FEDERAL
Quem está se articulando
muito bem em Piracicaba para
as eleições de 2022 é o ex-candidato a prefeito de Campinas,
Pedro Tourinho, do PT, que já
foi vereador por dois mandatos
e obteve, em 2020, 97 mil votos
– por cinco mil votos não disputou o segundo turno. Tourinho,
que é médico sanitarista, atua
na Prefeitura de Campinas, é
professor de medicina da PUC e
trabalha há mais de 12 anos na
Santa Casa de Piracicaba. É précandidato a deputado federal.
DOBRADINHA
Em Piracicaba, Tourinho deverá ter destacada dobradinha
com a líder do PT na Alesp, a deputada estadual Professora Bebel,
presidenta da Apeoesp. Ela tem
domicílio eleitoral em Piracicaba
e forte atuação em diversas regiões do Estado, trabalha a todo
vapor desde antes de ter assumido o mandato, há quase três anos.
Agora, terá que se desdobrar ainda mais, porque é a principal liderança do PT na região e será
cortejada por diversos companheiros para fazer dobradinhas.
PADARIA
Neste sábado (27), ao final do
plantão na Santa Casa de Piracicaba, Tourinho já tem agendado
encontro com companheiros do PT
em uma padaria, próxima à Santa
Casa. No encontro desta semana,
Tourinho se encontra com Antônio Piacentin, carinhosamente
tratado nos meios petistas de Piá.
Ele foi secretário municipal de Segurança, além de ter atuado como
assessor parlamentar na Câmara Municipal e ter sido candidato a vereador e a vice-prefeito.
MUNICIPAIS
A diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores Municipais de
Piracicaba e Região muito estranhou a maliciosa pergunta se a
“direção não é tucana”, publicada na edição de ontem (25).
Eles informam que o colegiado
conta com mais de 60 diretores,
sendo multipartidária, tendo filiados a diversos partidos, como
é o caso do vereador Zezinho
Pereira (vice-presidente do sindicato) e filiado ao União Brasil
(antigo DEM) – ex-liderança de
governo, agora é oposição.

MOBILIZAÇÃO
A Assembleia Salarial dos servidores, na quarta-feira à noite
(23), teve grande articulação da
diretoria do sindicato, que percorreu as unidades de trabalho da
Prefeitura de Piracicaba, conversando com os servidores da importância em participar da assembleia e levar a proposta para
votação entre os presentes.
PROPOSTAS
Foram várias propostas
apresentadas pelos servidores
durante a Assembleia Salarial,
sendo aprovada 25% de reajuste, mais R$ 300,00 de abono a
ser incorporado ao salário. Vale
lembrar que desde 2020 os servidores de Piracicaba não têm se
quer a reposição da inflação no
salário, diminuindo o poder aquisitivo de mais de oito mil famílias.
AGRADECIMENTO
O Sindicato dos Municipais
agradece cerca de mil servidores
que participaram da Assembleia
Salarial, numa mobilização da categoria e dos diretores. A data da
próxima assembleia depende da resposta do ofício encaminhado ao prefeito Luciano Almeida com a proposta aprovada pelos servidores.
MEMÓRIA – I
Resgatar a história e a memória faz bem a todos, servidores ou não. Em 2017, primeiro da
última gestão de Barjas Negri,
quando foi oferecido zero por cento de aumento aos servidores, da
campanha “0% NÃO”, até trio elétrico foi colado na frente do Centro Cívico, mobilizando toda a
categoria para lutar pela reposição da inflação e aumento real.

