembrou que a Lei
Complementar 173/2020 vedou
no País as contratações, conces-
são de reajustes salariais e bene-
fícios pelo poder público munici-
pal entre 27 de maio de 2020 até
o final de 2021. Agora, a despesa
com pessoal está abaixo do limi-
te legal para investimento com
encargo de pessoal: apenas 40,52%
(enquanto a Lei de Responsabili-
dade Fiscal permite até 54% das
receitas correntes líquidas).

COBRANÇAS – O relator
da Comissão de Finanças e Orça-
mento da Câmara, vereador Acá-
cio Godoy (PP), demonstrou pre-
ocupação com os investimentos
em educação, que não alcança-
ram o índice constitucional de
25% -- conforme a Prefeitura, em
2021, ficou em 21,97%. “Isso é pre-
ocupante, porque é um setor que
exige qualificação, estrutura e
ainda existe uma previsão legal,
que deve ser cumprida”, disse.

Embora na justificativa da
Prefeitura, o secretário tenha ar-
gumentado a expectativa sobre
aprovação, no Congresso Nacio-
nal, da PEC 13/2021 – a qual per-
mitirá aos municípios que os in-
vestimentos nesta área sejam
complementados nos próximos
anos –, Godoy enfatizou que é
preciso dar “respostas práticas”
à população e o dinheiro precisa
ser usado. “Devemos ficar ainda
mais atentos para a aplicação
destes recursos”, argumentou.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) criticou a falta de investi-
mentos em áreas mais sensíveis do
poder público, como a assistência
social. “De forma geral, os chama-
mentos da secretaria municipal
para convênios com as entidades
ficaram com valores abaixo do que
eram realizados anteriormente, e
aí a gente olha esses resultados,
com dinheiro em caixa, isso deve-
ria ter sido previsto pela Prefeitu-
ra”, cobrou o parlamentar.

Ele acrescentou que o papel da
Prefeitura era de “prever o que es-
tava prestes a ocorrer”, salientou,
ao lembrar que os recursos pode-
riam ser utilizados em reformas
como na Pinacoteca Municipal e na
Casa do Povoador, ou ainda em

unidades de ensino. “Não tivemos
uma grande obra em nenhuma es-
cola ao longo de 2021 e os campos
de areia não receberam qualquer
investimento, e agora temos di-
nheiro em caixa”, acrescentou.

Outra preocupação do vere-
ador Kawai é que investimentos
previstos em algumas secretari-
as em 2021 caiam no cofre co-
mum. “Já são áreas com dificul-
dade de ações e podem perder
ainda mais recursos”, disse.

A vereadora Rai de Almeida
(PT) lamentou que pastas como
a Selam e a Semac tenham inves-
tido pouco mais de 50% de seus
recursos previstos no orçamen-
to de 2021. “Se não fosse possí-
vel realizar uma determinada
atividade, por conta da pande-
mia, então deveriam ter sido exe-
cutados outros serviços, aplican-
do recursos de outras maneiras”,
questionou, ao lembrar que al-
gumas verbas poderiam ter sido
utilizadas justamente aprovei-
tando o período de que algumas
atividades estavam paradas.

“Como construção e refor-
mas de centros culturais nos
bairros, no caso da Semac, e
os investimentos necessários
em áreas de lazer”, disse.

SSSSSIMESPIIMESPIIMESPIIMESPIIMESPI

Palestra destaca impacto
da mobilidade elétrica

Considerado uma das perso-
nalidades mais influentes do país
no campo da mobilidade elétrica e
das energias renováveis , o piraci-
cabano Adalberto Maluf Filho -
presidente da ABVE (Associação
Brasileira do Veículo Elétrico) - faz
palestra gratuita hoje, 24, das
18h30 às 20h30, no auditório do
Simespi. Sob o tema A Mobilidade
Elétrica e as Energias Renováveis:
Oportunidades e Desafios para a
Indústria Brasileira, o evento é
uma realização do sindicato patro-
nal e aberto a toda a comunidade.

Formado em relações interna-
cional pela USP (Universidade de
São Paulo), Adalberto Maluf é di-

retor de marketing, sustentabili-
dade e novos negócios da gigante
mundial de energia limpa e mobi-
lidade elétrica BYD (Build Your
Dream). É mestre em economia
política internacional; trabalhou na
Prefeitura de São Paulo e foi dire-
tor da Clinton Climate Initiative.

