subiu no caminhão de som e lembrou que foi o vereador quem
levou o então candidato Luciano Almeida para conhecer a Renascer na época das eleições. O
constrangimento foi geral.

TUCANOS? - I
Ainda repercute, positivamente, a assembleia do Sindicato
dos Municipais de Piracicaba, realizada na quarta-feira à noite, 23.
De tanta gente – uma mostra de
que a categoria está mobilizada –,
o evento precisou sair do pequeno
auditório da sede da entidade e
tomou a rua em frente. Apesar
da demonstração de força, não
teve quem deixou de se perguntar se a direção não é “tucana”.
TUCANOS? - II
A dúvida surgiu por conta da
memória de alguns servidores,
que lembraram da pouca mobilização do sindicato durante o período do ex-prefeito Barjas Negri
(PSDB). A dúvida é se o Sindicato
dos Municipais não estaria se utilizando da justa mobilização da
categoria – que pede reajuste de
25% e mais abono de R$ 300 –
somente para fazer oposição a
Luciano Almeida. Tucanos?
“FOI ELE”
O vereador Cássio Luiz “Fala
Pira” tem se mostrado um crítico
feroz da atual Administração, especialmente na questão que envolve a reintegração de posse da área
onde está localizada a Comunidade Renascer. No protesto do último dia 18, em frente ao Centro
Cívico, alguém do movimento

ELOGIOS - I
A secretaria de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema) continua recebendo elogios pelo atendimento ágil oferecido diante das
demandas que surgem pelo serviço do 156. No último dia 14, uma
moradora do Jardim Santa Silva
agradeceu ao desempenho da
Pasta, lembrando que é muito
bom saber que existem pessoas
para cuidar do meio ambiente.
ELOGIOS - II
No dia seguinte, 15, foi a vez
de outra moradora, desta vez do
Jardim Sônia, expressar sua gratidão, dizendo-se feliz em ter equipes comprometidas, prontas
para atender os munícipes e contribuintes em suas solicitações. É
uma boa notícia. Sinal de que há
melhoras na Prefeitura. Ótimo!

Saúde recebeu R$ 439,2 mi
de investimentos em 2021
Números foram apresentados, na noite de quarta-feira, 23, durante a
audiência pública de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde
A Secretaria Municipal de
Saúde investiu R$ 439,2 milhões
ao longo de 2021. O resultado foi
divulgado, na quarta-feira (23),
durante a audiência de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao tercei-

ro quadrimestre de 2021, realizada pelo Conselho Municipal de
Saúde. De acordo com a apresentação, o investimento (despesas liquidadas) feito pela Secretaria de Saúde em 2021 foi de R$
439.244.204,41, o que dá 22,16%

de aplicações em ações e serviços
de saúde – onde o mínimo exigido por lei é de 15%. “Isso significa que investimos cerca de 50%
acima do mínimo estabelecido
por lei”, declarou o secretário de
Saúde, Filemon Silvano. Deste

valor, a maior fatia vem da fonte de recursos municipais, R$
277.471.871,05, seguido da federal, R$ 157.479.244,42, e estadual, R$ 3.860.624,35, além de
R$ 432.464,59 vindos de outras fontes de arrecadação. A9
Divulgação/Sedema

SUCESSO
O prefeito Luciano Almeida fez sucesso na sua visita à
cidade São Pedro na manhã da
última terça-feira (22), data em
que foi celebrada o aniversário
de fundação do município vizinho. Na ocasião, o chefe do Executivo reencontrou vários amigos de infância. Após o encerramento da programação oficial, uma fila se formou para conversar e tirar fotos com ele. Ele
está prestigiado em São Pedro.
Edição: 12 páginas

Divulgação

REABRE HOJE!
O Parque da Rua do Porto será reaberto hoje. O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente, responsável pelo projeto-piloto de manejo
de carrapatos no local, com aplicação de carrapaticida biológico. O projeto ainda está em andamento, mas

em nova fase que possibilita a visita da população. O
Parque também recebeu manutenção em diversos
pontos, de poda de árvores a reparo no chão e limpeza da lagoa. O horário de funcionamento do Parque
será de segunda-feira a domingo das 6h às 19h. A7

Divulgação

Divulgação

MANUTENÇÃO EM ESCOLA
O comandante da GCM Sidney Nunes, o secretário municipal de Educação, Bruno
Souza, e a engenheira da
Semob, Ana Beatriz Cabanna (foto), verificaram as obras
de manutenção da EMEF
Prof. Francisco Benedicto Libardi, no bairro Jardim Glória. Outra escola no bairro, a
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Hide Maluf, também passa
por manutenção. As duas
escolas, que atendem cerca
de 900 alunos de 0 a 10
anos, tiveram suas atividades prejudicadas devido ao
furto das instalações elétricas na madrugada do dia 8/
2, o que deixou parte dos prédios sem energia elétrica. A7

CONCESSIONÁRIA
M IRANTE
COMPLET
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A4

ASSEMBLEIA SINDICAL
DESABAFO
O entusiasta e comentarista político, Carlos Calcinha,
encontrou o pré-candidato
Francys Almeida (PCdoB) e
fez um desabafo: “Escola
deveria se chamar ‘shopping’, pois, em que pese não

cobrar diretamente da família, tem livraria (fornece/empresta livro), papelaria (fornece material), gráfica (fornece impressos), parque (fornece lazer), cinema (exibe vídeos), etc.” Boa observação.

Reunião entre o vereador
Zezinho Pereira (ainda no
DEM-União Brasil), o advogado Eduardo Spinola e o
funcionário público Adriano
Bandeira. Em pauta, a assembleia sindical da última
quarta-feira (23). “Perdi
muito mais que 20% nesse

período sem aumento, pois
o dinheiro nunca esteve no
meu bolso, nunca rendeu, é
inaceitável que recebamos
menos de 25% e R$ 300 de
abono”, defende Adriano
Bandeira, em apoio à proposta aprovada por membro
do PCdoB Piracicaba.

A Tribuna Piracicabana
A2
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Alzheimer ou Mal de
Alzheimer, ainda uma
incógnita (Parte 1)

Os cristãos abandonaram o Céu

É

impossível falar
de verdadeira
fé cristã sem
mencionar a existência do céu. A ênfase
das páginas do Novo
Testamento é a vida
eterna; o paraíso; a
nova Jerusalém. A
crença na existência
do céu é o que tem
capacitado milhões e milhões de
cristãos no decorrer da história, a sofrerem em nome de Cristo. Os nossos antepassados cristãos não só acreditavam no céu
como também o aspiravam. Para
se ter uma ideia de como o céu
sempre esteve presente na liturgia cristã, basta analisar a hinódia da Igreja. Noventa por
cento dos hinos de antigamente, tinham o céu como enredo.

Os tempos passaram e as ênfases mudaram nos círculos
cristãos. No início dos
1990 era comum ver
em nosso páis automóveis com adesivos contendo a frase “Maranata” (Vem, Senhor).
Já nos nossos dias a
fraseologia é outra. O
que está em pauta é que “O Brasil
pertence ao Senhor Jesus”. Os
cristãos, em linhas gerais, querem
dominar, imperar, comandar, triunfar... Não querem mais o céu.
Os crentes de hoje trocaram o
céu pelo carro do ano, pela TV de
plasma, pelo “iPhone 13” e por tantas outras produções humanas
que acalentam transitoriamente o
nosso anseio sobrenatural pela
eternidade. Em tempos hodiernos

Os crentes de
hoje trocaram
o céu pelo
carro do ano
não pensamos mais no céu, mas
inconscientemente o desejamos
como nunca antes. Esta talvez
seja é a tampa do quebra-cabeça das desilusões humanas: a
busca desenfreada pelo céu.
Nas madrugadas frias de São
Paulo, pode-se encontrar pessoas
procurando o céu em cachimbos de
crack e em restaurantes caros. Vemos essa busca no religioso que
observa critérios legalistas todos os
domingos numa igreja evangélica
ou católica. O anseio pelo céu também pode ser encontrado nas artes, nos esportes, na literatura e em
tudo o que é humanamente belo.

Precisamos voltar as raízes cristãs e desejar o céu
conscientemente. Deus colocou a eternidade em nossos
corações conforme escreveu o
Rei Salomão em Eclesiastes
(3.11). Portanto, a nossa vivência cotidiana, é uma vivência à procura do céu. Como afirmou Leonardo da Vinci: “Uma
vez que você tenha experimentado voar, você andará pela terra com seus olhos voltados
para o céu, pois lá você esteve
e para lá você desejará voltar”.
———
Rodolfo Capler, teólogo, colaborador da Revista Veja e pesquisador do Laboratório de
Política, Comportamento e Mídia da Fundação
São Paulo/PUC-SP

Um eterno recomeçar
Gaudêncio Torquato

A

cada estação do
ano, o Brasil ganha um carimbo. Neste momento, a
marca aponta para cerca de 650 mil mortos
da pandemia, quase 30
milhões de contaminados e mais de 130 mortos na tragédia de Petrópolis,
RJ. As intempéries do ciclo de
chuvas, crateras, devastação e
mortes, típicos dos meses de janeiro e fevereiro na região Sudeste, cedem lugar à descontração, por ocasião do período carnavalesco, na cabal demonstração de que o slogan pátrio nunca foi ordem e progresso, mas o
eterno recomeço que a ampulheta do tempo, vira e mexe, impõe
como o nosso conceito de devir.
Mas nesse ano, face à pandemia do coronavírus, o tempo de
dor e tristeza se prolongará, pois
o carnaval não será a festa da descontração e alegria que tanto faz
a fama do Brasil no mundo.
O fato é que nossas tropicais
plagas veem agravadas suas mazelas de início de ano, com os cemitérios lotados de pessoas que
não resistiram ao furor de um vírus e à ausência de políticas públicas voltadas para a prevenção
de catástrofes. Entoamos nesse
momento o canto das mortes
anunciadas. E as tragédias que

se abatem sobre milhões de famílias se
multiplicam aqui e ali,
a exibir as contradições
de um território continental, farto de chuvas em alguns espaços
e carente em outros.
A falta de quase
tudo estampa sua face
horrenda pelos logradouros de todos os quadrantes.
Pedintes se amontoam em seus
farrapos por baixo de pontes e viadutos. A criminalidade, particularmente na forma de assaltos à
mão armada, se expande. Muitos
morrem de inanição por falta de
alimento adequado. Mas o estouro das verbas públicas daqui a
pouco abrirá os currais eleitorais,
irrigando mandatos e escancarando os buracos do Estado.
A estética da miséria desfila gritos de horror e comoção,
com as ruas superlotadas por
águas de inundação e os objetos que sobraram das casas que
desmoronaram nas enchentes.
As forças naturais recebem
as críticas, mas a mãe natureza
não tem tanta culpa. A obra de
devastação a cargo do homem,
em sua incessante obstinação
para apressar o fim do planeta,
é a principal responsável por
catástrofes. E no Brasil, basta
olhar para os orçamentos para
percebermos que os recursos
acabam sendo desviados para

A estética da
miséria desfila
gritos de horror e
comoção, com as
ruas superlotadas
por águas
de inundação
outros fins que não os da prevenção contra catástrofes.
Os homens públicos deveriam ir ao paredão da vergonha
por não construírem barreiras
preventivas nos espaços que administram. Deixam-se levar por
um obreirismo que confere visibilidade e votos, incrementando
o Custo Brasil, e frequentemente
se esforçando para apagar rastros de antecessores e motivar
comparações que os favoreçam.
A lama tóxica invade cidades mineiras e regiões fluminenses. O trabalho voluntário mostra a solidariedade de brasileiros, mas não evitam a maré de
improvisação que grassa na administração de Estados e municípios, onde interesses de máfias do poder público se unem aos
interesses de grupos privados.
Em São Paulo, gigantesca cratera se abre no caminho do metrô,
a sinalizar a incúria de administradores e consórcios formados por
empreiteiras. A pecúnia desempenha papel central na tragédia. No
País da improvisação, qualidade

se confunde com quantidade. Para
arrematar o mosaico de desleixo,
competências constitucionais são
distribuídas de maneira irregular entre os entes federativos.
União, estados e municípios
repartem áreas comuns como serviços sociais, meio-ambiente e habitação etc. O resultado é uma sobreposição de ações, particularmente nos palanques midiáticos,
aqueles que impressionam eleitores. Enquanto isso, projetos escondidos, como os de saneamento, são
relegados ao segundo plano. Um
governo eficaz é aquele com aptidão para prever problemas e antecipar soluções. Onde estão esses
governos? A ausência de planejamento se faz ver em toda a parte.
Os fatos de hoje se repetiram
no passado e se multiplicarão no
amanhã. Um eterno retorno, ou,
se preferirem, um eterno recomeço. Uma luzinha de esperança se
acende no meio da escuridão, sob
o clamor de contingentes cada
vez maiores que saem de seus
barracos, nas margens, para exigir dos mandatários o atendimento de suas demandas. Sob
pena de os governantes não terem o benefício de uma segunda
vez em seus feudos de poder.
———
Gaudêncio Torquato,
jornalista, escritor, professor titular da USP,
consultor político; blog
www.observatoriopolitico.org