FESTA DAS NAÇÕES COM DATA MARCA
Após dois anos sem acontecer por conta da pandemia, a tão esperada 37ª edição da Festa das Nações
de Piracicaba, uma das maiores festas solidárias do
Estado de São Paulo, já tem data marcada: será entre os dias 18 e 22/05, no Engenho Central. Na edição deste ano serão beneficiadas cerca de 20 insti-

Refis 2022 tem mais de dois mil
agendamentos em uma semana

MEMÓRIA – II
O Capiau, idoso e cansado,
um pouco enfermo, mas melhorando, também se recorda da falta de mobilização, em 2020 – ano
de eleição municipal –, quando a
assembleia do sindicato foi realizada, foi definida um percentual para
reajuste, mas simplesmente não
houve mobilização. Vale lembrar
que tudo ocorreu ainda antes do
decreto federal que, mais tarde,
proibiria reajuste dos servidores.
FURO
Mais um secretário municipal do governo Luciano Almeida
(União Brasil) pediu para deixar
o cargo. Na conversa com o prefeito, ele explicou os motivos. Porém, Luciano pediu que o secretário permaneça do cargo por mais
90 dias. Essa será nona mudança
no secretário, recorde histórico.
Edição: 16 Páginas

tuições sociais, que atendem milhares de pessoas em
Piracicaba. A realização é da Fenapi (Associação
Cultural Festa das Nações de Piracicaba) e a promoção é a da Prefeitura de Piracicaba, por meio do Fussp
(Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba), com
organização da Secretaria Municipal de Governo. A11

Fabrice Desmonts

TRANSPARÊNCIA NO IPTU
De autoria do vereador Pedro
Kawai (PSDB), foto, o projeto
de lei 37/2022 propõe incluir
informações sobre critérios e
prazos para os contribuintes
solicitarem desconto e até a
isenção de pagamento. De
acordo com o autor, “muitas

pessoas desconhecem ter
esse direito”. A inserção dessas informações na contracapa dos carnês vai ajudar as
pessoas a saberem que podem solicitar o benefício, e
qual é o prazo para realizar
tal procedimento. A10

Programa de refinanciamento
tem por objetivo dar ao cidadão a
oportunidade para a regularização de
débitos com o município, que estejam
inscritos ou não em dívida ativa
Em apenas uma semana, a
Secretaria Municipal de Finanças já agendou dois mil agendamentos para adesão ao Programa de Regularização Fiscal (Refis) 2022. Esta é a primeira vez
que o atendimento para adesão
ao Refis será feito por meio de
agendamento. O objetivo é facilitar a rotina do cidadão, visando
evitar filas e aglomerações. Além
disso, é mais um passo rumo à

digitalização dos processos da
Prefeitura. O Refis tem por objetivo dar ao cidadão (pessoas físicas e jurídicas) a oportunidade para a regularização de débitos com o município, que estejam inscritos ou não em dívida
ativa, em cobrança amigável ou
judicial dos contribuintes. Podem participar pessoas físicas e
jurídicas, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31/12/2021. A7

Mirante destaca universalização
do saneamento desde 2012
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VISITA DE “EX-MINISTRO”
Na tarde de ontem (25), o “exministro” do ex-prefeito Barjas Negri, Miromar Aparecido
Rosa (PSDB?) — à esquerda
—, visitou a redação de A Tribuna Piracicabana, pela primeira vez depois que deixou
o Edifício do Centro Cívico,
cuja função era a de Chefe de
Gabinete. Miro, como é carinhosamente chamado, atuando em várias redações locais, disse que a visita é de
cortesia, especialmente pelo
pronto restabelecimento do
diretor Evaldo Vicente, com
problemas de “bico de papa-

ESCOLA

DO

gaio”. “Meu desejo é de saúde total e de amplo sucesso
com a cobertura política que
faz A Tribuna ao longo de tantos anos”, afirmou, informando que, no começo de março, terá definido o lugar-tenente seu na política local.
Com certeza, Miro volta à assessoria política, já que está
aposentado como servidor da
Câmara Municipal, onde
atuou na área de comunicação através de concurso. Por
vários anos, Miro trabalhou
em A Tribuna, e agora é aguardar qual o lugar-tenente.
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ABRE INSCRIÇÕES

PARA CURSOS E PALESTRAS EM MARÇO
A4

Por meio da parceria público-privada (PPP), assinada em
2012, Piracicaba conseguiu universalizar a cobertura da prestação dos serviços de saneamento.
O município vive uma realidade
bem diferente de uma parcela significativa da população do país.