As inscrições gratuitas para
a palestra podem ser feitas até
próximo dia 23 pelo e-mail
simespi@simespi.com.br. Os
participantes podem contribuir
com um quilo de alimento não-
perecível a ser doado ao projeto
Exército de Formiguinhas. O Si-
mespi fica na rua Almirante Bar-
roso, 150, no Bairro dos Alemães.

HHHHHABITABITABITABITABITAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Reunião prevê aproximação de
empresários com a Emdhap

Na manhã desta quarta-fei-
ra (23), o vereador Fabrício Po-
lezi (Patriota) reuniu-se com o
presidente da Emdhap (Empre-
sa Municipal de Desenvolvimen-
to Habitacional de Piracicaba),
Sérgio Chain. O objetivo dessa
reunião foi estreitar o relaciona-
mento entre empresários, donos
de propriedades com potencial de
investimentos futuros no setor
imobiliário e Prefeitura, para dis-
cutir sobre problemáticas refe-
rente à demarcação de proprie-
dade que se encontra tanto em
área rural, como área urbana.

Polezi destaca que o propó-
sito foi intermediar conversas
entre a prefeitura e empresas
que têm propriedades de gran-
de dimensão de área e se enqua-

dram dentro dessa problemáti-
ca e que tem o desejo de investir
nessa área no ramo imobiliário.

O presidente da Emdhap, Ser-
gio Chain, se mostrou solícito em
solucionar a deficiência encontra-
da em algumas propriedades de
grandes áreas que se encontram
dentro, tanto de perímetro urba-
no, quanto do perímetro rural
(propriedades que se encontram
na linha divisória), o que dificul-
ta a venda dessas propriedades
para investimentos futuros.

“É por isso que estamos na
rua trabalhando, nosso papel é
tentar o diálogo tanto com a em-
presa quanto à prefeitura, estrei-
tando o relacionamento entre am-
bos, para que as duas partes sai-
am satisfeitas”, ressaltou Polezi.

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Residência Médica forma 19 profissionais na sexta turma
Pioneira no Brasil em abri-

gar um programa de Residência
Médica em sua estrutura, com a
parceria dos hospitais filantrópi-
cos, a Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria de Saúde e
Coreme (Comissão de Residência
Médica de Piracicaba), realiza
hoje, 24, a partir das 18h30, a
entrega dos certificados de con-
clusão para a sexta turma de for-
mandos do programa de Resi-
dência Médica de Piracicaba.
Nesta turma, receberão o diplo-
ma 19 profissionais, cinco a mais
que no ano anterior. A solenida-
de acontece no anfiteatro do Cen-
tro Cívico, respeitando todas as
medidas sanitárias vigentes decor-
rentes da pandemia da Covid-19.

Conforme explica o coorde-
nador da Coreme, o médico Miki
Mochizuki, nesta formatura con-
templa profissionais nas áreas de
Clínica Médica, Cirurgia Geral,
Ginecologia e Obstetrícia, Orto-
pedia, Pediatria e Saúde da Fa-
mília. “A importância deste pro-
grama para o SUS é a capacita-
ção de profissional especializado
nas diferentes áreas cirúrgicas
dentro do contexto do atendi-
mento do sistema público, ou seja,
entendendo as suas necessidades,
toda sua legislação e a capacida-
de de atendimento da rede”.

Além disso, lembra o coor-
denador, esta é uma oportuni-
dade de mudar o perfil do pro-
fissional, para que ele consiga
retornar ao SUS, auxiliando no
atendimento à população, não

mais como médico generalista,
mas como especialista, profissi-
onal de grande carência dentro
do sistema público brasileiro. “Tê-
los aqui é um benefício muito
grande para Piracicaba, já que
eles acabam conhecendo e incor-
porando a política pública local,
conhecendo os aparelhos de saú-
de que existem na cidade e além
de estarem integrados à rede
municipal”, destacou Mochizuki.