José F. Höfling

E

mbora não seja a minha
área de atuação específica,
tenho interesse em conhecer melhor essa doença e creio que
o resto da população também… e o
que tem chamado nossa atenção é
o crescente número de casos desse
mal, não escolhendo nem raça,
idade ou gênero, embora esteja
mais presente em idosos, apesar
de afetar já muita gente jovem.
Pequenos acenos de não saber
onde colocou alguma coisa, o que
vim fazer aqui… o que vim procurar mesmo? Já começam a nos preocupar. Essas histórias começam a
nos preocupar e já achar que estamos com a tal do Alzheimer.
É preciso entender que pequenos acenos de perda de memória,
confusão e desorientação são processos normais à medida que vamos envelhecendo e não, necessariamente, seja o início do processo
que leva à doença de Alzheimer. É
possível que essa doença seja mais
antiga do que imaginamos… antigamente dizíamos que o fulano
estava lelé da cuca ou esclerosado... é possível que já fosse o que
hoje é denominado de mal de
Alzheimer. Na verdade como esse
assunto começou? Como chegamos ao conhecimento desta doença e de suas características que
metem medo nas pessoas? É preciso entender antes de mais nada,
que todo mundo esquece coisas,
certo? Não tem nada de anormal.
Mas o tempo vai passando, e
você percebe que está esquecendo
um pouco mais… datas, compromissos e a água fervendo no fogão. É ruim mas não tão ruim, até
que leva o primeiro susto...você
começa a trocar algumas palavras
ou está na rua e esquece o endereço de casa. Depois lembra...seu celular some e depois aparece no banheiro sem que você faça a menor
ideia de como foi parar ali. Tenho uma experiência pessoal que
me fez esquecer em que hotel estava hospedado quando ainda
estava em um congresso e precisava voltar… demorei para lembrar… mas isso não é indício da
doença e sim “falta de cuidado”
como dizem por aí, pois fui a pé
no local do congresso e depois
voltei a pé… acabei lembrando…
ufa! Poderíamos descrever aqui,
dezenas e dezenas de acontecimentos que elucidam o que esta-

Rússia-Ucrânia, uma questão de diplomacia
Dirceu Cardoso Gonçalves

O

estopim da 1ª Guerra
Mundial, foi o assassinato do herdeiro do trono
austro-húngaro, em junho de 1914,
e o da 2ª Guerra, a invasão da
Polônia, em setembro de 1939, por
tropas alemãs a serviço do expansionismo territorial de Adolf
Hitler. Desses dois conflitos –
que duraram 10 anos – resultaram 55 milhões de mortos e igual
número de feridos, segundo as
estatísticas. Hoje temos a questão Rússia-Ucrânia que se especula ser um possível ponto de
deflagração da 3ª Guerra, temida porque a quantidade de equipamentos bélicos hoje existentes –
inclusive os nucleares – seria suficiente para destruir o planeta.
A Ucrânia – ex-república soviética – negocia sua entrada na
OTAN (Organização do Tratado do
Atlântico Norte), capitaneada pelos Estados Unidos, e a vizinha
Russia protesta e dá força a separatistas que não querem a aliança.
O presidente Vladimir Putin, além
de enviar tropas para a fronteira

– de 2 mil quilômetros – ainda reconhece como autônomas as regiões onde atuam os separatistas.
Isso torna as relações tensas e leva
ao risco de invasão. O mundo apela para não concretização do ataque. Existem diferentes interesses
em jogo, mas o principal deles é a
proximidade do aparato bélico da
OTAN ao lado do território russo.
Algo que encontra paralelo na Crise dos Mísseis, de 1962, quando a
União Soviética se preparava para
instalar uma base de mísseis em
Cuba, distante apenas 150 quilômetros do território estadunidense. O presidente John Kennedy e
seus aliados protestaram e a instalação foi abortada. A frota naval soviética que se dirigia à ilha
foi interceptada em alto-mar e teve
de voltar. Com poderio militar em
Cuba, no auge da Guerra Fria, a
União Soviética aumentaria consideravelmente sua força na América Latina e, ainda, colocaria em
risco o território estadunidense
e dos demais países da região.
Pela evolução bélica, das comunicações e da diplomacia desde o final da 2ª Guerra Mundi-
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O que incomoda
a Russia de
hoje é o mesmo
que há 60 anos
al, é difícil acreditar que alguém
em condições tenha a coragem
de deflagrar o terceiro conflito
planetários. É por isso que se
defende a solução negociada,
onde as partes cedam no que é
secundário para não perderem
no principal. O que incomoda a
Russia de hoje é o mesmo que há
60 anos a então União Soviética
provocou nos norteamericanos
através da aventura dos mísseis
em território cubano. As tropas
da Otan tirarão a tranqüilidade
dos russos. Uma questão de
hegemonia que a moderna diplomacia costuma resolver.
Até agora ouvimos informações de que a Russia pode invadir
a Ucrânia, dezenas de chefes de
Estado – inclusive o brasileiro
Jair Bolsonaro – foram ao presidente Vladimir Putin para tentar
tentar demovê-lo do ataque, mas
não sabemos o que pensa o povo

ucraniano, cujas bombas cairão
sobre as cabeças em caso de materialização da guerra. É preciso
saber o que a população local
acha da militarização do território e, principalmente, a entrega da
hegemonia de segurança aos Estados Unidos e seus aliados.
O mundo moderno tem
muitas provas de que a militarização nem sempre é a solução.
Ao final da 2ª Guerra Mundial, Alemanha, Itália e Japão
restaram sem exércitos. Mas
nem por isso tiveram problemas. Pelo contrário, dedicaram-se ao trabalho e tornaramse potências do mundo atual.
Essa, provavelmente, seja a solução para a crise russo-ucraniana. A manutenção do equilíbrio
de forças (ou da falta de forças)
para garantir a paz na região...
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.
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Como chegamos
ao conhecimento
desta doença?
mos tentando explicar, por exemplo, um dia olha para o seu cachorro e não sabe o seu nome, e aí vai…
A partir daí a coisa vai se
complicando...Um dia vai tomar
banho e aí você não se lembra onde
está o banheiro... mas acaba
achando e se tranquiliza mas o quê
você estava fazendo ali mesmo? De
repente seu cônjuge a chama e você
abre e leva um susto porque não
reconhece quem é… Quem é aquela pessoa? Que casa é essa? Aí a
coisa enfeia. Preocupada, a sua
família a leva em um médico que
receita um ou dois remédios, que
com o tempo não faz muita diferença. Mas os acontecimentos não
só se repetem como se complicam
com o tempo… está feito o estrago.
Como veem, a doença é apavorante e pasmem… surpreendentemente comum correspondendo a 70%
dos casos de demência e afeta 40
milhões de pessoas no mundo
(um milhão e meio só no Brasil).
Na verdade, as pesquisas demonstraram que o Alzheimer
destrói as memórias guardadas
no cérebro… vejam só… que tragédia! Supostamente isso ocorre
em função do acúmulo de um tipo
de “sujeira” (na verdade são placas de proteínas) que atrapalham
a comunicação entre os milhões
de neurônios, células que constituem a maior parte da estrutura
de nosso cérebro e são responsáveis para armazenar e veicular as
informações ou a nossa “memória” por todo o nosso cérebro.
Mas como tudo isso começou? Desde quando isso se configurou como uma doença importante e por quê recebeu esse nome?
O que foi encontrado no cérebro
dissecado pelos cientistas de alguém com a expressão clínica
dessa doença e morreu? O que
chamou a atenção que até hoje
faz parte da atenção de médicos
e pesquisadores? Isso é um assunto para o próximo capítulo
da novela... que é longa… espero que tenham interesse… mas
não se preocupem… irei resumir
o máximo possível a fim de resguardar o interesse de vocês…
———
José F. Höfling, biólogo
e professor da Unicamp

O ódio é uma doença
Antônio Lara

N

o século XV, o
frade agostiniano, João Gregório, considerou o orgulho, a inveja e em particular o ódio, como armas do demônio, e
mais ainda, que o ódio
gera a mais absoluta
falta de empatia, justamente por
sê-lo cego e insensível ao sofrimento alheio. Não obstante tudo isto,
somos obrigados a reconhecer que
se trata de um sentimento primitivo quanto o amor, este sim, indispensável ao nosso convívio social.
Ainda assim, e em escala planetária, o ódio tem sido frequente, e neste particular, poderíamos
citar dois dos mais odientos exemplos: 01 – as bombas atômicas
lançadas sobre as cidades de Nagasaki e Hiroxima e 02, o atentado de 11 de setembro de 2001,
sobre as torres gêmeas, na cidade de Nova York. Resumo: pessoas fanaticamente movidas pelo
ódio, não respeita nem mesmo a
mais inocente das crianças posto que, seu combustível é a ira.
A despeito dos mais destacados humanistas oporem-se ao
ódio, e por mais que esclareçam as
suas gravíssimas consequências, o
mesmo continua resistindo, chegando-nos a dar a impressão que
tal sentimento jamais terá fim.
Não apenas pelo poder que conseguiu alcançar e sim pelos milhões
de mortes que já promoveu, os
odientos carregam dentro de si
algo assemelhado ao ódio que brotou no genocida Adolf Hitler. A
propósito, ainda existem pessoas que o tem como referência.
No mundo, e em especial, no
nosso país, nosso ambiente político encontra-se contaminado pelo
ódio, como se não vivêssemos

numa democracia sob a
forma de República. A
propósito, as nossas últimas eleições, e muito
provavelmente as próximas, deram-se e se
darão, a base das mais
grotescas agressões, nas
quais, o ódio, ao que tudo
nos leva a crer, será levado ao paroxismo.

Ainda assim,
e em escala
planetária, o
ódio tem sido
frequente
Bons tempos eram aqueles que
as disputas pelos nossos poderes
se davam como resultados da nossa soberania popular, das urnas, e
a partir de então, os disputantes
não se tornavam inimigos. Tais
tempos já se formam, e a provar
que sim, os eleitos, antes mesmo
de tomarem posse para exercer o
poder, moral e politicamente, já
se encontram com suas reputações submetidas aos mais virulentos e odientos assassinatos.
A se confirmar o que as pesquisas eleitorais vêm anunciando,
se não podemos afirmar quem irá
nos presidir no quadriênio 2022/
2026, as probabilidades sugerem
que o vencedor será o ex-presidente
Lula da Silva ou o próprio presidente Jair Bolsonaro, porém, partindose da linguagem rasteira e odiosa
que os próprios ou suas torcidas
apregoam, o eleito será um genocida ou um ladrão de nove dedos.
Isto é produto do ódio que passou
a predominar no nosso ambiente
político, contra o qual discordo.
———
Antônio Lara, articulista. E-mail: alprocol_
harum@hotmail.com
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Vereador solicita “força-tarefa”
para recuperação de anel viário
Assessoria parlamentar

A deputada Professora Bebel que tem trabalhado junto a
deputados do seu partido para destinar recursos à cidade
Pedidos de melhorias foram encaminhados ao Executivo na quinta (24)

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) esteve nesta quinta-feira (24), no anel viário municipal “Comendador Leopoldo Dedini”, onde constatou a necessidade de inúmeras melhorias locais. Na ocasião, o parlamentar
foi acompanhado pelo presidente do centro comunitário do bairro Monte Alegre, Renato Fleury.
Trevisan ressaltou que o anel
viário possui 4,5 km de extensão,
com início na Rodovia Luiz de
Queiroz (SP-304), e segue até a
Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), o qual é de intenso
tráfego de veículos, principalmente de caminhões de grande
porte, tendo em vista o acesso ao
distrito industrial Unileste, onde
estão situadas inúmeras empresas nacionais e multinacionais.
Ainda de acordo com o vereador, o local é também a principal via de acesso ao Monte
Alegre, bairro histórico, tombado como patrimônio históricocultural e onde está localizada
a empresa OJI Papéis Especiais.
A interligação destas duas rodovias SP-304 e SP-147, fazem
com que exista uma intensa circulação de veículos na região.
Segundo apurado pelo parlamentar, nos últimos anos, foi
realizado serviços de “tapa-buracos”, no entanto, tendo em vista a intensa movimentação de veículos na referida via, principalmente veículos de grande porte,
o anel viário municipal apresenta uma pavimentação totalmente danificada por fendas, fissu-

ras e trincas, afundamentos, escorregamentos de massa, corrugação, ondulação e “panelas”.
“Não existe acostamento, o
qual está completamente tomado pela vegetação, prejudicando inclusive a visualização das
placas de trânsito, além de alguns trechos, o mato invadir
a pista de circulação de veículos, além da ausência de sinalização de trânsito (horizontal), que está totalmente apagada, oferecendo sérios riscos
de acidentes aos motoristas que
por ali transitam”, ressaltou.
O pedido de “força-tarefa”
protocolado será encaminhado
junto a Semgov (Secretaria Municipal de Governo), Semob (Secretaria Municipal de Obras),
Sedema (Secretaria de Defesa do
Meio Ambiente) e Semuttran
(Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes), para que sejam
viabilizados os serviços de tapa
buracos; corte de mato; recuperação do acostamento, com a colocação de cascalho e passagem
de máquinas; e sinalização de
trânsito (horizontal e vertical).
“O anel viário municipal encontra-se em estado de abandono, com buracos, mato alto e
ausência de sinalização de trânsito, o que vem oferecendo riscos aos motoristas. As demandas apresentadas neste pedido
de força-tarefa visam garantir
melhores condições de trafegabilidade e maior segurança aos
motoristas” disse Trevisan Jr.