Enquanto 99,6% dos municípios
brasileiros possuem abastecimento de água por rede geral, apenas
60% dos municípios brasileiros
possuem o serviço de coleta de esgoto, segundo o Atlas de Saneamento do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE. A4

A Tribuna Piracicabana
A2

Sábado, 26 de fevereiro de 2022

Piracicaba que adoro
tanto, cheia de flores,
cheia de encantos...
José Osmir
Bertazzoni

H

oje, venho a este
respeitado Jornal A Tribuna
Piracicabana para escrever essa crônica da
cama em que me recupero do acidente
que me fez parar, ainda estou na minha cidade, trabalhando agora remotamente,
para não deixar de produzir o
resultado do que aprendi durante minha vida acadêmica.
Minha casa é marcada pela
presença do Rio Piracicaba, ladeado por áreas verdes e parques às margens das águas que
correm em busca do Rio Tietê.
Nasci no Bairro da Paulista, onde ouvia todos os dias o
tilintar nervoso dos rodeiros do
trem friccionando sobre o metal duro dos trilhos, pegava o
bonde na estação para ir até o
Colégio Piracicabano, onde estudei por algum tempo e, anos
depois de ter visto esta escola se
transformar em universidade,
também comemorei e nela me formei, por isso sou um unimepiano.
Não poderia haver algo
mais poético do que ser moleque e, do bebedouro de cavalos
que ficava em frente à Estação
da Paulista, espirrar água pressionando as torneiras com a
mão para molhar os passageiros do bonde, que era aberto.
Zé Pessato, o motorneiro,
gritava “o que é isso molecada?”
e o cobrador, Seo Calazans, já
não tinha tanta paciência e não
nos poupava palavrões. Assim,
doce e ingênua, era a nossa cidade. “Quem foi o moleque que
colocou pedra no trilho do
trem?” perguntava minha mãe,
e nós, caladinhos, não falávamos nada. Quantas surras de
ramo de bambu não tomei por
aventurar-me a pular do trampolim próximo ao Largo dos Pescadores? Não me lembro, mas estou certo de que foram muitos.
Meu “nonno”, Pietro Bertazzoni, que Deus levou muito cedo,
aos 62 anos, nos reprimia por comer suas ervilhas, e minha “nonna” Emília nos dava uns “sapecões”. Esses por parte de pai.
Por parte de mãe, meu “nonno” se chamava Ernesto Guastalli
e a “nonna” Giosephina D’òrio,
todos italianos imigrantes e trabalhadores, salvo Pietro, imigrante com os pais, que era professor e
um “escrevente de cartas” para a
maioria dos italianos que eram
analfabetos e somente conseguiam
se comunicar com seus familiares
na Itália através de suas cartas.
“Sono nato in queste colline
di Piracicaba”, criado com duas
culturas diferentes, representado
na sede da Società Italiana di Mutuo Soccorso, SIMS, que ainda resiste ao tempo, na Rua Dom Pedro I, próximo ao Mercado Municipal. Dentro de seu salão nobre
havia dois grandes nomes destas
duas culturas, no lado direito de
quem entra, os afrescos pintados
por Alfredo Volpi retratam Pedro
I do Brasil, nosso Imperador, e
Giuseppi Garibaldi, o grande lidador italiano que lutou em duas
guerras, a dos Farrapos, no Rio
Grande do Sul, e da Unificação italiana, que eliminaria os feudos e
transformaria a Itália em uma
Nação Unificada e Soberana.
Assim foi minha infância e juventude, com nomes lendários da
cultura italiana, encimado por Michelangelo e Canova, seguido de
Rialto e Prosecco; e fechando com
San Marco e Romeo & Giulietta.
Nestas nossas plagas brasileiras,
convivíamos com a Jovem Guarda de Roberto Carlos e Erasmo