Para este ano, 26 novas va-
gas foram abertas no Programa
de Residência Médica em Piraci-
caba, por meio de processo seleti-
vo realizado pela Fundação Vu-
nesp em oito especialidades, sen-
do Cardiologia, Pré-requisito em
Área Cirúrgica Básica, Clínica
Médica, Medicina de Família e
Comunidade, Cirurgia Geral, Or-
topedia e Traumatologia, Gine-
cologia e Obstetrícia, e Pediatria.

Com aprovação de 180 pro-
fissionais, de acordo com Mo-
chizuki, “esse ano a adesão foi
muito boa e o número de inscri-
tos superou as expectativas. A
prova de qualificação foi reali-
zada pela Vunesp e as matrícu-
las acontecem já nos próximos
dias e a nova turma do progra-
ma deve começar na primeira
quinzena de março”, completou.

De acordo com o secretário
de Saúde, Filemon Silvano, os es-
tágios da Residência Médica
acontecem nas unidades de PSF,
UBS, Centro de Especialidades,
Unidades de Pronto Atendimen-
to (UPA), Coordenadoria em Pro-

gramas de Alimentação e Nutri-
ção (Cpan), Centro de Referência
em Saúde do Trabalhador (Ce-
rest), Centro de Ortopedia e Trau-
matologia (COT) e outros, além
do Hospital dos Fornecedores de
Cana e da Santa Casa de Miseri-
córdia de Piracicaba. “Os médi-
cos residentes trabalham em di-
versos locais que compõem a rede,
sempre com supervisão e orien-
tação de um médico preceptor.
Além do treinamento em serviço,
os jovens médicos têm atividades
teóricas de ensino, conforme pre-
conizado pela Comissão Nacional
de Residência Médica”, completa.

ENSINO – A coordenadora
do departamento de Atenção Bá-
sica da Secretaria Municipal de
Saúde, e médica especialista em
Saúde da Família, Anay Ferrer,
ressalta que a aproximação da
universidade – em Piracicaba com
a Faculdade de Medicina – com
os serviços públicos de Saúde é um
mecanismo fundamental para
transformar o aprendizado, colo-
cando o aluno em contato com a
realidade socioeconômica e sani-
tária da população brasileira já
que os campos de estágios são na
rede SUS. “Desta forma, com o
passar do tempo, mais e mais pro-
fissionais ao optarem em trabalhar
na rede SUS de assistência à saú-
de estariam mais qualificados
para compreenderem os múltiplos
processos envolvidos nesta reali-
dade de saúde coletiva e pública”.

Anay destaca também que a
residência médica é considerada

“padrão ouro” na formação dos
profissionais médicos, sendo cer-
to que após o término do curso
de medicina, apenas 30% dos
médicos brasileiros conseguem
se especializar, seja devido à fal-
ta de vagas ou de locais nos quais
o aprendizado possa acontecer.
“O principal ganho do município
é a vinda de mais médicos que
passam a atuar na rede de assis-
tência SUS. Este momento de
qualificação da rede de Saúde
tem o intuito de despertar o in-
teresse de outros profissionais
médicos e não médicos a presta-
rem serviços à rede municipal,
pois estamos estabelecendo uma
política de educação permanen-
te e de qualificação dos servido-
res médicos, para o aprimora-
mento técnico-científico dessa
categoria o que, com toda certe-
za, refletirá em um atendimento
mais qualificado de toda a popu-
lação piracicabana”, completa.

PROGRAMA – A Residên-
cia Médica, da Secretaria de Saú-
de, forma médicos especialistas
em diversas áreas, qualificar a
rede de atenção em saúde e au-
mentar a resolução e satisfação
dos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS). O ensino-aprendi-
zado é caracterizado por treina-
mento em serviço, com orienta-
ção de profissionais médicos de
elevada qualificação ética e pro-
fissional. Ao final, cada médico
residente recebe o diploma e pas-
sa a ser reconhecido como médi-
co especialista na área escolhida.
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FALECIMENTOS

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

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

com Tadeu.