Jilmar Tatto, amigo da deputada Professora Bebel, que
viabilizou a emenda destinando recursos a Piracicaba
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Deputado destina recursos para
saúde a pedido de deputados
Recurso é voltado ao custeio de serviços de atenção primária à saúde
(PAP) e visa melhorar o atendimento oferecido pelo município
O deputado federal Nilto
Tatto (PT) está destinando uma
verba no valor de R$ 100 mil à
Prefeitura de Piracicaba, para
ser utilizada na área da saúde.
A destinação do recurso atende
a uma solicitação feita pela deputada estadual Professora Bebel (PT) ao secretário nacional
de comunicação do Partido dos
Trabalhadores, Jilmar Tatto.

O recurso, como explica a
Professora Bebel, é voltado a ao
custeio de serviços de atenção primária à saúde (PAP) e visa melhorar o atendimento oferecido
pelo município em unidades de
saúde de Piracicaba. “Fiz uma
solicitação ao meu amigo Jilmar
Tatto, que disputou o governo de
São Paulo, nas últimas eleições
para que viabilizasse junto ao seu

irmão, o deputaado federal Nillo
Tatto (PT), recursos para melhoria da saúde em nossa cidade e
fui prontamente atendida, a
quem agradeço em muito em
nome da nossa população piracicabana”, diz a parlamentar.
Bebel, que está no seu terceiro ano de mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo,
além de destinar emendas par-

lamentares próprias para diversas áres, entre elas a da saúde,
também tem procurado buscar
recursos junto a deputados do
seu partido, sempre com a finalidade de poder contribuir ainda
mais com Piracicaba. “Agradeço
em muito ao meu amigo Jilmar
Tatto e seu irmão Nilto Tatto que
tiveram a sensibilidade em atender ao nosso pedido”, completa.

V ACINAÇÃO

Saúde liberou novas vagas de 2ª dose da CoronaVac
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), liberou ontem, 24,
às 11h, novas vagas para agendamento da 2ª dose da vacina CoronaVac/Butantan. Poderão agendar as pessoas que tomaram a 1ª
dose desse imunizante até 30/01,

incluindo as crianças. O agendamento deve ser feito pelo site VacinaPira
(https://vacinapira.piracicaba.
sp.gov.br/cadastro/blk_inicial/).
A SMS lembra que ainda há
vagas para 2ª dose de outras vacinas. Podem agendar quem tomou
a 1ª dose da AstraZeneca/Oxford/

Fiocruz até 30/12/2021; da Pfizer
(adolescentes de 12 a 17 anos) até
01/01/2022 e da Pfizer (adultos
com 18 anos ou mais) até 04/02.
Para tomar a 2ª dose, é necessário apresentar documento
de identificação com foto, CPF,
comprovante de residência em

Piracicaba (não necessariamente no nome da pessoa que será
vacinada) e comprovante de vacinação com a 1ª dose. Orientase que as crianças estejam acompanhadas por um responsável ou
apresente termo de assentimento disponível no VacinaPira.

Agente Comunitário de Saúde
Douglas A. Arruda

E

Incoerência

m 2017 fui estagiário do Jurídico da Câmara de Vereadores,
com muito orgulho
passei no teste proposto e tive a oportunidade de aprender como a casa funciona e a dedicação
que os funcionários
têm, principalmente os concursados, por terem independência, apesar das pressões naturais do ambiente político.
Nesse mesmo ano observei
inúmeros bajuladores da então
toda poderosa Kátia Mesquita,
que em seu aniversário levaram
a sua sala mais de uma centena de presentes, algo comum de
pessoas falsas na política, no
mesmo período o Vereador Laércio Trevisan, implacável, estrategista e moralista, exigia a
demissão de Kátia por estar
“condenada”, além é claro de
cobrar o então prefeito Barjas
Negri, por vezes emocionado
usando a tribuna trazia a memória de seu pai para legitimar o combate à corrupção, o
qual não conheci, mas que era
um homem sério e íntegro pelas informações que se tem.
O que mudou? Seria o vereador Laércio Trevisan mais um
oportunista político? Que ao chegar no poder abre mão de sua
própria identidade? A troco da
secretaria de cultura? Ou esperando o Prefeito lhe descartar?
Onde está o vereador que cantava de galo? Que a todos chamava de “hominho de doce”?
São perguntas que me consomem, não é possível que ago-

ra além de incoerente
e sem identidade o
vereador Laércio Trevisan é um condenado criminal em primeira instância e
também um covarde?
Se há ainda respeito
ao serviço público renuncie e se defenda!
Ou ser Condenado
só vale para Kátia e Barjas?

Seria o vereador
Laér
cio TTre
re
visan
Laércio
revisan
mais um
oportunista
político?
Quero convidar o nobre edil,
para escolher o local e fazermos
um debate amplo e democrático,
para que possa explicar ao eleitorado de Piracicaba o que se
passa, pois esses não merecem
o cano de um revólver, mas
sim respeito e consideração.
“A complexidade dos
humanos começa pela incoerência, pois a sinceridade
machuca e a falsidade é
intolerável.” (Luiz Humberto Franciosi Junior)
“Acuse-os do que você
faz, chame-os do que você
é.” (Autor Desconhecido)
———
Francys Almeida, advogado, vice-presidente do PCdoB Piracicaba, integrante do
Conselho do Fundeb e
Evangelista Convencionado do Ministério
de Madureira. Email:
evfrancys@hotmail.com.

A

Estratégia de
Saúde da Família (ESF) busca
um modelo de atenção
integral à saúde com
mediações entre a família, a comunidade e
profissionais. A eficácia da ESF supõe o trabalho multiprofissional e a integração entre os indivíduos com
competências e habilidades distintas. O Agente Comunitário de
Saúde (ACS), que se encontra inserido na saúde da família deve
desenvolver atividades de prevenção da saúde, por meio de ações
educativas, individuais e coletivas
nos domicílios e na comunidade, sob supervisão competente.
O ACS é uma figura fundamental na saúde dessas famílias
assistidas, pois possibilita que as
necessidades da população che-

guem em equipe de profissionais, que irão intervir junto à comunidade. O Agente também mantém o fluxo
contrário, transmitindo a população informações de saúde.
Durante a pandemia muitos profissionais foram deslocados
de função, fazendo o trabalho de
"recepcionistas" nas unidades
onde atuam, o que vem gerando
uma grande insatisfação por
parte da população e desses profissionais que não foram contratados para desempenhar tal função dentro de suas unidades.
O que a Prefeitura Municipal
de Piracicaba e a Secretaria de Saúde do município deveriam investir
ou até mesmo intervir é na Atenção Primária, que a porta de entrada do cidadão do SUS e deve
ser tratada por toda a sociedade

O ACS é
uma figura
fundamental
na saúde
dessas famílias
assistidas
com suma importância. Depois
incentivando gestões participativas que entendam o papel do Agente Comunitário nos territórios.
Como a Covid-19 ainda é uma
realidade, ressalto a importância
do cuidado contínuo com a segurança sanitária dos ACS, pois antes de estar nos hospitais e nas
unidades de saúde o vírus circula
nos bairros e nas comunidades.
Para desafogar o trabalho
desses excelentes profissionais, tenho como sugestão abertura de
concurso público para contratação
de mais ACS e também de recepcionistas e auxiliares administrativos para atuarem na recepção de

todas essas unidades de saúde, desafogando o trabalho desses profissionais e fazendo que o ACS seja
reconhecido como merece, desempenhando sua função com grande eficácia e excelência dentro desse
incrível programa do SUS, que
atualmente vem deixando a desejar por incompetência da antiga e atual gestão de nossa cidade.
Outra questão que não poderia deixar de argumentar neste artigo é referente a insalubridade que não vem sendo paga
aos profissionais do último concurso vigente, sendo que os ACS
com mais tempo de casa, recebem esta gratificação, que precisaria ser revista pelo Ministério
do Trabalho em apoio do Sindicato dos Funcionários Públicos.
———
Douglas Ambrosano Arruda, jornalista, MBA
em Gestão Pública, especialista em Marketing

“Lagartas e borboletas”
Giuliano Pereira D’Abronzo

Q

uem é agricultor sabe, as
lagartas não são algo
que se deseja encontrar
em uma plantação. As lagartas
comem as folhas e estragam
qualquer hortaliça que esteja em
seu caminho. É considerada
uma praga e assim é tratada.
Já as borboletas não. Essas enfeitam jardins, recebem
homenagens das crianças e
são sempre bem-vindas.
E assim vai a vida desse inseto que passa por essa metamorfose. Ora lagarta, depois borboleta. As borboletas são bem-vindas, ajudam na polinização, que
gerarão novas flores e frutos. É
delas que as plantas se aproveitam na hora da reprodução,
atraindo-as com suas flores.
Já as lagartas, essas não

são tão bonitas, por vezes queimam a pele e até seu andar é
curioso, como uma onda. Ninguém as quer por perto.
Lagartas, borboletas. Borboletas, lagartas. O que fazer? Por
um lado, as lagartas comem as
folhas, isso é verdade, alimentam-se do necessário, apenas o
necessário, enquanto preparamse para virarem borboletas e aí
cumprirem um novo papel. Observemos que não é um papel
mais importante do que outro.
São papéis, são momentos diferentes que o mesmo ser exerce.
Essa relação que há entre as
plantas e as borboletas não deve
receber o nome de praga perante a natureza. Na verdade é como
uma simbiose, uma hora as
plantas alimentam as lagartas.
E na outra as borboletas ajudam
as plantas a se multiplicarem.

E assim vai a vida
desse inseto que
passa por essa
metamorfose
Pois bem, e como estamos
nós? Estamos nos alimentando
apenas da natureza? O que fazemos por ela? Será que o planeta é como uma folha? Ou será
que seus recursos são inesgotáveis? Ora, como um circuito fechado, um planeta com limites,
é evidente que seus recursos também tem um limite. Nada é inesgotável. A natureza mostra isso.
Não é aqui um questionamento para dizer que não se deve
usar os recursos. Não! Os recursos estão aí e se a natureza os
criou é para serem usados, desenvolvidos, melhorados. Na
própria Bíblia, no Gênesis, diz

isso que a natureza estava posta
para ser usada pelo Homem.
Usada, e não destruída.
Usar, para poder usar novamente. Usar para crescer e se desenvolver. Alterar, se preciso for,
para gerar melhorias. Não apenas destruir pelo fato de destruir.
Aprender com as borboletas
talvez seja um caminho. Pode
usar as folhas para se alimentar,
não tem problema nenhum, mas
que preserve para sempre ter, agora e nas próximas gerações.
Talvez falte isso para a humanidade, entender que os recursos podem e devem ser usados. Mas que é preciso também
cuidar para sempre ter.
Será que vamos aprender
com as lagartas e borboletas?
———
GiulianoPereiraD’Abronzo,
servidor público federal
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Concessionária completa
600 dias sem acidentes

Banheiros do Salão Nobre
serão acessíveis a PCD
Fabrice Desmonts

“São ações importantes e cuidados inerentes ao trabalho que todo o time de
colaboradores desenvolveu ao longo dos 10 anos”, destaca o técnico Danilo Munhoz
A concessionária Mirante
completou 600 dias de trabalho,
sem acidentes com afastamento
em fevereiro deste ano. A empresa, que atua no município
desde 2012 por meio da PPP Parceria Público Privado com a
município de Piracicaba e a autarquia Semae, reforça a importância e os cuidados com o time
de colaboradores, na prestação
de serviços à população piracicabana, que abrange os serviços
operacionais e a coleta e o tratamento de esgoto, que exigem protocolos específicos de atividade.
Semanalmente, representantes das áreas de EHS - Health, Safety and Environment e Segurança do Trabalho, realizam diálogos
de segurança que norteiam as boas
práticas de segurança e alertam os
colaboradores para o uso dos EPIs
– Equipamentos de Proteção Individual. Para o Técnico de Segurança no Trabalho Danilo Munhoz,
tanto os treinamentos que a
concessionária disponibiliza aos
colaboradores como os diálogos
de segurança, integram as boas
práticas de segurança diárias.