Carlos, Vanderléa, Antônio Marcos, Vanderlei Cardoso e nossos
poetas e intelectuais,
como Machado de Assis, Carlos Drummond
de Andrade, Jorge Amado, Graciliano Ramos,
Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Cecília Meireles e tantos mais.
No Futebol, relembro que um
filho de Piracicaba é campeão do
mundo por duas nações, José
João Altafini — mais conhecido
no Brasil como Mazzola (nascido
em Piracicaba, 24 de julho de
1938). Acumulou outros títulos
durante os vinte anos que jogou
futebol. Mazzola conquistou vários títulos. Campeão Mundial
pela seleção brasileira, em 1958.
Campeão italiano pelo Milan, em
1959, 62 e 68. Campeão pela Juventus de Turim, em 1972 e 73.
Campeão da Recopa pelo Milan,
em 1968. Campeão dos Campeões pelo Milan, em 1969.

Nasci no Bairro
da Paulista, onde
ouvia todos os
dias o tilintar
nervoso dos
rodeiros do trem
Voltemos ao Rio Piracicaba,
conhecido em todo Brasil com poemas e músicas referendando essas águas que correm em frente a
minha casa, com quem vivo todos
os dias há 63 anos e nunca deixarei de amá-lo — pergunta minha
razão, mas meu coração não responde senão com o encantamento
com a cor verde das águas que
correm em grandes extensões da
sua foz, nas Minas Gerais, até desaguar no Rio Tietê, de onde, juntando com outras águas e rios,
vai desaguar no Rio da Prata (Argentina) e no Oceano Atlântico.
Passò quella notte:
era necessario tacere
e andare avanti!
Intanto dagli amanti del fiume,
la dolce e leggera gioia delle acque,
Era un presagio dolce e lusinghiero.
Il Piave mormorò:
"I fascisti non sono passati!"
De todos os lados que enxergo, o Rio Piracicaba, que é
um personagem desta nossa
história e de nossa vida, pois é
testemunha de um clima que
nos guia para o futuro, é condição para tornar rica e forte a
cidade, o país e seus cidadãos.
Recordando um poema de
Gabrielle D´Annunzio, um dos
mais famosos da Itália, relembro
como ele sintetizou o seu sentimento nacionalista na frase que tomou
como seu lema, a incitação que
Pompeu fez aos seus marinheiros
e que se tornou também num dos
motes do fascismo, que enganou,
iludiu e matou o povo italiano e
hoje vive dentre nós brasileiros:
“Navigare necesse,
vivere non est necesse.”
Essa frase, que D’Annunzio
cita nos primeiros versos de
“Laudi del cielo, del mare, della terra degli eroi”, é utilizada
por Fernando Pessoa, considerado como o maior escritor da
língua Portuguesa, em vários
dos seus poemas e textos.
Encerrando, resta-me somente agradecer ao Bom Deus
por ter me dado duas pátrias
amadas, primeiro o Brasil e,
juntinho ao coração, a Itália.
———
José Osmir Bertazzoni é
advogado e jornalista. Email: Osmir@cspb.org.br.
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Incorreção política no século XIX
Armando A.
dos Santos

N

as últimas décadas, muita
coisa mudou
para melhor, mas infelizmente também
muita coisa mudou
para pior no ensino
brasileiro. Sei que
posso estar sendo politicamente incorreto, mas ainda penso
que toda educação verdadeira
é, por força da natureza, elitista. Todo progresso no saber, em
qualquer área, é sempre um
desafio para os melhores, exatamente como é no esporte e é
também na vida em geral.
Desde a velha Paideia grega, sempre se entendeu assim.
Foi só a partir da famigerada
Lei de Diretrizes e Bases, de
fins da década de 60, já em
regime militar, mas na realidade realizando plano já existente desde o período Goulart,
que se pretendeu “democratizar” o ensino. Entretanto, em
vez de se expandir e tornar
mais acessível o excelente ensino público que tínhamos,
preferiu-se fazer o mais fácil,
ou seja, se nivelou por baixo.
No altar da igualdade se sacrificaram os melhores, e o resultado é que os menos bons
também foram prejudicados,
por não poderem mais ser puxados para cima pelos melhores.
Meu saudoso amigo Paulo
Bomfim tinha toda a razão
quando ponderava que, no mundo inteiro, elite é coisa boa, só no
Brasil é que virou palavrão.
Sou velho, sou muito velho.
Tenho a mesma idade que o amigo “Capiau” que, apesar de se
dizer “velho e cansado”, ainda
nos brinda diariamente, na primeira página deste jornal, com
ágeis e argutas observações sobre a política piracicabana. So-