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em vendas,
paco te  o f f i ce  e
referências – tra-
balho de segun-
da a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br

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

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
------------------------------------------
CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadra-
do, sendo 3 quartos, 2 banheiros, co-
zinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

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

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

SR. JOSÉ REGINALDO MESSIAS
faleceu ontem, nesta cidade, con-
tava 58 anos, filho dos finados Sr.
Angelo Messias e da Sra. Domin-
gas Nunes Messias; deixa os fi-
lhos: Daniel Messias, casado com
a Sra. Michelli Leticia Oliveira Mes-
sias; Ronaldo Messias; Fabiana
Messias; Vitor Messias e Alice Mes-
sias, casada com o Sr. Herbert
Santos de Oliveira. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 14h00 da sala
“C” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LOURDES RABELLO SOA-
RES faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 94 anos, filha dos
finados Sr. Antonio Rabello e da
Sra. Maria Luiza Rossi; deixa os
filhos: Maria Teresa Soares Ma-
teucci, casada com o Sr. Antonio
Mateucci; Antonio Carlos Soares e
Adelia Maria Soares. Deixa netos,
bisnetos, tataraneto, demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o fére-
tro às 14h00 do Velório da Saudade,
sala “04”, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE PEREIRA NUNES faleceu
anteontem, nesta cidade, contava
90 anos, filho dos finados Sr. João
Pereira Nunes e da Sra. Antonia
Pereira Nunes, era viúvo da Sra.
Antonia Alves Pereira Nunes; deixa
os filhos: Maria Ap. Nunes; João
Carlos Pereira Nunes, casado com
a Sra. Tereza Nunes; Sueli Pereira
Nunes e Josefa Pereira Nunes, já
falecida. Deixa netos, bisnetos, de-

mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 15h00 da sala
02 do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. GEORGINA ERNESTO RODRI-
GUES faleceu ontem, nesta cidade,
contava 99 anos, filha dos finados
Sr. Antonio Ernesto e da Sra. Toma-
zia Alves, era viúva do Sr. Julio Ro-
drigues; deixa os filhos: Eva Ap.
Rodrigues Claudino, casada com o
Sr. Jose Fernando Claudino; Adão
Donizete Rodrigues e Maria Bene-
dita Rodrigues Araujo. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório da Saudade, sala
07, para o Cemitério Municipal da
Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ELZA PERES RIBEIRO fale-
ceu ontem, nesta cidade, contava
82 anos, filha dos finados Sr. Jose
Peres e da Sra. Maria Zanatta Pe-
res, era viúva do Sr. Jose Ribeiro;
deixa os filhos: Solange Ap. Ribei-
ro Zanoli, casada com o Sr. Celso
Ap. Zanoli e Sergio Donizete Ribei-
ro, casado com a Sra. Valeria Ri-
beiro. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 17h00 da sala
03 do Velório do Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ROSINA TARANTO BRAGA-
TO faleceu ontem, nesta cidade,
contava 93 anos, filha dos fina-

dos Sr. Vitor Taranto e da Sra.
Luiza Taranto, era viúva do Sr. Eli-
dio Bragato; deixa os filhos: Ma-
ria Ap. Bragato Magro, já faleci-
da; Jair Antonio Bragato, já fale-
cido; Juceli Maria Bragato, casa-
da com o Sr. Francisco Ferreira;
Eda Maria Bragato Zocca, casa-
da com o Sr. Alvaro Zocca; Vera
Lucia Bragato Sturion, casada
com o Sr. Francisco José Sturion;
Rosa Maria Bragato Daniel, já fa-
lecida e Vania Regina Bragato Pe-
reira. Deixa netos, bisnetos, tata-
raneto, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o féretro às
15h00 do Velório da Saudade, sala
02, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANSELMO DE SOUZA IZA fa-
leceu ontem, nesta cidade, conta-
va 42 anos, filho dos finados Sr.
Antonio Iza e da Sra. Lucilia de
Souza, era casado com a Sra. Gra-
ziele Nascimento Iza; deixa as fi-
lhas: Thais Nascimento Iza; Gabri-
ely Nascimento Iza; Mariana Nasci-
mento Iza e Eloiza Nascimento Iza.
Deixa neto, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o féretro às
17h00 do Velório da Saudade, sala
03, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

HENRIQUE DOS SANTOS faleceu
ontem, nesta cidade, contava 40
anos, filho dos finados Sr. Herma-
no Gomes da Silva e da Sra. Jose-
fa Maria de Lima. Deixa irmãos, cu-
nhados, sobrinhos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, às 13h00 no