D ESPORTO

DE

“São ações importantes e cuidados inerentes ao trabalho que
todo o time de colaboradores desenvolveu ao longo dos 10 anos de
prestação de serviços no município, foram as atitudes dos colaboradores que permitiram atingirmos essa marca de 600 dias sem
acidentes”, destaca o técnico.
Ainda segundo pesquisa divulgada pelo Ministério Público
do Trabalho (MPT) e a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), de 2012 a 2020 o Brasil
registrou mais de 5,89 milhões
de acidentes de trabalho. Entre
os colaboradores com vínculo
empregatício regular, somente
em 2020, foram 446,9 mil ocorrências, conforme relatório divulgado pelo Observatório de
Segurança e Saúde no Trabalho.
São dados alarmantes divulgados pelo Ministério Público do
Trabalho (MPT), que alertam para
as boas práticas de segurança.
Para Silvia Leticia Tesseroli, diretora presidente da concessionária,
“O saneamento é um serviço essencial e mesmo com a pandemia
de covid-19 trabalhamos respei-

Divulgação

Sanitários masculino e feminino do primeiro andar do prédio
principal, além de adaptados para pessoas com deficiência,
também estão aptos para receber ostomizados

Treinamentos e diálogos de segurança integram as boas práticas

tando os protocolos de segurança,
sem a suspensão de nenhum serviço. Esse número que conquistamos reflete o nosso compromisso
com o município e com os colaboradores da concessionária, pois,
tanto as políticas de segurança e

Saúde ocupacional, a responsabilidade com o uso dos equipamentos de segurança individuais, como a prestação dos serviços de saneamento no município,
faz dos nossos colaboradores, verdadeiros Agentes da Dignidade”.

B ASE

Selam abre inscrições para aulas de ginástica rítmica
A Prefeitura de Piracicaba
abriu na quarta-feira, 23, as inscrições para as aulas de ginástica rítmica do Programa Desporto de Base (PDB), que é realizado pela Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Selam). A atividade é gratuita e
tem como público-alvo as meninas a partir de 7 anos de idade.
Para se inscrever, é necessário
comparecer nos horários de aula
ao Mini Ginásio Garcia Neto
(rua 13 de Maio, 2.122, Bairro
Alto). As atividades são coordenadas pela professora Maria
Rosana e acontecem às terças e
quintas-feiras, das 8h30 às
10h. As vagas são limitadas.
A ginástica rítmica é uma das
modalidades tradicionais do programa, que é oferecido pela Prefeitura de Piracicaba desde 1989.
No ano passado, a ginasta Nicole
Pircio, atleta da seleção brasileira
que foi revelada pelo PDB, disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio.

"O projeto foi muito importante
para mim. É a base, foi quando
descobri e aprendi a amar a ginástica. Os ensinamentos das professoras foram fundamentais, elas
transmitiram o que é a ginástica
rítmica. Aprendi e novas portas
foram abertas", afirmou Nicole,
que na época foi treinada pelas
professoras Helena Macchi e Mariana Winterstein, com quem
aprendeu os fundamentos básicos. “Os projetos são necessários, principalmente para as crianças. Para chegar à seleção, precisei do aprendizado", completou.
Além da ginástica rítmica,
a Selam oferece ao público, neste momento, aulas de mais 10
modalidades: atletismo, basquete, futebol, futsal, ginástica
acrobática, handebol, karatê,
pedestrianismo, voleibol e vôlei
de praia - as aulas de natação
estão sendo realizadas no Clube
Cristóvão Colombo. Todas as
atividades são gratuitas às cri-

B ONGUE

Arquivo/CBG

Formada no PDB, Nicole Pircio disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio

anças e adolescentes com idade
a partir dos 7 anos. Para participar, os interessados devem
comparecer aos núcleos em que
as ações são realizadas, nos horários de aula, acompanhadas

por um responsável e com o documento de identidade. Mais informações estão disponíveis pelo
telefone (19) 3403-2644, WhatsApp 99954-4105 ou pelo e-mail
pdb@piracicaba.sp.gov.br.

USP

Obras em condomínio Workshop abordará as
danificam rua no bairro mulheres na Ciência
Assessoria parlamentar

No próximo dia 8 de março,
das 16h às 18h, acontece o
Workshop Women in Science. O
evento será realizado por três unidades da USP, a Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq/USP), a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos
da Universidade de São Paulo
(FZEA), e a Faculdade de Medici-

na Veterinária e Zootecnia
(FMVZ). A atividade será de forma online e abordará os temas
“Avanços da Igualdade de Gênero na Ciência e na Universidade”, além dos “Desafios e Superação para Mulheres da Pesquisa”. Mais informações em https://www.esalq.usp.br/boletim/workshop-women-science.
Divulgação

Pedro Kawai foi convidado a visitar o local, para
encaminhar solicitação de manutenção à prefeitura

Moradores da rua Antonia
Sansão Roncatto, no bairro Bongue, solicitaram a presença do vereador Pedro Kawai (PSDB), para
apresentar os problemas causados
na via, pela implantação de galerias
de água e esgoto, nas proximidades de um condomínio residencial.
De acordo com o depoimento dos vizinhos, a escavação realizada na rua, para a instalação
de galeria de águas pluviais e de
esgoto provocou o afundamento
do solo em diversos trechos,
ocasionando a formação de buracos e, mais recentemente, o empoçamento de água das chuvas.

Kawai coletou dados e registrou imagens no local, a fim
de encaminhar um pedido formal à Secretaria Municipal de
Obras, para que providências
sejam adotadas o quanto antes.
“Se a obra foi realizada pelo empreendedor, ele é o responsável
pela manutenção”, considerou.
O vereador disse que apresentará uma indicação, para
que a prefeitura identifique as
responsabilidades e que adote as medidas necessárias com
o objetivo de reparar o problema, que tem prejudicado
os moradores daquela rua.

“O DEFEITO DE FAMÍLIA”
O Grupo Teatral Teia apresenta sua peça de estreia,
a comédia “O Defeito de
Família”, do carioca França Júnior, num resgate da
Comédia de Costumes. A
estreia acontece amanhã,
26, no ECA Guarantã (rua

Santa Lídia 548), com
duas sessões: às 18 horas e às 20 horas. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente por
15 reais pelo número (19)
99700-8245 ou no dia e local do evento por 20 reais.

A Câmara Municipal de Piracicaba iniciou em janeiro deste
ano a reforma dos banheiros do
primeiro andar de seu prédio
principal, a fim de torná-los acessíveis a PCDs (Pessoas com Deficiência) e ostomizados, aqueles
que passaram por cirurgias e fazem uso de bolsas coletoras.
É no primeiro andar do
prédio principal que está localizado o Salão Nobre “Helly de
Campos Melges”, espaço com
grande circulação de público
onde são realizadas solenidades,
eventos e discussões públicas.
“Como este é um dos espaços
que mais recebe visitantes, esses
banheiros foram escolhidos para
passarem por todas as adaptações
necessárias, como por exemplo
entradas e cabines sanitárias mais
amplas, para garantir acesso a cadeiras de rodas, pia elevada para
ostomizados e barras laterais de
apoio”, disse Daniela Clemente de
Oliveira, chefe do Setor de Compras e Contratos da Câmara.
De acordo com Ana Lúcia
Gomes Fernandes, agente administrativa e gestora do contrato
firmado com a construtora que
venceu o pregão presencial 13/21,
o valor da reforma dos sanitários
do primeiro andar é de R$
82.510,21, e as obras seguem, até
o momento, sem intercorrências:
“A reforma dos sanitários foi iniciada em 13 de janeiro deste ano, e
a empresa contratada tem um prazo de 4 meses para terminá-la. Ao
que tudo indica, ela será concluída dentro do cronograma”.
De acordo com a gestora, o
pregão também contempla a reforma dos banheiros do segundo andar do prédio principal, que
já foi finalizada, e demandou investimento de R$ 143.210,75.
CÂMARA INCLUSIVA –
A adaptação do prédio da Câ-

O RIGEM

mara Municipal de Piracicaba
faz parte de um programa maior, que busca tornar o Legislativo piracicabano mais democrático e acessível, o Parlamento
Aberto, e que tem como um de seus
projetos o Câmara Inclusiva.
“Desde 2019 nós começamos
a pensar em projetos para que a
Câmara realmente possa receber a
população de Piracicaba. E pelo
Câmara Inclusiva nós almejamos
receber as pessoas com deficiência para que elas possam participar das reuniões, acessar todos
os locais da Casa e passar, sim, a
utilizar este espaço de trabalho”,
disse o presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (Cidadania).
O presidente lembra que por
meio do Câmara Inclusiva, diversas entidades dedicadas à causa
das pessoas com deficiência visitaram o Legislativo piracicabano e
conheceram mais de perto tanto
os ambientes do prédio principal
quanto do prédio anexo e, na
sequência, sugeriram adequações para que a Câmara pudesse melhor receber este público.
“As entidades ficaram praticamente sessenta dias aqui na
Câmara, andando pela Casa e
vendo como ela funciona e o
que precisa ser adaptado, cada
uma na sua especificidade, e de
lá para cá nós iniciamos reformas”, afirmou o parlamentar.
Segundo Gilmar, cerca de
95% as adaptações sugeridas nos
prédios da Câmara já foram concluídas: “nós tivemos que suspender os trabalhos de reformas
por conta da pandemia, mas
neste ano já os retomamos e objetivo é tornarmos o Legislativo
100% acessível para todas as pessoas, para que elas realmente
venham e possam participar de
todas as atividades que aqui acontecem”, concluiu o presidente.

ANIMAL

Estado regulamenta lei que
amplia limite de produção
O Governador João Doria
assinou, quarta-feira (23), o decreto regulamentador da Lei
17.453/2021, que atualiza a legislação e simplifica o registro, no
Estado de São Paulo, dos produtores artesanais de alimentos de
origem animal, à base de leite,
carnes, ovos e mel. A regulamentação oferece maior volume de
produção artesanal, desburocratizando o processo e criando faixas diferenciadas de micro, mini
e pequeno produtor artesanal de
alimento de origem animal.
“O decreto oficializa e regulariza a produção artesanal. Vários produtos de São Paulo foram premiados na França, nos
festivais mais importantes do
mundo, mas faltava a regulamentação. Com ela, a capilaridade de venda aumenta, há mais
resultados e mais produção, ainda artesanal”, destacou Doria.
Produtores artesanais de queijos, por exemplo, poderão ampliar
a quantidade de mercadoria em
até cinco vezes em comparação
com as regras atuais, sempre
submetidos às inspeções sanitárias do Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Cipoa).
A lei anterior permitia a
manipulação de no máximo
300 litros diários de leite cru
por produtor artesanal. Esse
limite agora será de 1.500 litros diários. No caso do leite
cru, a matéria-prima poderá
ser armazenada por períodos

não superiores a 48 horas, em
ambientes refrigerados.
Os produtores artesanais poderão manipular até 200 kg diários de carnes; até 350 kg diários de
peixes, moluscos e crustáceos; 250
dúzias diárias de ovos e 12 mil kg
anuais de mel e produtos de colmeia. Dentro dos limites estabelecidos, a lei também cria três categorias de produtores artesanais:
micro – até 20% do limite de produção; mini – de 20% a 50% do
limite; e pequeno - acima de 50%.
A nova regulamentação
também possibilita que agroindústrias artesanais situadas em
perímetro urbano se habilitem
ao registro de SISP, o que anteriormente acontecia quase sempre
na zona rural. Além disso, o decreto oferece a possibilidade de
convênios entre o Estado e municípios que possuam serviços
próprios de inspeção sanitária,
ampliando e agilizando os processos de inocuidade alimentar.
ORGÂNICOS - Em 15 de fevereiro houve a assinatura conjunta de resolução entre as Secretarias de Agricultura e Abastecimento, Infraestrutura e Meio
Ambiente e Justiça e Cidadania
instituindo o Certificado de Transição Agroecológica e Produção Orgânica. Foram entregues 11 certificados para produtores orgânicos
do estado. A iniciativa pretende
estimular agricultores a aderirem
às políticas de agroecologia e produção de orgânicos em São Paulo.
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C OPLACAMPO

Helinho Zanatta defende a
importância do agronegócio
Divulgação

VAREJO

FARMA
CÊUTICO
ARMACÊUTICO

Pague Menos é pioneira no uso
de câmaras conservadoras
Rede de farmácias é a primeira a fazer uso de câmaras conservadoras em
sua frota de caminhões para transporte de medicamentos termolábeis

Helinho falou na abertura da 8ª Coplacampo, evento do setor agrícola

O ex-prefeito de São Pedro,
Helinho Zanatta, participou da
abertura da 8ª edição da Coplacampo, evento promovido pela
Cooperativa dos Plantadores de
Cana (Coplacana). Helinho ressaltou a importância do agronegócio
para Piracicaba, o Estado e principalmente para o desenvolvimento
do Brasil, gerando empregos, renda e alimentos de qualidade.
Abrindo sua fala, Helinho
lembrou que seu pai (Hélio) foi cooperado desde 1962/63 e ele deu
continuidade a essa ligação com
a Coplacana e ao agronegócio.
Para ele, “o agronegócio está na
mão do produtor. Quem traz riqueza para este País? Quem trabalha de sol a sol? Quem vai lá no
campo buscar alimento para a
sociedade? Hoje, o PIB (Produto

SÍNDROME

DE

Interno Bruto) do agro representa cerca de 30%. E o PIB vai para
mais de 50% do agronegócio, independentemente da política”.
Helinho Zanata ressaltou que
“o agro representa o desenvolvimento deste País. Nós temos que
ter seriedade em tratar o agro.
Nós temos que ter honra, orgulho de participar e ser do agro.
Então, como produtor, quero
agradecer a direção da Coplacana e todos aqueles que trabalham
e lutam pelo nosso agronegócio”.
Sobre a Coplacampo, Helinho
parabenizou o presidente, Arnaldo Bortoletto, e José Coral, presidente da Associação dos Fornecedores de Cana (Afocapi), pela
organização de mais uma edição
da feira, valorizando o agronegócio da região de Piracicaba.