mos ambos remanescentes dos tempos préhistóricos do velho Curso Ginasial, ao qual se
tinha acesso pelos temidos “Exames de Admissão”, que prestávamos aos 10 ou 11 anos
de idade, obstáculo intransponível para
muitos alunos que não
conseguiam superá-lo.
Ainda sou do tempo em que,
no Ginásio, os alunos eram chamados de Senhor pelos professores, para mostrar que não éramos
mais meninos e já tínhamos responsabilidades de adultos.
Ainda sou do tempo em que
éramos obrigados a fazer uma
redação diária e a ler seriamente pelo menos um livro por mês.
As redações eram diárias, realmente, e uma vez por semana
um dos alunos, designado pelo
professor sem aviso prévio, escrevia no quadro-negro toda a
redação que tinha feito naquele
dia, e o professor a corrigia publicamente. Eram correções severíssimas. O professor, inicialmente, lia tudo em voz alta, para formar a visão de conjunto, e já ia
corrigindo os erros ortográficos.
Em seguida, lia tudo uma segunda vez, corrigindo os erros
sintáticos, a concordância gramatical, as formas verbais, mexendo na estrutura das frases,
dos períodos e dos parágrafos.
Só no fim, depois de mexida
e remexida a redação do pobre
aluno, o professor fazia uma última leitura, analisando o pensamento, o conteúdo, as ideias
expendidas pelo redatorzinho...
As críticas eram severas e
bem humoradas, muitas vezes
expondo a ridículo o autor da
redação. Nem se pensava em
bullying, na época, e ninguém
ficava traumatizado pelas correções e zombarias. Sem dúvida, era algo terrível para o exa-

Insultos ou
palavras
depreciativas que
aprendi com
Joaquim Manuel
de Macedo:
melcatrefe, truão,
bangalafumengas,
peralvilho e
alcoviteira
minado, e muito divertido para
os assistentes, que acompanhavam tudo às gargalhadas, mas
extraordinariamente formativo
para todos. Embora reconheça
que esse método não pode mais
ser aplicado em nossos dias,
para mim foi ótimo. Saíamos do
Ginásio, com 14 para 15 anos
de idade, todos sabendo escrever com lógica e correção.
Quanto à leitura, éramos obrigados a ler um livro por mês, sendo preciso anotar num caderno
todas as palavras que desconhecíamos, procurando-as no dicionário e aprendendo-as. Era matéria de prova mensal saber todas as palavras do livro que tinha sido lido no mês anterior.
Muito do vocabulário que aprendi data dessa época, e seria capaz
de dizer onde foi que aprendi.
Alguns exemplos de insultos ou palavras depreciativas
que aprendi com Joaquim Manuel de Macedo: melcatrefe,
truão, bangalafumengas, peralvilho e alcoviteira. Com Euclides
da Cunha, aprendi, entre muitas
outras, três palavras muito afins:
adusto, ressicado e canícula.
É claro que os tempos mudaram e que os professores,
hoje, precisam proceder de
modo diferente. No nosso tempo, não nos incomodava sermos
ridicularizados pelos barbarismos cometidos, diante de toda
a classe. Hoje, um professor que