Cemitério Municipal de Charquea-
da/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. CASTO YUGAR SANTOS fa-
leceu anteontem, nesta cidade,
contava 60 anos, filho dos fina-
dos Sr. Lucio Yugar Lucana e da
Sra. Leonor Santos Velasco, era
casado com a Sra. Noemi Nelly Al-
varez Yugar; deixa os filhos: Ja-
queline Roxana Yugar Alvarez;
Wilmer Casto Yugar Alvarez; Os-
mar Russel Yugar Alvarez; Gio-
vanni Erick Yugar Alvarez e Jhas-
mani Braiham Yugar Belarmino.
Deixa demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia de Cremação será
realizada amanhã, às 10h30 no
Crematório Unidas-Bom Jesus.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. OSWALDO DE ALMEIDA fa-
leceu ontem, nesta cidade, conta-
va 93 anos, filho dos finados Sr.
Manoel de Almeida e da Sra. Davi-
na Duarte. Deixa irmãos, cunha-
dos, sobrinhos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, às 17h00 no Cemi-
tério Municipal de Santa Maria da
Serra – SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. DIRCE ALVES TAVEIRA DOS
SANTOS faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 69 anos, filha dos
finados Sr. Francisco Alves Tavei-
ra e da Sra. Rosaria Otavia Tavei-
ra, era viúva do Sr. Narciso Ferrei-
ra dos Santos. Deixa filhos, gen-
ros, nora, netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi real izado ontem às
17h00 no Cemitério Municipal da
Vila Rezende, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. OLESIA MARIA ARMINIO
DA SILVA faleceu anteontem  na
cidade de Piracicaba aos 67 anos
de idade e era viúva do Sr. João
Alves da Silva. Era filha do Sr. Eli-
as Ale Arminio e da Sra. Dolores
Maria de Jesus, falecidos. Deixou
os filhos: Dany Nunes da Silva e
Fernando Messias Nunes da Sil-
va. Deixa também 1 neta,  demais
parentes e amigos. O seu sepulta-
mento deu-se ontem as 13:30 hs,
saindo a urna mortuaria do Velorio
Municipal da Vila Rezende – Sala
01 para a referida necropole, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)

SRA. MARILENE CORREA DA
SILVA faleceu anteontem  na ci-
dade de Piracicaba, aos 64 anos
de idade e era viúva do Sr. Jose
Claudio da Silva. Era filha do Sr.
Manoel Correa e da Sra. Dileta Roel
Correa, ambos falecidos. Deixou
os filhos: Leidesu Fernanda da
Silva, Jose Claudio da Silva Junior
e Marcos Felipe Jose da Silva.
Deixa também netos, demais pa-
rentes e amigos. O seu sepulta-
mento deu-se ontem as 10:00 hs
saindo a urna mortuaria do Velorio
da Saudade – Sala 05 para o Ce-
miterio da Saudade, onde foi inu-
mada em jazigo da familia. (GRU-
PO BOM JESUS – FUNERAIS)

SRA. MARIA EVANILDE DE TO-
LEDO LARA faleceu na cidade de
Botucatu - SP, aos 79 anos de ida-
de e era viúva do Sr. Rubens Abud
Lara. Era filho do Sr. José Benedi-
to de Toledo e da Sra. Ana Maria

Gregorio. Deixa os filhos: Ivair, Re-
ginaldo, Elizangela e Rogerio, fa-
lecido. O seu corpo foi translada-
do em auto funebre para a cidade
de Laranjal Paulista e o seu sepul-
tamento deu-se no Cemiterio Mu-
nicipal naquela localidade, onde foi
inumada em jazigo da familia. (GRU-
PO BOM JESUS – FUNERAIS)

SR. CRISPIM BATISTA DE SOU-
SA faleceu no dia 21 pp, na cida-
de de Rio das Pedras, aos 78
anos de idade e era casado com
a Sra. Ivanildes Almeida de Sou-
sa. Era filho do Sr. José Batista
de Sousa e da Sra. Bertolina San-
tana Sousa, falecidos. Deixa tam-
bém demais parentes. O seu se-
pultamento foi realizado no dia 22
pp às 14:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
Rio das Pedras seguindo para o
Cemitério Parque da Paz, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)