DOWN

Assessoria parlamentar

Ana Pavão se reuniu com representantes do Espaço Pipa e de faculdade

nião foi estreitar parceria entre a
faculdade e a associação criando
um novo convênio para tratamento odontológico de pessoas
que são atendidas no espaço pipa.
O convênio terá início no
primeiro diagnóstico da síndrome de down ou deficiência
intelectual, passando a ser
atendida pela FOP, por meio de
formulário preenchido pela associação. Esse projeto ainda
será divulgado para que os pais
ou responsáveis dos pacientes
se mobilizem para a saúde bucal, ainda sem data específica.
“Iremos realizar algumas
reuniões para discutir a estrutura desse lindo projeto e meios
de divulgação”, comenta a vereadora Ana Pavão, destacando
também que verificará se as emendas que foram captadas no último ano ainda estão disponíveis
para ser destinadas ao projeto.
Divulgação

ROGÉRIO, VENHA VER A TRAVESTI
Acontece hoje, às 19h, a segunda apresentação do monólogo “Rogério, venha ver a
travesti”, na Sala 2 do Teatro
Municipal Dr. Losso Netto. O
evento é uma edição especial
que visa arrecadar recursos
para a realização do documentário Meu Nome é Madalena. A

ma de refrigeração específico para
transporte, com ventilação interna, controle e registros de dados
com emissões de relatórios, funcionando mesmo com o veículo
desligado, e sistemas de alarmes
caso ocorra algum desvio durante toda a rota, independentemente da duração e condições externas de temperatura do trajeto.
As câmaras conservadoras
são ligadas às baterias do veículo, contando com termômetro próprio e opção de inserir
um pen drive a fim de emitir
relatórios que mostrem toda a
evolução e manutenção da temperatura dos medicamentos armazenados – todas têm o mesmo tamanho, facilitando a volumetria no transporte e também a manutenção delas.
“Todos os nossos centros de
distribuição e pontos de vendas,
bem como as bases das empresas de transporte, dispõem de
equipamentos e plano de contingência para manter os termolábeis em temperatura ideal. As
câmaras conservadoras estão
sendo utilizadas exclusivamente
e de forma pioneira nos cami-

Divulgação Pague Menos/
Elber Medical

As câmaras conservadoras garantem ainda mais segurança
no transporte de medicamentos termolábeis de ponta a ponta

nhões que saem dos CDs diretamente para as lojas ou dos CDs
para a base do transportador, o
que torna nossa cadeia fria muito robusta e sem atrito”, informa
Daniel Nabuco, Gerente Executivo de Logística da Pague Menos.
“A Pague Menos elegeu a
Elber Medical para a missão de
resolver as dificuldades de distribuição dos medicamentos que
requerem temperatura controla-

da. A partir de agora, a rede de
farmácias implementa na sua
cadeia logística o que existe de
mais moderno e eficaz desses
equipamentos, garantindo aos
seus clientes medicamentos eficazes e confiáveis, por meio da
nossa tecnologia. Toda a cadeia
é pensada para levar saúde e
qualidade de vida a todos em
todos os lugares”, afirma Eloi
Bertoldi, CEO da Elber Medical.

S EBRAE

Projeto é abordado em reunião
entre parlamentar, Pipa e FOP

A vereadora Ana Pavão (PL)
reuniu-se no último dia 16 com
representantes da FOP/Unicamp
(Faculdade Odontológica de Piracicaba), Mirlena Mansur, Marcio Ajudarte Lopes e a aluna pósgraduanda Tamiris Christensen,
além de representantes da Associação Síndrome de Down Espaço Pipa, Dailani Zucoloto, coordenadora de projetos, e a assistente social, Julia Ferraz.
O Espaço Pipa é uma associação que atende a pessoas com
síndrome de down ou deficiência intelectual, além de suas famílias, articulando com a rede
pública, privada e social para tornar as relações mais efetivas e inclusivas. Atualmente, a associação atende 90 a 102 pacientes.
Percebendo o grande número de pessoas com síndrome de
Down em carência de assistência
odontológica, o objetivo da reu-

Disruptiva desde a sua fundação, há 40 anos, a Pague Menos inova mais uma vez e tornase a primeira rede de farmácias
do país a fazer uso de câmaras
conservadoras em sua frota de
caminhões para transporte de
medicamentos termolábeis, produtos sensíveis a variação de
temperatura, que devem ser armazenados entre 2°C a 8°C.
“As câmaras conservadoras
usadas para acondicionar e transportar vacinas, como as de covid19, foram adaptadas para a nossa
frota de caminhões transportar
medicamentos termolábeis, garantindo mais segurança de ponta a
ponta, em toda a cadeia logística.
Esse equipamento possibilitará a
Pague Menos ser um grande
player no mercado de vacina,
além de estar em linha com a
nossa agenda ESG, uma vez que
elimina o uso de embalagens de
isopor, material que causa impactos negativos ao meio ambiente”, explica Renan Vieira, Diretor de Supply da Pague Menos.
O equipamento mantém a
temperatura homogênea, constante e segura, a partir de siste-

realização do espetáculo é da
ONG Casvi, com apoio da Secretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac). Ingressos
na bilheteria do teatro: Inteira
R$ 30, meia para estudantes
e idosos R$ 15 e antecipado
R$ 20 (até às 18h na bilheteria ou via PIX 192.073.478-30)

Piracicaba concorre ao prêmio “Prefeito Empreendedor”
A Prefeitura de Piracicaba
está concorrendo ao prêmio Prefeito Empreendedor, organizado
pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que valoriza a capacidade
administrativa de gestores que alcançaram resultados práticos e
mensuráveis para o desenvolvimento dos pequenos negócios.
O município participa da categoria inovação e sustentabilidade, com a inscrição dos projetos realizados na atual gestão
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Renda (Semdettur). Entre as
ações inscritas destacam-se o
mapeamento do ecossistema de
inovação, estudo que levantou
as iniciativas de empreendedorismo, os ambientes, os agentes,
as startups e as comunidades e
organizações dedicadas à inovação, além do HUB Piracicaba,
plataforma pública (física e digital), criada para apoiar o desen-

volvimento de empreendedores e
acelerar a criação de startups.
Pedro Chamochumbi, gestor
do HUB Piracicaba e agente de inovação na Semdettur, ressalta que
desde sua inauguração a plataforma pública vem atuando de forma intensa para promover e conectar o ecossistema, tendo já recebido mais de 400 visitantes, com
7 startups em desenvolvimento no
1º Ciclo do Programa Acelera Pira
e a constante oferta de eventos
abertos e cursos gratuitos de capacitação em tecnologia já vivenciados por cerca de 500 pessoas.
CATEGORIAS - As categorias existentes no prêmio Prefeito
Empreendedor do Sebrae deste
ano são gestão municipal, lideranças locais, desburocratização, sala
do empreendedor, compras governamentais, educação empreendedora, inclusão produtiva,
marketing territorial e setores econômicos, cooperativismo e crédito
e inovação e sustentabilidade.

Divulgação

Prefeito Luciano Almeida durante inauguração do HUB Piracicaba

Será considerado vencedor o
projeto que alcançar a maior nota
dentro de sua categoria. A nota
final máxima em todas as categorias é de 100 pontos. Cada projeto
será avaliado, no mínimo, por dois

integrantes das comissões julgadoras nas etapas de Pré-Seleção
1, Pré-Seleção 2 e Julgamento Estadual. Os ganhadores estaduais serão conhecidos no dia 06/
05, em cerimônia de premiação.

G OVERNO

Vereador apresenta projeto sobre políticas públicas para a infância
O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) reuniu-se na manhã desta
quarta-feira (23) na secretaria
municipal de Governo para discutir o PL 103/21, de autoria do parlamentar, que "dispõe sobre a elaboração e implementação das políticas públicas para a primeira infância pelo Município de Piracicaba". O projeto recebeu parecer contrário da CLJR (Comissão de Legislação, Justiça e Redação), que
foi rejeitado em plenário, e teve
parecer favorável da Comissão de
Educação, Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia e também da
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas.
Participaram da reunião, os
secretários Bruno Cesar Roza
(Educação), Carlos Alberto Lordello Beltrame (Governo), Euclídia Maria Bombo Lacerda Fioravante (Smads) e Hermes Ferreira Balbino (Selam). Também participaram representantes da secretaria municipal de Saúde.
Durante a reunião, o parlamentar apresentou o projeto de
lei para os secretários, com intuito de que as dúvidas pudessem
ser esclarecidas, e também, para
que os secretários fizessem colocações sobre os itens elencados em
cada área que o texto aborda.
O vereador entregou aos presentes, cópia da Lei Federal
13.257/16, Marco Legal da Primeira Infância e também da Lei Estadual 17.347/21, que Institui a Po-

Divulgação

Thiago Ribeiro debateu o projeto sobre políticas públicas na primeira infância

lítica Estadual pela Primeira Infância de São Paulo, e argumentou o princípio da prioridade
absoluta estabelecida no artigo
227 da Constituição Federal.
O secretário de Educação,
Bruno Roza, enfatizou a importância do projeto em tramitação e está favorável a dar continuidade, mesmo que adaptações possam ser feitais através
de decretos futuros, mas ressaltou o PL como um mecanismo de formação continuada.
Euclídia Fioravante, da
Smads, que integrou o time da
Rede Nacional da Primeira Infância, destacou o comitê que o
projeto prevê, e disse que o município já possui um comitê semelhante, que atualmente é o

gestor do "Criança Feliz". Convidou ainda o parlamentar a visitar projetos de primeira infância em municípios próximos e que
já trabalham esta politica pública.
O secretário municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Hermes Balbino, falou sobre a
importância de criar áreas e ambientes que incluam não só as crianças, mas também seus familiares.
A secretaria municipal de
Saúde, representada por Tatiana Bonini, e demais membros, falou da importância da
garantia do exame neonatal, e
também da dificuldade em exames ocular e auditivo e também
da falta de profissionais que a
pasta enfrenta. Também foi ressaltado a importância do neo-

natal odontológico em gestantes e o aleitamento materno.
O secretário municipal de
Governo, Carlos Beltrame,
reunirá as informações debatidas neste encontro em sua
secretaria, para ajustar ao
projeto junto do parlamentar.
No término, Thiago Ribeiro
disse que esta reunião de alinhamento com os secretários do Poder Executivo, que estão à frente
das áreas abordadas no projeto,
são fundamentais para que este
possa ser colocado em prática, se
aprovado, e agradeceu o empenho da secretaria municipal de
Governo em articular com as demais pastas e ressaltar a importância de se criar políticas públicas para a primeira infância.
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MONTE A LEGRE

Em assembleia, servidores
pedem reajuste de 25%

PSF recebe manutenção no
piso e novos equipamentos
Assessoria parlamentar

Os servidores municipais presentes votaram pela proposta de 25%
de reajuste e R$ 300 de abono a ser incorporado no salário em 2023
O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e
Região iniciou a Campanha Salarial de 2022 em Piracicaba com
a Assembleia Geral que discutiu
as reivindicações salariais dos
servidores municipais aconteceu
na quarta-feira, 23, na sede administrativa da entidade. Os servidores presentes votaram pela
proposta de 25% de reajuste e R$
300 de abono a ser incorporado
no salário em 2023. Também foi
aprovado o estado de greve.
A cesta básica e o vale alimentação, solicitado pelos servidores ativos, estão na pauta de
reivindicações incluídas nas cláusulas sociais e serão discutidos
na Mesa Permanente de Negociação. Servidores de diversos setores pediram que a administração seja justa neste momento e
conceda a reposição inflacionária
de acordo com os índices perdidos. Agora, a entidade aguarda a
contraproposta do prefeito para
agendar uma nova assembleia.

Dario Banzatto

Unidade de saúde recebeu equipamentos após visita de Trevisan

A assembleia do Sindicato dos Municipais aconteceu na quarta-feira (23)

ESTUDO TÉCNICO - De
acordo com dados da Administração Municipal, o orçamento de
2021 fechou com superávit financeiro. O vice-presidente, José Alexandre Pereira, mostrou aos servi-

dores presentes na assembleia todos os dados, bem como a inflação
apurada no período de março de
2019 a fevereiro de 2022, na ordem
de 19,81% causando aos servidores perda inflacionária acumulada,

de acordo com a média de índices
oficiais IPCA (IBGE), INPC (IBGE),
IPC (FIPE). Lembrando que neste período os salários foram
congelados devido a Lei Federal
do presidente Jair Bolsonaro.