agisse assim seria preso e um
aluno desse professor seria
imediatamente levado para
tratamento psicológico para
sanar traumas. Na escola antiga, um aluno não se considerava ofendido quando chamado de burro por um professor;
no meu tempo, isso era comum.
Centenas de vezes fui assim classificado em salas de aula, porque
detestava números e cálculos.
Encerro estas recordações
do meu tempo com uma recordação bem mais antiga, do século XIX, lida em livro de um
memorialista da velha Faculdade de Direito do Largo de S.
Francisco (já não recordo se no
Almeida Nogueira, se no Spencer Vampré). Certo dia, um
“lente” da Faculdade estava
dando a sua aula de rotina,
enquanto caminhava pela sala.
A certa altura, aproximou-se da
janela e, para espanto dos estudantes e do bedel, se pôs a gritar: “Cuidado! Cuidado! De repente ele entra! Cuidado!”
Os alunos, assustados, correram à janela para ver o que
estava acontecendo. E somente
viram, no velho largo provinciano ainda não pavimentado,
um burrico que placidamente
saboreava um matinho que havia crescido junto à faculdade.
O professor, então,
acrescentou: “De repente ele
resolve entrar na Faculdade
e, daqui a cinco anos, temos
mais um burro doutor...”
———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filosofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da História e dos Institutos
Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

O público e o privado
Nancy Thame

N

ossa relação
com o município é construída por muitas gerações
que nos antecederam.
É na cidade, principalmente, que esta relação
se estende muito além
das construções físicas.
Espaços públicos são carregados de sentido, trazem o significado de encontros e construção conjunta. Podemos classificá-los em duas categorias: livres,
que são aqueles em que as pessoas podem circular livremente, e
os que possuem restrições.
São exemplos de espaços
públicos livres: ruas, parques,
praças, jardins públicos, etc. Ou
seja, são aqueles em que as pessoas têm o direito de ir e vir,
sem nenhum tipo de solicitação,
restrição e, na maioria das vezes, as pessoas podem entrar e
sair desses locais em qualquer
dia e hora. Já quanto aos espaços públicos restritos, temos
como exemplo: instituições de
ensino, locais onde existam equipamentos, edifícios, hospitais,
centros culturais, entre outros.
O espaço público não se configura somente como espaço concreto de livre acesso, formado por
objetos palpáveis. Embora a questão espacial física seja primordial, a formação do espaço público
só é plena quando as dinâmicas
humanas ocorrem. Logo, considerar tal espaço apenas como objeto de lazer ou circulação seria
limitar o alcance dessa esfera
como formadora do município e
das relações que nela acontecem.
Muitas vezes o público e o
privado se entrelaçam, porém
o público não é de ninguém em
específico, e sim do conjunto
de interesses da sociedade.
Sendo assim, cabe ao poder
público organizá-lo, cuidar dos

espaços livres para
que atendam suas
funções e regulamentar os espaços com
restrições, fixando as
suas condições de uso.
O governo deve garantir a acessibilidade
do espaço público a todos os cidadãos, sem
distinções de qualquer
tipo. Se há regras, é para todos.
Enquanto cenário da interação social, o espaço público responde a funções materiais (ao dar
apoio físico às atividades coletivas) e funções simbólicas (permite o intercâmbio e o diálogo entre
os membros da comunidade).
Parece simples, porém assistimos muitas vezes a uma inversão, algo como a privatização do
espaço público, o tratamento como
se o espaço público fosse a própria casa, com mais direitos que
deveres. Há dificuldade em reconhecer o espaço público como
sendo de todos, sendo este o local
da ausência de normas, uma “Terra de Ninguém”, espaço da competição e do salve-se quem puder.
O que vemos, muitas vezes, é o
sentimento de posse sobre o espaço público, ao mesmo tempo
sem a responsabilidade do cuidar e sem o reconhecimento para
que possa ser de mais alguém.
Aqui em Piracicaba, temos
instituído, desde dezembro de
2021, as novas regras para a
utilização de equipamentos públicos que estão sob responsabilidade da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e
Abastecimento) e que foram
construídos com os recursos
provenientes do orçamento
para a agricultura, como os barracões dos varejões municipais.
O Decreto Lei nº 18.948/2021
tem como proposta garantir o uso
democrático desses espaços para
a convivência e integração social,
por meio de ações que favoreçam