SR. ANTONIO JOSÉ DE MORAIS
faleceu dia 20 pp, 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, fale-
cidos. Deixa os filhos: Debora Re-
gina de Almeida Morais Feliciano,
Sabrina de Almeida Morais Zaca-
rias e Devid de Almeida Morais.
Deixa ainda netos e bisnetos. O
seu sepultamento foi realizado no
mesmo dia, às 16:00 hs saindo a
urna mortuária do Velório Munici-
pal de Rio das Pedras, seguindo

para o Cemitério Municipal, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)

SR. FABIO AUGUSTO CAMPAG-
NOLI faleceu dia 16 pp, na cidade
de Piracicaba aos 47 anos de idade
e era filho do Sr. Jorge Lazaro Cam-
pagnoli e da Sra. Laura Clarice Cor-
deiro Campagnoli. Deixa os filhos:
João Vitor Campagnoli e Fábio Júni-
or Campagnoli. Deixa demais paren-
tes e amigos. O seu corpo foi trans-
ladado em auto fúnebre para a ci-
dade de Rio das Pedras e o seu
sepultamento foi realizado no dia
17 pp, às 15:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
Rio das Pedras seguindo para o
Cemitério Parque da Paz, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS – FUNERAIS)

SR. ANTONIO LEME faleceu ante-
ontem na cidade de Águas de São
Pedro aos 92 anos de idade e era
casado com a Sra.Yolanda Garcia
Leme .Era filho dos finados Sr.Mario

Leme e da Sra.Anna Maria de Je-
sus .Deixa os filhos:Donizete Anto-
nio ,Messias ,Izildinha de Fatima
,Rosemeire Aparecida e Marcia Apa-
recida .Deixa netos ,bisnetos e de-
mais parentes .O seu corpo foi
transladado para a cidade de   Pi-
racicaba e sua cerimônia de cre-
mação  deu se ontem ás 13:00 hs
no Cremator io de Piracicaba.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. DULCINEIA BOTÃO PORTO
faleceu anteontem na cidade de
São Pedro aos 71 anos de
idade.Era casada com o Sr.Miguel
Porto. Era filha dos finados Sr.
Renato Botão e da Sra.Matilde da
Silva.Deixa os filhos: Valdenilson
,Eliandalva , Clarice e Valdir , dei-
xa netos, bisnetos , demais paren-
tes e amigos.O seu sepultamento
deu se ontem ás 16:30 hs saindo
a urna mortuária do Velório Muni-
cipal de São Pedro seguindo para
o Cemitério Parque São Pedro onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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CARNAVAL: NÃO DESCUIDE DE SUA SAÚDE BUCAL
O carnaval está aí, driblando a pande-

mia. Mesmo sem carnaval de rua, algumas
cidades manterão as datas facultativas da
festividade. Se você for a piscina ou a praia,
não esqueça de algumas regras.

Normalmente damos uma relaxada nes-
tes dias. Mas, é fundamental manter a hi-
giene bucal por meio da escovação dos den-
tes, inclusive antes de dormir.

A escovação regular previne os problemas
bucais mais comuns, como gengivite, cáries
e tártaro, além do mau hálito. Os principais
aliados para se manter os dentes, a gengiva
e a língua bem cuidados e o hálito agradável
são a escova, o creme dental e o fio dental.

A escovação remove as placas bacteria-

nas, que são responsáveis pelas cáries, e
deve ser realizada ao acordar, após as refei-
ções e antes de ir para cama. Há várias téc-
nicas de escovação e você deve adotar uma
que permita a limpeza de todos as áreas da
sua boca. Escove também a língua.

Lábios - No carnaval é comum passar
mais tempo exposto aos raios solares. Não
devemos relaxar nesse cuidado. O protetor
solar deve ser aplicado minutos antes de pe-
gar sol. Não somente pensando nos cuida-
dos com a pele, o excesso de sol também
pode desencadear crises de herpes labial,
uma complicação bem chata e sem cura que
causa bastante dor. Para evitar esse quadro,
lembre-se de proteger seus lábios.
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EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas
e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Rio das Pedras/SP -

RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO -
RIO DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591

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

GRACINALDO TIBURTINO e DEUSILENE LINS DE SOUZA FER-
REIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, di-
vorciado, ajudante geral, nascido em São José de Pira-
nhas - PB, aos 04/07/1979, residente e domiciliado na Rua
Moacir Antonio Cezarin, nº 185, bairro  Vitório Cezarino, Rio
das Pedras - SP, filho de ANTONIO TIBURTINO PEREIRA e
de PASTÔRA FRANCISCA TIBURTINO; e a pretendente: na-
cionalidade brasileira, divorciada, microempresária, nas-
cida em Cajazeiras - PB, aos 27/02/1981, residente e do-
miciliada na Rua Moacir Antonio Cezarin, nº 185, bairro Vi-
tório Cezarino, Rio das Pedras - SP, filha de FRANCISCO
FERREIRA DE SOUSA e de DELFINA LINS DE SOUSA.