E MENDA

Saúde recebe novas ambulâncias para transporte de pacientes
Duas novas ambulâncias foram entregues ao setor de transportes de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde na manhã de ontem, 24/02. As unidades foram adquiridas por meio
de emenda parlamentar no valor de R$ 272 mil do deputado
estadual Alex de Madureira, com
articulação dos vereadores Ary Pedroso Jr e Ana Pavão. As chaves
dos novos veículos foram entregues a Filemon Silvano e Augusto
Muzilli Jr, secretário e subsecretário de Saúde, respectivamente.
As ambulâncias são de suporte básico e vão incorporar a
frota do Sistema Integrado de
Transporte da Secretaria de Saúde (SITSS), que passará a contar
com cinco unidades. “Hoje temos
quatro unidades em serviço. Com
a chegada destas duas unidades, vamos retirar uma unidade
de circulação devido a sua quilometragem e tempo de serviço,
assim teremos cinco ambulâncias em condição de fazer o transporte dos pacientes”, relatou o
secretário Filemon Silvano.
Segundo explicou o coordenador de transportes do SITSS, Donisete Aparecido de Oliveira, as
ambulâncias vão colaborar para o
transporte de pacientes principalmente para aqueles que fazem tra-

Justino Lucente

tunidade, Filemon se comprometeu a atender essas reivindicações.
Hoje, durante sua visita na
unidade, o parlamentar constatou a disponibilização da balança e da impressora, assim
como, os serviços executados no
piso da sala de enfermagem.
O PSF Monte Alegre tem uma
parceria com o PSF Parque São
Jorge, que oferece atendimento
médico generalista e odontológico duas vezes por semana no PSF
do bairro Monte Alegre, o qual
atende cerca de 500 habitantes.
“É uma unidade de saúde
muito bem cuidada e organizada.
Destaca-se a parceria com o centro comunitário do bairro, oferecendo um ótimo atendimento de
saúde aos moradores da comunidade” destacou Trevisan Jr., que
agradeceu a atenção do secretário de Saúde Filemon Silvano
pelo atendimento das demandas.

SP 19
1
191

Eixo utiliza técnica de reciclagem
na recuperação de rodovia
Divulgação

Ary Pedroso, Filemon Silvano, Alex de Madureira, Maria Muniz, Rogerio Correa e Donisete Oliveira

tamento em outras cidades. “Muitos piracicabanos são atendidos
em serviços de outras cidades
como tratamento de hemodiálise
e também em exames e consultas
que às vezes não estão disponíveis
na cidade. Estes veículos vão colaborar muito para que a viagem
destes pacientes seja a mais confortável possível”, disse. As principais cidades que recebem pacientes de Piracicaba são Campinas, Leme, Pirassununga, Araras e Santa Bárbara d’Oeste.
“As ambulâncias fazem parte do meu compromisso de investir na área de saúde de Piracicaba, uma das principais ban-

deiras abordadas no meu mandato como deputado. A cidade é
carente de veículos mais modernos, portanto, tenho certeza de
que essa ambulância ajudará a
salvar vidas”, acrescentou o deputado Alex de Madureira.
Filemon e Muzilli Jr. agradeceram o empenho dos políticos piracicabanos. “Nós da Secretaria de Saúde e toda a população piracicabana agradecemos
o empenho do deputado Alex em
ajudar o município. Essas novas
ambulâncias serão muito importantes para atender aos pacientes que precisam de transporte
para realizar exames, consultas

e tratamentos, como o de hemodiálise, dentro e fora da cidade.
A nossa demanda é grande e estas duas novas unidades vão
contribuir para agilizar o serviço de transporte municipal de
pacientes”, declarou o secretário.
“Ter um transporte novo e
adequado garante melhoria do
tratamento dos pacientes piracicabanos. Estamos muito gratos pelo empenho do deputado,
mas também dos vereadores
Ary Pedroso Jr e Ana Pavão
que se mobilizaram para garantir a vinda destes veículos à rede
municipal de saúde”, completou o subsecretário de Saúde..

C IP
A
IPA

Nova composição da comissão toma posse para novo mandato
Tomou posse na tarde de
quarta-feira, 23, a nova composição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prefeitura de Piracicaba, com mandato de um ano. A nova composição conta com dez membros titulares e oito suplentes, sendo
parte eleita por seus pares e a
outra indicada pelo empregador.
Na posse também foram escolhidas a mesa diretora da nova
comissão. O presidente será o
guarda civil Narzi Alves Novaes, a
vice-presidência será exercida por
Angélica Rodrigues Maciel. A primeira secretaria ficará a cargo de
Salvina das Dores Nunes Coelho
Esteves e a segunda secretaria
por Carlos Marcelo Yamakawa.
Na solenidade de posse, acompanhada pelo prefeito Luciano Almeida, pelo presidente da Câmara
Municipal, Gilmar Rotta, e pelo
secretário de Administração, Dorival José Maistro, além de representantes da antiga e nova composição da Cipa e de representante
do Cerest, os discursos convergiram na importância da Comissão
para manutenção da segurança e
saúde do trabalhador e como os
representantes são pessoas que
querem atuar para esta proteção.

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) esteve na manhã desta
quinta-feira (24), na unidade do
PSF (Programa Saúde da Família) do bairro Monte Alegre, verificando os serviços de reparos
realizados no piso da sala de enfermagem, assim como a disponibilização de uma balança e
uma impressora para a unidade. Ele esteve acompanhado do
presidente do centro comunitário do bairro, Renato Fleury.
Em setembro de 2021, o parlamentar visitou a unidade acompanhado pelo secretário municipal
de Saúde Filemon Silvano, onde
ouviu as reivindicações da população que frequenta o local sobre a
necessidade de reparos nas instalações físicas da unidade e a disponibilização de uma balança, utilizada para atendimento pediátrico
e de uma impressora, utilizada pela
equipe de enfermagem. Na opor-

Divulgação

Além das vantagens ambientais, reutilização de material deixará
pavimento mais resistente no trecho entre São Pedro e Charqueada

As obras de recuperação estrutural da SP 191 - Rodovia Carlos Mauro, entre os munícipios de
Charqueada e São Pedro, estão
sendo executadas pela Eixo SP
Concessionária de Rodovias com
a utilização do método de reciclagem do pavimento asfáltico. Além
de produzir um material mais resistente, a técnica colabora com a
preservação do meio ambiente.
O trabalho realizado pela Concessionária, inicialmente, entre os
quilômetros 102 e 105, considerado o mais crítico do trecho, consiste na retirada da camada de
asfalto e da base a uma profundidade de 20 centímetros. Neste processo, o material que a máquina
recicladora extrai é misturado a
uma massa de cimento e, em seguida, aplicado novamente na
base. Após a secagem, a pavimentação é concluída com a capa.
“Em razão do trânsito intenso e pesado na SP 191, con-

cluímos que a estrutura existente não era capaz de suportar este
tráfego. Por este motivo, tínhamos que projetar uma estrutura
de pavimento capaz de absorver
este volume sem causar deformações”, comenta Assis Villela, gerente de Pavimento da Eixo SP.
Após vários estudos, o setor
de Engenharia da Concessionária chegou à conclusão de que a
melhor estrutura para o pavimento na SP 191 é aquela formada por uma camada reciclada de
solo com cimento na base, uma
camada de mistura asfáltica de
alto módulo e, por fim, uma camada asfáltica delgada de rolamento. “Essa camada reciclada de
solo-cimento, associada à camada de mistura asfáltica de alto
módulo, será capaz de resistir aos
afundamentos acentuados que
prejudicavam a trafegabilidade,
colocando em risco a segurança
dos usuários”, afirma Assis.

I NCLUSÃO

Campos Machado busca
atendimento a autistas
Empossados têm mandato de um ano; comissão tem como objetivo
a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho

Na oportunidade, o prefeito
Luciano solicitou à nova comissão
que ele seja destinatário dos relatórios de ocorrências mais comuns
para que, de posse dos dados, a
administração possa atuar para
melhorar o que não está bom e,
por vezes, até incluir rubricas no
orçamento para este aprimoramento e também conclamou os
representantes a conhecer experiências exitosas de Cipas na iniciativa privada e em cidades de
porte semelhante do município.

“Os integrantes podem realizar
visitas in loco para conhecer boas
práticas que dão certo em municípios de porte semelhantes”.
Gilmar Rotta frisou que a Cipa
tem o papel de cuidar do servidor
e Maistro lembrou da importância do trabalho preventivo da
Cipa, que deve anteceder o fato.
A Cipa é obrigatória legalmente para empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições benefi-

centes, associações recreativas e
cooperativas. Tem como objetivo
“a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de
modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da
saúde do trabalhador". A presidência da Comissão é escolhida
entre os membros indicados e a
vice-presidência entre os membros
eleitos. O mandato tem duração
de um ano e só é permitida uma
recondução ou reeleição ao cargo.l

Com a necessidade cada vez
maior de atender os direitos dos
alunos com deficiência, o deputado Campos Machado (Avante-SP)
se reuniu com Lair Moura e com o
vice-governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia (PSDB), visando
alterar um decreto, além de falar
sobre os convênios que devem ser
assinados, de acordo com a Lei
Fundeb, reivindicando um expressivo aumento para o atendimento aos alunos com autismo.
"As crianças com deficiência
possuem o direito básico de estudar, como todo cidadão, em escolas do Estado e em parceria com
entidades de ensino especializa-

das", disse o deputado Campos
Machado, após a visita, ao lado de
Lair Moura, ao vice-governador,
no Palácio dos Bandeirantes.
Entre os pontos debatidos
durante o encontro, que Rodrigo
Garcia prometeu estudar, destacase a alteração de um decreto, para
que o Estado possa repassar o valor do per capita do Fundeb do
Ano, entre os convênios assinados com as Escolas Especializadas.
Falando sobre a reunião, o
deputado Campos Machado destacou que, “em temas dessa relevância, nossa luta e nosso trabalho não podem parar. Precisamos seguir Avante!”, finalizou.
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Prefeitura reabre Parque da Rua do Porto
Projeto-piloto de manejo de carrapatos continua em andamento; local também recebeu melhorias na estrutura
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente
(Sedema), reabre hoje, 25, o
Parque da Rua do Porto. O local estava fechado desde 18/10
para a execução da primeira fase
do projeto-piloto de manejo de
carrapatos, com aplicação de carrapaticida biológico. O projeto
ainda está em andamento, mas
em nova fase que possibilita a visita da população. O Parque também recebeu manutenção em diversos pontos, de poda de árvores a reparo no chão e limpeza da
lagoa. O horário de funcionamento do Parque será de segunda-feira a domingo das 6h às 19h.
A Sedema apresentou hoje,
24/02, as melhorias na estrutura e abordou o projeto-piloto em
uma coletiva de imprensa, que
também contou com a presença
de secretários municipais e de vereadores. O titular da Sedema,
Alex Gama Salvaia, liderou ainda uma caminhada pelo Parque
com os integrantes do encontro.
De acordo com Salvaia, o
Parque da Rua do Porto foi escolhido para execução do projeto-piloto por ser cercado. Os
resultados finais poderão ser
verificados no meio do ano,
quando ocorrerá a fase de eclo-

são dos ovos dos carrapatos.
“O estudo exigia que fizéssemos
um período de isolamento da
área. Agora que temos esse período estatístico, temos condição
de liberar o acesso e continuar
os estudos”, explica Salvaia.
O secretário lembra que o
produto utilizado no projeto-piloto é um agente biológico e não
químico, ou seja, não afeta o ecossistema do Parque. “A certeza do
produto ser bem-sucedido nós
vamos ter na época do inverno,
quando vamos perceber a diferença de número de carrapatos
comparativamente aos outros
espaços que são abertos, como as
avenidas Cruzeiro do Sul e Renato Wagner. E temos boas expectativas”, afirma Salvaia.
Devido à presença de capivaras, o Parque da Rua do Porto,
assim como outros pontos próximos a rios, ribeirões, córregos e
lagoas, é um local com infestação
de carrapato-estrela, que, se contaminado, transmite a febre maculosa, doença com alto índice de
letalidade se não for diagnosticada há tempo. Em Piracicaba, as
áreas de maior risco de incidência
estão devidamente identificadas
para que os visitantes tenham
consciência do risco. Desta forma,
conforme pontua Salvaia, o proje-

N OVOTEC

Andressa Mota/CCS

Justino Lucente/CCS

Titular da Sedema, Alex Salvaia, liderou uma caminhada
para conhecimento das melhorias realizadas no parque

Diversos reparos foram realizados no parque

to-piloto em andamento no Parque visa a proteção da população.
“Nossa preocupação é, justamente, tentar proporcionar
para a população um ambiente
menos arriscado para que a febre maculosa não faça mais vítimas como já tem feito no Brasil
inteiro e em outros lugares também”, afirma o titular da Sedema.
MANUTENÇÃO – Para a
reabertura, o Parque da Rua do
Porto recebeu uma série de melhorias em sua estrutura, que há
anos não ocorria, visando ampliar o bem-estar da população

da pista de caminhada. A tela ao
lado do portão principal (próximo
à academia) foi consertada e a mureta próximo ao mesmo local foi
reconstruída. Ocorreu também
a troca das lixeiras, a lavagem
dos globos das luminárias, da
academia e do parquinho, além
da limpeza da lagoa, com a retirada de materiais inservíveis,
como garrafas plásticas. Outras melhorias ainda estão previstas para serem executadas.
“As pessoas que forem caminhar no Parque vão perceber que o
ambiente está mais claro com a ilu-

ao visitar o local. De acordo com
a Sedema, foi realizada a poda
de cerca de 900 árvores. Foram
pintados o corrimão da entrada
em frente à Prefeitura, os bancos de madeira, os bebedouros
(que também receberam manutenção), os pisos dos dois quiosques, a mureta da rampa de acesso pela rua Ipiranga, entre outros.
Foram feitos reparos ainda no
muro de pedra próximo à entrada
em frente à Prefeitura, no piso em
volta da guarita da Guarda Civil
(GC), no teto de um dos quiosques
e no piso da academia e de trechos

minação do dia e mais conservado
com os reparos que fizemos. Esperamos que a população, agora, tendo acesso novamente ao Parque,
tenha percepção das melhorias e
que também passe a cuidar melhor do Parque”, comenta Salvaia.
ILUMINAÇÃO – A Sedema,
junto à Secretaria Municipal de
Obras (Semob), trabalha também
na instalação de nova fiação para
recuperar a iluminação do Parque
da Rua do Porto, que foi furtada.
Ao finalizar essa parte, o horário de funcionamento do Parque
será expandido para até as 22h.