A formação do
espaço público
só é plena quando
as dinâmicas
humanas ocorrem
toda a comunidade, principalmente em atividades de lazer, esportes, saúde, manifestações populares, culturais e artísticas.
Para isso, a lei estabelece
que esses locais, sendo públicos,
poderão ser usados para ações
que envolvam toda a comunidade, mas respeitando os dias e
horários estabelecidos. A responsabilidade de uso também
caberá somente às associações
de moradores devidamente re-

gularizadas, sendo elas, também, responsáveis pela manutenção do patrimônio durante o
período da outorga, assim como
pela organização do cronograma de atividades em cada local.
Precisamos resgatar a nossa relação com o nosso município para que os espaços públicos cumpram suas funções.
É preciso que a cidade não seja
vista somente como um local
de passagem e circulação, mas
principalmente, um local de
encontro, onde a sociedade se
encontre consigo mesma.
———
Nancy Thame é secretária de Agricultura e
Abastecimento (Sema)

Arquivo

TÚNEL DO TEMPO
Vamos para o ano de 1992.
“Túnel do Tempo” é o nome
da seção no site do Clube
Atlético de Piracicaba (CAP),
um dos mais tradicionais da
cidade. Nesta seção, fotos
de diversos carnavais desta
entidade recreativa e social,
vindas desde o final dos
anos 1960. É uma viagem no
tempo, relembrando no preto e branco e também no co-

lorido noites de alegria e
alegoria, como esta Noite
Cigana de 30 anos atrás.
Será que você consegue reconhecer algu m a s d a s
pessoas que aparecem
na foto ? Mais “retratos” de
carnavais antigos você
pode ver no Instagram e no
Facebook em Antiga Piracicaba. Bom carnaval a todos! (Edson Rontani Júnior)
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O bom Ginásio de
Artes Marciais do Jaraguá
Barjas Negri

I

naugurado em setembro de 2012, o
Ginásio de Artes
Marciais do Jaraguá
tem quase 1.800 m2 de
construção. Sua estrutura em arco é semelhante aos demais ginásios poliesportivos construídos anos antes: Pauliceia, Vila
Sônia e Parque Prezotto. Todos
com o propósito de dar mais apoio
ao esporte da cidade, principalmente para atender aos jovens.
O ginásio do Jaraguá tem cerca de 680 m2, tendo em sua estrutura uma quadra poliesportiva,
com piso multiuso, vestiários e sanitários, pequena arquibancada,
um mezanino várias salas, que são
utilizadas pela a administração,
dirigentes esportivos e atletas.
A destinação do seu uso atendeu praticantes de esportes como
o Kung-fu, Muay-thai, kickboxing, Taekwondo e Capoeira, acolhendo e incentivando centenas
de atletas de artes marciais que
não tinham um espaço adequado
para treinamentos e competições.
Por meio da Câmara Municipal,
o ginásio recebeu merecidamente
a denominação de “Vereador
Walter Ferreira da Silva – o Pira”,
que faleceu em maio de 2.011.
Neste ano, esse ginásio completará 10 anos de atividades, dos
quais 7 foram intensas, sob a coordenação dos secretários municipais de Esportes, dr. Pedro Mello e
João Francisco Rodrigues de Godoy (Johnny) e suas equipes. Eles
puderam contar com os dirigentes
das associações esportivas de artes
marciais, que treinaram e formaram bons atletas, alguns medalhistas reconhecidos em competições
promovidas aqui em Piracicaba ou
na região, no Estado e no País.
Lamentavelmente, as suas
atividades foram interrompidas
durante a pandemia do coronavírus em 2020 e 2021 e deve se estender neste ano de 2022 devido a
uma nova onda da doença, agora
provocada pela variante Ômicron.
Somente neste mês, mais de 10
mil pessoas já foram infectadas
na cidade. Com essa alta de casos, a Prefeitura retomou as
ações de isolamento social, o que
atingiu os ginásios poliesportivos.
Durante parte do ano de

2020, o “Ginásio de
Lutas”, como ficou
mais conhecido, foi
também utilizado para
a implantação do Lar
das Ruas, pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads).
Uma completa estrutura garantia o atendimento de até 100 moradores
em situação de rua, com alojamento, alimentação, atendimento médico, atividades esportivas
e orientações social e psicológica,
cumprindo bem o acolhimento
durante a pandemia durante vários meses de 2020, até ter suas
atividades transferidas para novo
espaço alugado pela Prefeitura.