EMERSON ALVES DE OLIVEIRA e JACQUELINE VITÓRIA ALVES
NEVES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro,
porteiro, nascido em Piracicaba - SP, aos 11/08/1979, residente
e domiciliado na Rua Sabatino Parisse, nº 13, bairro Codes-
paulo, Rio das Pedras - SP, filho de DIONISIO SAMPAIO DE
OLIVEIRA e de ROSA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA; e a pre-
tendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em
Piracicaba - SP, aos 07/02/2001, residente e domiciliada Rua
Rua Quatro, nº 30, Recanto do Universitário, Rio das Pedras -
SP, filha de MARCELO NEVES e de VERA LUCIA ALVES NEVES.

FELIPE ANTONIO PRAZERES ATAÍDE e MARIA FERNANDA
MELO NASCIMENTO, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileiro, solteiro, operador de cartão, nascido em São Lou-
renço da Mata - PE, aos 13/11/1993, residente e domiciliado
na Rua José Vendrame, nº 180, bairro Jardim Bela Vista,
Rio das Pedras - SP, filho de JOÃO BOSCO PRAZERES DE
ATAÍDE e de CRISTIANE DA SILVA ATAÍDE; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida em
Currais Novos - RN, aos 13/02/2000, residente e domicilia-
da Na Rua José Vendrame, nº 180, Jardim Bela Vista, Rio
das Pedras - SP, filha de JOSÉ FRANCISCO NASCIMENTO
e de JOSEFA DE FATIMA DA SILVA MELO NASCIMENTO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de cos-
tume e publico pela Imprensa Local. Rio das Pedras,24 de
fevereiro de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA.
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SAAE coleta água e faz análises
Para garantir que a água que todos recebem esteja dentro dos padrões exigidos por lei, o SAAE realiza coletas constantes nas casas para análise

A luta por regularizar total-
mente a questão da água na ci-
dade continua diariamente. Após
o ano de maior estiagem deste
século, apesar do racionamento
continuar no papel, na pratica as
casas de Rio das Pedras já rece-
bem água sem interrupção por
aproximadamente 3 semanas.

A retomada da distribui-
ção regular  da água agora
traz novos desafios ao SAAE.

O fato dos reservatórios te-
rem ficado praticamente secos
por tanto tempo trouxe o cresci-
mento de mato nas represas o
que aumentou a quantidade de
material orgânico na água difi-
cultando o seu tratamento.

Além disso a volta da pressão
normal nos canos fez com que sujei-
ra que se acumulou nos meses de
racionamento fosse arrastada para
as torneiras de algumas casas.

Para garantir que a água
que todos recebem esteja den-
tro dos padrões exigidos por lei,
o SAAE realiza coletas constan-
tes nas casas para análise.

Nas coletas recentes o fun-
cionário esteve nas casas nos
bairros Bom retiro, Santo An-
tonio e São Cristóvão  em ca-
sas que relataram dúvidas
quanto a qualidade de água.

Após a coleta a água foi
levada para os laboratórios
e o único resultado que se
apresentou fora do padrão
foi o de coloração da água.

Todas as outras análises
estavam dentro do padrão
para consumo.

Nos dias seguintes a mes-
ma equipe voltou aos bairros
para novas coletas e 4 dias após
o primeiro teste, todos os resul-
tados já haviam se normalizado

Divulgação

SAAE realiza coletas constantes nas casas para análise

Quando a intenção é boa,
não importa de onde ela vem. E
a intenção de fazer o bem mais
uma vez está em destaque em
Rio das Pedras. A Escola Appa-
recida do bairro conhecido
como “Sem Terra” cedeu o espa-
ço para serem realizadas aulas
de música aos finais de semana.