J ARDIM G LÓRIA

Estudantes podem se inscrever Após furtos, Prefeitura faz manutenção em escolas
em cursos de qualificação
A Prefeitura de Piracicaba, nificadas no quadro de energia
Divulgação/CCS

O Governo de São Paulo disponibiliza 40 mil vagas em cursos
de qualificação profissional de 120
horas de duração do Programa
Novotec Expresso no Contraturno, nos formatos presencial e remoto, em todas as regiões do Estado. É o maior número da história do programa. Além disso, estudantes participantes da iniciativa que estejam matriculados no
ensino médio na rede estadual terão direito a receber um auxílio
no valor total de até R$600, dividido em quatro parcelas mensais,
ao longo da duração do curso.
O Novotec é um programa do
Governo do Estado de São Paulo,
coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc-SP), que oferece cursos
de habilitação técnica e de qualificação profissional a jovens entre 14
e 24 anos, alinhado com as demandas do mercado de trabalho.
São 38 opções de cursos nas
áreas de Gestão e Negócios; Tecnologia da Informação e Comunicação; Produção Cultural e Design, Automotivo, Saúde e Recursos Naturais. O curso pode ser ofertado nos turnos manhã, tarde ou
noite e tem duração de 120 horas,
realizadas no período de março a
junho, com aulas semanais (por
volta de 3 dias na semana).
Para o Secretário da Educa-

ção do Estado, Rossieli Soares, um
dos pontos principais da ação é
oferecer novas possibilidades para
públicos variados. "É mais um caminho de acesso ao conhecimento, à capacitação, que tem um poder transformador, para que os
nossos estudantes e a juventude
possam alcançar objetivos”, conta.
BENEFÍCIO - A bolsa-auxílio do Novotec Expresso tem
o valor total de até R$ 600.
Esse valor é dividido em 4 parcelas mensais de R$ 150, que
são referentes à máxima duração do curso que é de 4 meses –
março, abril, maio e junho.
O pagamento da parcela
mensal se dará após a aferição
da frequência no mês subsequente das aulas ministradas.
Por exemplo, a parcela da bolsa
do mês de março será paga no
final de abril, desde que em março
o estudante tenha frequentado no
mínimo 75% das aulas dadas, e
assim acontecerá para os outros
meses até a conclusão do curso.
Para participar do Novotec
Expresso é necessário se inscrever
no site (www.novotec.sp.gov.br) e
selecionar a opção de curso e
unidade de ensino de interesse.
O período de matrícula ocorre
entre 26/2 a 8/3. A convocação
dos candidatos selecionados
ocorre por e-mail, conforme dados informados na inscrição.

por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a manutenção da EMEF Prof. Francisco Benedicto Libardi, localizada no Jardim Glória. Outra escola no bairro, a Hide Maluf,
também passa por manutenção.
As duas escolas, que atendem cerca de 900 alunos de 0 a 10 anos,
tiveram suas atividades prejudicadas devido ao furto das instalações elétricas na madrugada do
dia 8/2, o que deixou parte dos
prédios sem energia elétrica.
A manutenção na Escola Libardi foi finalizada no dia 22. A
unidade já está funcionando
normalmente. Já na escola Hide
Maluf, as equipes aguardam o
fornecimento de material para
finalizar a manutenção do telhado, sendo que toda a parte
elétrica já está normalizada.
Mesmo com esse problema,
as escolas conseguiram atender
os alunos matriculados, visto
que algumas salas estavam aptas a atender os alunos e as unidades conseguiram preparar e
servir a merenda normalmente.
A equipe de manutenção da
Prefeitura fez a substituição dos
cabos roubados e de peças da-

das escolas, além de parte das
telhas que foram quebradas
durante a invasão. A equipe
aguarda o fornecimento para finalizar a substituição das telhas.
A diretora da EMEI Hide
Maluf, Andréa Cristina Pelegrini, comentou sobre as invasões
que ocorreram. “A escola tem sofrido há alguns anos com invasões constantes, depredação do
Patrimônio e furtos de objetos
e, principalmente, de fios, prejudicando o bom atendimento
das crianças e da comunidade
em geral. Todas as vezes fomos
atendidos pelos setores responsáveis do serviço de manutenção. Inclusive recebemos um
novo sistema de alarme, monitoramento assistido, parte da
reivindicação da escola e da comunidade. Temos buscado parceria com as famílias, ressaltando a importância do cuidado
com a nossa escola”, disse.
A Secretaria Municipal de
Educação fez um levantamento
para identificar as escolas que vêm
sofrendo com o vandalismo e furto de equipamentos nos últimos
anos. Cerca de 25 escolas entraram nessa lista e são considera-

Parceria entre Secretaria de Educação e Guarda Civil Municipal,
visa fortificar a ronda em escolas mais afetadas pelo vandalismo

das prioridade nas novas políticas de segurança da secretaria.
“A SME já identificou as unidades com mais problemas e estamos trabalhando em novas soluções para este problema. Uma
das soluções seria expandir a
quantidade de escolas com vigia
noturno e zeladoria, o que já inibe as ações de vandalismo. A secretaria também está analisando a possibilidade de colocar um
sistema de alarme e monitora-

mento em todas as unidades”,
explicou o secretário municipal
de Educação, Bruno Roza.
Outra ação da SME, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, é fortalecer a ronda escolar
nessas unidades que sofrem mais
danos. O comandante da GCM,
Sidney Nunes, visitou as escolas
invadidas junto com o secretário
Bruno Roza, visualizou a situação
e ouviu a necessidade de um maior monitoramento nas unidades.

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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Prefeitura investiu quase meio bilhão em 2021
Audiência pública para prestação de contas de fundo municipal aconteceu na noite de quarta-feira, 23

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Saúde
de Piracicaba, investiu quase meio
bilhão de reais - R$ 439,2 milhões
– na área da Saúde em 2021. Os
números foram apresentados na
noite de ontem, 23/02, em audiência pública de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2021, realizada pelo Conselho Municipal de Saúde. A reunião pública online foi comandada por José Maria Machado, secretário especial do Conselho, e a
apresentação sobre os dados da
Saúde ficaram a cargo de Luiz Antonio Oriani Júnior, diretor do Departamento Financeiro da pasta.

De acordo com a apresentação, o investimento (despesas
liquidadas) feito pela Secretaria
de Saúde em 2021 foi de R$
439.244.204,41, o que dá 22,16%
de aplicações em ações e serviços de saúde – onde o mínimo
exigido por lei é de 15%. “Isso
significa que investimos cerca de
50% acima do mínimo estabelecido por lei”, declarou o secretário de Saúde, Filemon Silvano. Deste valor, a maior fatia
vem da fonte de recursos municipais, R$ 277.471.871,05, seguido da federal, R$ 157.479.244,42,
e estadual, R$ 3.860.624,35, além
de R$ 432.464,59 vindos de outras fontes de arrecadação.

Somente no departamento
de Atenção Básica o total de receitas foi de R$ 32.789.524,33 e
o investimento foi de R$
21.150.729,73, ficando um saldo
de R$ 11.638.794,60. “Os recursos são específicos para utilização dentro da atenção primária,
ou seja, os saldos dos recursos,
quando não utilizados durante o
exercício do ano, não se configuram como recurso perdido, uma
vez que poderá ser utilizado posteriormente”, explica Oriani Júnior ao reforçar que as principais
despesas foram com medicamentos (R$ 6,59 milhões) e material
de laboratório (R$ 3,07 milhões).
O número de consultas médicas na Atenção Básica aumentou em 3,26%, saindo de 239.090
consultas, em 2020, para
246.899, em 2021. Os exames laboratoriais tiveram aumento de
20,77%, saindo de 1.219.462, em
2020, para 1.472.798, em 2021.
O número de pessoas que procuraram os serviços das farmácias
municipais também cresceu, sa-

Divulgação/CCS

Anexo da UPA foi construído no sistema de construção modular e foi um dos investimentos da Administração

indo de 1.134.099 atendimentos,
em 2020, para 1.187.632, em
2021, aumento de 4,72%.
Na área de Urgência e Emergência, o número total de atendimentos médicos nas UPAs
(Unidades de Pronto Atendi-

mento) foi de 494.737, sendo
134.557 na UPA Vila Cristina e
123.402 na UPA Piracicamirim
que, juntas, representam 52,14%
do total de atendimentos. Houve,
também, incremento no número
de ocorrências atendidas pelo
SAMU (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência), saindo de
27.110, em 2020, para 30.340 no
ano passado, aumento de 11,91%.
O investimento em Média e
Alta Complexidade foi de R$
103.578.717,04, dentro de uma
receita de R$ 126.048.235,05, onde
a Secretaria ainda tem saldo de R$
22.469.518,01. Deste total inves-

tido, mais de R$ 91,29 milhões
(88,14%) foram para pagamento de convênios com os hospitais filantrópicos da cidade –
Santa Casa de Piracicaba e Hospital dos Fornecedores de Cana.
Para o combate à Covid-19,
a Secretaria de Saúde teve um
total de receitas na ordem de R$
45.471.580,37, utilizando R$
30.576.388,81, ficando com um
saldo de R$ 14.895.191,56. A
maior fatia ficou para despesas
com convênios (R$ 8,55 milhões), material de enfermagem (R$ 4,28 milhões) e medicamentos (R$ 3,55 milhões).
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Selam promove curso de Libras
a professores de educação física
Ao todo, serão nove encontros no Engenho Central, com três horas de duração;
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo telefone (19) 3403-2648
Com o foco voltado para
acessibilidade e inclusão, a Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Secretaria de Esportes, Lazer
e Atividades Motoras (Selam),
realiza a partir da próxima quinta-feira, 03/03, o curso de Introdução a Libras para Professores
de Educação Física, iniciativa que
visa capacitar os profissionais da
área para atuação junto às pessoas com deficiência. Ao todo,
serão nove encontros no Engenho Central, com três horas de
duração, disponíveis para professores de educação física. As inscrições são gratuitas e devem ser
feitas pelo telefone (19) 34032648. O limite é de 30 vagas.
As aulas serão conduzidas
pela instrutora Raquel Moreno,
que atualmente desenvolve ações
em prol da comunidade surda em
Piracicaba. O objetivo é proporcionar aos participantes do curso
uma introdução à Língua Brasileira de Sinais, com destaque para

o trabalho do aspecto comunicativo nas atividades físicas envolvendo alunos com deficiência auditiva e também o aprendizado de
sinais específicos em Libras relacionados ao esporte e ao lazer.
"O intuito é oportunizar a esse
grupo de pessoas melhores condições de participação nas atividades da Selam. Desse modo, se faz
necessário iniciarmos um processo de formação continuada para
que se fortaleça a cultura inclusiva e acessível dentro de nossos trabalhos com esporte, lazer e atividades motoras. Queremos minimizar a barreira comunicacional e
incentivar a participação. Nesse
sentido, o conhecimento em Libras é fundamental para a comunicação acessível", afirmou
Eduardo Azzini, assessor da secretaria e idealizador do curso.
"É uma iniciativa que tem
como proposta garantir o direito
à acessibilidade, assegurando o
princípio da igualdade de opor-

Divulgação

Eduardo Azzini e Clevis Spada são os idealizadores do curso

tunidades previstas na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência. Isso é de extrema importância para fortalecermos um
pensamento mais inclusivo na
sociedade. Portanto, entendemos
como necessária a capacitação em
Libras de nossa equipe de pro-

fissionais de educação física, para
que possam, além de receber melhor este público específico, se
transformar em agentes propagadores de um pensamento
mais inclusivo e acessível", destacou o chefe da divisão de atividades motoras, Clevis Spada.

P ROGRAMA

Câmara Convida conversa com o diretor artístico da Paixão de Cristo
O programa Câmara Convida recebe, nesta sexta-feira (25),
a partir do meio-dia, o diretor
artístico do espetáculo Paixão de
Cristo de Piracicaba, Marcos
Thadeus, para falar da realização, depois de dois anos por conta da pandemia, do evento no formato presencial, dentro da estrutura já tradicional no Engenho
Central. “Ano passado, fizemos
uma versão on-line, mas agora
estamos retornando”, comemora.
Realizado pela Associação
Cultural e Teatral Guarantã, o
espetáculo reúne cerca de 250
pessoas no elenco, unindo arte,
cultura e formação. “A arte é o
grande setor”, avalia Thadeus.
“O homem criou muitas coisas
que não tem mais para onde ir,
então a gente acaba criando coisas para durar apenas um mês,
a arte, não, você assiste Shakespeare por 30 vezes com 30 diretores diferentes”, exemplifica.
Thadeus também enaltece o
retorno da Paixão de Cristo como

um simbolismo da retomada da
própria economia criativa do
município. “Estamos vivendo um
momento difícil no País, em termos de produção, então eu
acredito que toda e qualquer
possibilidade de criação de emprego deve ser louvada”, disse.
ANDRÉ BANDEIRA – O
programa Câmara Convida também recebe, nesta sexta-feira
(25), o vereador André Bandeira
(PSDB) com o intuito de apontar
algumas demandas que chegam
ao gabinete do parlamentar.
Dentre os assuntos mais comentados é a situação do bairro
Campestre, onde a população
sofre com problemas viários, de
falta de água e oscilação no fornecimento de energia elétrica.
“É mais fácil a gente falar sobre como não está indo o diálogo a
respeito do Campestre com o Executivo Municipal”, criticou Bandeira. Ele lembrou das audiências
públicas realizadas no bairro e na
Câmara, onde foram apresentados

Guilherme Leite

Marcos Thadeus detalhou a produção do espetáculo que,
depois de anos, volta a ser realizado de forma presencial

para equipes da Prefeitura as deficiências da região. “Ali é uma região que cresceu muito nos últimos anos e a infraestrutura não
cresceu na mesma medida”, disse.
O programa Câmara Convida vai ao ar pela TV Câmara, nos

canais 11.3 em sinal digital (TV
aberta), 4 da Claro/Net e 9 da
Vivo/Fibra, com retransmissão
nas mídias sociais do Legislativo, Facebook e Youtube, e ainda
no site oficial da Casa,
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

Formação ideal
Olá, alvinegros apostólicos
romanos, sejam todos muito
bem vindos ao nosso espaço semanal livre de amarras e com a
democracia como nossa meta
somada com a verdade, aqui não
diminuímos a intensidade em
elogios e críticas, não precisamos
pedir benção a ninguém. Como é
boa e saudável a liberdade!
O XV de Piracicaba passou
a ser um ponto de interrogação
mais uma vez, nas temporadas
passadas foi muito bem na fase
classificatória, e a partir das
oitavas sempre deixava a desejar, nesta temporada já iniciou a competição devendo um
bom futebol. O histórico até
agora na disputa mostra pela
tabela de classificação a inconstância que o time apresenta.
Saiu Luciano Dias e chegou
Roberto Cavalo, um início bom
com duas vitórias seguidas e ainda saindo atrás do marcador e
conquistando os três pontos com
viradas emocionantes, o torcedor já começa a gritar nas arquibancadas que o “Nhô-Quim é o
time da virada”, mas bastou um
jogo em casa, contra uma equipe
mais “qualificada” para toda a
verdade ser exposta a todos e da
pior forma possível, derrota para
o Oeste em pleno Barão, com o
adversário dominando o jogo em
quase todos os minutos e ainda
fechando com o lance “vergonhoso” do zagueiro Sandoval,
que nem o experiente Marlon
Ferreira que já presenciou de
tudo e mais um pouco no futebol conseguiu explicar. Esse
lance que custou uma derrota
em casa teve repercussão nacional. “Meu Deus, que faaaaseee”.
Roberto Cavalo não tem culpa direta no que está acontecendo pelos lados da Silva Jardim,
chegou agora com a missão de
tentar algo a mais que o seu antecessor, nenhum dos atletas
contratados teve sua indicação
e vai tentar ficar entre os oito
primeiros nesta primeira fase
na base do “bumba meu boi”.
Apesar de ter elogiado a contratação de um executivo de
futebol, e dado o famoso “voto
de confiança” as escolhas do
núcleo de futebol, vemos na
prática que nada mudou.
O elenco é de qualidade média para baixa, não existe opção
no banco de suplentes, escala-se
o time titular e torce muito para
que não aconteçam contusões,
pois as peças de substituição não
estão a altura. Casos isolados
como o goleiro Paulo Vitor é aquele tipo de situação aonde o torcedor e o treinado dizem após a
partida: “Obrigado meu Deus”.
Chegamos ao ponto de um
garoto da base, ser profissiona-

lizado na terça assinando seu
primeiro contrato profissional
e já aparecer nos relacionados
para a partida contra a líder da
competição fora de casa, será
mesmo que o elenco foi planejado? Alguns defensores das
lambanças da diretoria de futebol com certeza já vão vomitar asneiras em redes sociais do
tipo: “e ai, não queriam garotos da base no time?, então tá
ai os meninos aparecendo”.
Como diz o velho e bom dito
popular “o pior cego é o que não
quer enxergar”. Mesmo que eu
não acredite ser necessário dar
explicações aos acéfalos cães de
guarda remunerados de diretores, mas tenho um compromisso
com meus leitores, ouvintes, telespectadores e seguidores, e para
estes devo minha lealdade na verdade das informações. Inscrever
garotos da base no elenco que vai
disputar uma competição é no
mínimo uma “obrigação” da diretoria, o treinador que estiver à
frente do time tem por item de
trabalho a inclusão deste atleta
no mundo profissional, e seguir o
planejamento já traçado pelos
que eram para ser a parte de
“inteligência do departamento“.
O que pudemos ter certeza
com a profissionalização de
“Mika” e já ter seu nome relacionado para partida tão importante
foi a falta de opções de atletas
contratados, ou seja, teve tempo
hábil e necessário para as contratações, pré-temporada, amistosos, salário em dia, estrutura e
o que aconteceu até agora então?
O XV não conseguiu repetir uma
escalação dois jogos seguidos,
mostrou estar muito abaixo em
qualidade técnica do que foi
apresentado na teoria, recorreu
em caráter de urgência ao garoto da base e o pior de tudo, uma
folha salarial de dar inveja a
muitos times da mesma competição, que figuram acima do NhôQuim na tabela de classificação.
Onde está o erro querido
amigo e torcedor, nos jogadores
que estão em campo? No treinador que foi embora ou nesse que
acabou de chegar? No torcedor?
Na imprensa corneta (que orgulho de mim e de minha equipe)?
Na cidade de Piracicaba? O erro
está na formação ideal, do time
você pode me perguntar, e eu te
respondo “NÂO”, o erro está na
formação da “Diretoria de Futebol” que já provou antes e continua dando mostras que não sabe
o que é tocar um time da grandeza do XV. Não existe conhecimento de bastidores, empresários pontuais, federação, treinadores e o que é o mundo dos bastidores do futebol. Como diz o
hino: Salve o XV de Novembro...

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.
ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

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

SRA. MARIA HELENA ANNA
JANNARELLI MAGALHÃES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos
finados Sr. Ferrucio Janarelli
e da Sra. Gilda Janarelli, era
viúva do Sr. Braulio Vilela Magalhães; deixa os filhos: Fatima; Gloria; Claudia; Silvia e
Mario, sendo todos falecidos.
Deixa netos, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia
de Cremação foi realizada ontem, às 19h00 no Crematório
Unidas – Bom Jesus na cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. BONFIM NUNES DA SILVA
faleceu anteontem, na cidade
de Rio das Pedras/SP, contava
88 anos, filho dos finados Sr.
Justiniano Lemes Rabello e da
Sra. Adelaide Alves da Silva, era
viúvo da Sra. Sebastiana Lemes
da Silva; deixa os filhos: Jorge
Lemes da Silva; Adão Helcio da
Silva; Saul Nunes da Silva; Ana
Nunes da Silva; Elizeu Nunes
da Silva e Geraldo Lemes da
Silva, já falecido. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 do Velório do

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL
NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288
com Tadeu.

Cemitério Municipal de Rio
das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE JAIR PANDOLPHO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 71 anos, filho dos finados Sr. Ricardo Pandolpho e da
Sra. Virginia Scarel Pandolpho,
era casado com a Sra. Maria da
Conceição Guio Pandolpho;
deixa os filhos: Emerson Cesar
Pandolpho e Ariane Pandolpho
Ramalho, casada com o Sr.
Cristiano Ramalho. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do
Cemitério Municipal de Saltinho/SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO OLIVEIRA SANTOS
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 88 anos, filho da Sra.
Amelia de Oliveira, já falecida,
era viúvo da Sra. Maria Pereira
dos Santos; deixa os filhos: Antonio Oliveira Santos; Roseli
Oliveira Santos Ferraz, casado

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

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

SR. YLMO ANGELO CHIAPPA
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 77 anos, filho dos finados Sr. Laurindo Chiappa e
da Sra. Anita Chiappa, era casado com a Sra. Anna Mercedes Chiappa; deixa as filhas:
Eliana Rita Chiappa e Evelise de Cassia Chiappa, casada com o Sr. Vilesio Nepomuceno. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 09h00 do
Velório da Saudade de Americana/SP, para o Cemitério Municipal de Americana/SP em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO ADÃO PAES ALVES
faleceu ontem, nesta cidade,

contava 70 anos, filho dos finados Sr. João Vicente Alves e
da Sra. Lourdes Paes Alves,
era casado com a Sra. Maria
Cleuza Barbosa Alves; deixa
os filhos: Andre Rogerio Barbosa Alves, casado com a Sra.
Fabiane Angelica de Assis
Barrichelo Alves e Adriana
Cristina Alves Sampronha, casada com o Sr. Flavio Eduardo Sampronha. Deixa neto,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
10h30 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. NAIR DIAS faleceu ontem,
nesta cidade, contava 83 anos,
filha dos finados Sr. Joaquim
Dias e da Sra. Idalina Marciana
de Jesus; deixa o filho: Wanderlei Dias. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 11h00
da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1003852-88.2021.8.26.0451. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória. Requerente: Ivone Gomes Sant'anna. Requerido:
Espólio de Arduile Scarpari e outros. Prioridade Idoso. Tramitação prioritária. EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1003852-88.2021.8.26.0451O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro de Piracicaba, Estado de São Paulo, Dr(a).Eduardo Velho Neto, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o)ABILIO SCARPARI, LUIZ ARMANDO SCARPARI, FRANCISCASCARPARI
CARLETTI, e seus cônjuges, se casados forem, e herdeiros, se existirem, que lhes foi proposta uma
ação de Adjudicação Compulsória por parte de Ivone Gomes Sant'anna, alegando em síntese: que a
autora requer seja adjudicado à mesma o imóvel objeto da matricula n. 129.491 do 2º CRI, imóvel este
que se encontra em nome de Arduile Scapari, sendo que este foi vendido a autora através de compromisso em caráter irrevogável e irretratável datado de 11 de maio de 2017 e tendo suas cláusulas
devidamente cumpridas e atendidas, requer em vista do falecimento de Arduile Scapari a escritura
definitiva em seu nome da autora através do presente feito, produzindo as provas necessárias para a
procedência do pedido, dando-se à presente o valor de R$ 41.073,39 Encontrando-se os réus em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei,
tudo conforme r. Despacho de teor "(...) Defiro a expedição de edital para a citação, nos moldes
postulados (...)".NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Piracicaba, aos 19 de janeiro de 2022.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CONVIVIO VILA RICA
CNPJ 04.782.846/0001-81
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CONVIVIO VILA RICA
CNPJ 04.782.846/0001-81
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Associação dos Amigos do Convívio Vila Rica,
no uso de suas atribuições, convoca os demais associados
para a Assembleia Geral Extraordinária que se fará realizar no
próximo dia 26 de março de 2.022, nas dependências da portaria
do próprio Condomínio, às 13:30 horas em primeira convocação,
e as 14:00 horas em segunda convocação, com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem sobre o seguinte:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Associação dos Amigos do Convívio Vila Rica,
no uso de suas atribuições, convoca os demais associados
para a Assembleia Geral Ordinária que se fará realizar no próximo dia 26 de março de 2.022, nas dependências da portaria
próprio Condomínio, às 14:30 horas em primeira convocação, e
as 15:00 horas em segunda convocação, com qualquer número
de presentes, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

a) Adequação do endereço da sede conforme Lei Municipal n.º
7.696/2013
b) Reforma do Estatuto Social

a) Aprovação da previsão orçamentária e aprovação das contas
de 2021
b) Regularização das Chácaras
c) Informações sobre as obras realizadas
d) Outros assuntos de interesse dos associados

Piracicaba, 24 de fevereiro de 2.022

Piracicaba, 24 de fevereiro de 2.022

Nivaldo João Mazzero
Presidente

USADOS PARA VENDER

com o Sr. Benedito Ferraz Filho;
Edmilson Oliveira Santos e Edvaldo Oliveira Santos, ambos
falecidos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

Nivaldo João Mazzero
Presidente
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