Os membros da Igreja Evan-
gélica se dispuseram a dar au-
las de vários instrumentos gra-
tuitamente. E o Padre Anselmo
da Igreja Católica foi conhecer
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Aulas de música
gratuitas na cidade

Divulgação

Membros da Igreja Evangélica se dispuseram a dar aulas gratuitamente

o projeto e resolveu apoiar do-
ando violões e teclados. Ou seja,
todos seguindo o famoso ditado:
fazer o bem, sem olhar a quem.

O resultado é que todos os sá-
bados cerca de 70 pessoas de todas
as idades  podem ter aulas gratui-
tas que vão desde iniciação musi-
cal até teoria musical avançada.

Num bairro que carece de op-
ções de lazer e cultura a união
destes pessoas e entidades conse-
guiu fazer algo simples e que com
certeza mudará a vida de muitos.

Nada mais marcante na
vida de um estudante quanto
professores que se empenham
na hora de tornar as aulas mais
interessantes. Alguns não me-
dem esforços para isso e sem-
pre procuram tornar suas au-
las dinâmicas e interessantes. E
foi isso que aconteceu na quinta
e sexta dias 17 e 18 de fevereiro.

A Professora Elenilza Pim-
pinato e a Diretora Milena Cha-
bregas da Escola Apparecida le-
varam os alunos do 5º ano para
conhecerem a Capela de Santo
Antonio na fazenda Bom Jardim.

Lá numa aula pratica os alu-
nos souberam sobre o passado da
nossa cidade, cultura cafeeira e de
cana de açúcar na região, escravi-
dão, sobre a relação do local com
a história do Brasil já que recebeu
a visita do marido da Princesa
Isabel. São iniciativas assim que
colaboram para a retomada das
aulas presenciais serem divertidas
e empolgantes para os alunos.
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Alunos fazem aula prática de história

A aula aconteceu nos dias 17 e 18 de fevereiro

Divulgação

MISS PRE TEEN
A rio-pedrense Laura Noce-
te irá representar a nossa ci-
dade na final nacional do
concurso Miss Pre teen Bra-
sil. Aos 14 anos com 1,70 de
altura e muita desenvoltura
ela recebeu a faixa e a co-
roa de Miss no último do-
mingo em evento no Centro
Pedagógico. O próximo pas-
so é representar a cidade na

final nacional nos dias 17 e
18 de Março em Curitiba. No
evento além de desfilar a Miss
deu uma entrevista mostran-
do sua desenvoltura e simpa-
tia. Agora nos resta torcer por
ela para que represente bem
a nossa cidade. Quem qui-
ser conferir o dia a dia dela
é só segui-la no instagram
pelo nome laura.nocete.

Divulgação

MOÇÃO DE APLAUSOS
Os atletas que mais se des-
tacaram nos esportes recen-
temente receberam uma mo-
ção de aplausos da Câmara
de Vereadores. Destaques
como a equipe de Moutain
Bike, composta por Ana Pau-
luk,  Raquel Bombem, Taís-
sa Manoel, Bruno Rodrigues,
Jorge Martins, Bernardo Stri-
oli, Paulo Roberto Paçoca e

Márcio Bombem. No atletis-
mo os aplausos foram para
Dejair Mazaia, Tiago Dutra e
Henrique Souza que vemse
destacando nas corr idas
pela região. Alem deles o
jovem Douglas Taranto tam-
bém recebeu aplausos pelo
seu destaque no automobi-
lismo. A iniciativa da moção
foi do vereador Nabuco.

Divulgação

CAMINHADA DA PAZ
Além da manutenção das instalações esportivas da cidade,
retomada das aulas de futebol, acompanhamento das ativi-
dades diárias no pista de caminhada da bica, torneio de fute-
bol, apoio a equipes de mountain bike e corrida, a SESPEL
também organizou no ultimo domingo a caminhada da Paz. A

atividade trouxe aula de Fit Dance com o Professor “Raul
Dance” como aquecimento e depois seguiu por um percurso
de 4Km pelas ruas da cidade. Além de trazer estímulo à ativi-
dade física, o evento arrecadou alimentos para o Fundo Social
de Solidariedade e fez sorteio de prêmios aos participantes.
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