Seria bom a
Prefeitura e
a (Selam)
apresentarem
seus planos de
manutenção do
prédio e também
para a retomada
das atividades
esportivas para
artes marciais
Com o prolongamento da
pandemia, o espaço desse ginásio
ficou sem atividades e com pouca
manutenção no ano passado, o que
provocou a deterioração de parte
do prédio. Com a perspectiva de
redução da pandemia, seria bom
a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Esportes (Selam) apresentarem seus planos de manutenção
do prédio e também para a retomada das atividades esportivas
para artes marciais. Essas informações de planejamento já servem de incentivo para os atletas,
que por mais de dois anos tiveram suas atividades prejudicadas, sobretudo os mais jovens.
Esse artigo estava concluído
quando se publicou na imprensa
¬a intenção de se abrigar no local
o Núcleo Municipal de Tênis de
Mesa. Essa boa iniciativa não pode
substituir ou prejudicar as artes
marciais e suas entidades. Essa
informação não foi divulgada.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Dar-se conta da percepção
é o início da paz Interior

E

m diálogo com os amigos
espirituais da Colônia
Manto da Luz, a consciência se transforma em pensamentos. Essa consciência, é a percepção, impulso vital para a sobrevivência. A harmonia interior está em ouvir e escutar o silêncio. Despertar nesta dimensão, liberta todo o condicionamento. Na natureza, a calma das
árvores e a beleza das flores está
no sentir, é o Amor. A percepção
está nos sentidos e geram os pensamentos. Dar-se conta da percepção é promover e alcançar a
paz. O intervalo entre dois pensamentos é o espaço entre as palavras, inteligência que atua silenciosamente. A criatividade e o
silêncio são flores que perfumam
a Existência. A humanidade precisa hoje de mais Sabedoria para
Viver. A Sabedoria vem da capacidade de manter o silêncio interior. Veja e ouça apenas. Escute o
silêncio. Não é preciso nada mais
além que isso. A harmonia interior orienta suas palavras e ações.
Em cada Um existe a dimensão
da consciência, o presente da
presença. A percepção e a consciência seguem livres de condicionamentos. Consciência é o
Cristo Jesus interior. E grande
Luz preencheu todo o ambiente
e sequencias de arco-íris anunciavam um novo amanhecer.
Amados e queridos leitores.
Atente-se ao conteúdo que a sua
vida se desdobra. Siga livre das
armadilhas de seus pensamentos. A mente humana tem um
imenso desejo de saber, compreender controlar e por isso confunde opiniões e ponto de vista
com as Verdades. A sabedoria
não é um produto do pensamento. Ela vem do ato de inteligência

e consciência. Ela dissolve as barreiras criadas pelo pensamento,
levando-nos a reconhecer que
nada existe em si e por si. A inteligência une a percepção. A mente teme não saber. Ter o domínio
completo da vida não é controlála. Esteja em sintonia com a consciência Maior, pois é ela quem
age, fala e faz o que é necessário.
É preciso aprender a amar incondicionalmente. E refletindo com
Allan Kardec: “A angústia, a
ansiedade, as aflições, são frutos de ações e pensamentos negativos, nossos e de alguns que
nos odeiam. Eis o remédio: amor,
perdão, vigiar e orar. Jesus, palavra mais do que mágica” e “O
homem deve progredir; sozinho,
ele não o pode porque não tem
todas as faculdades, é-lhe preciso o contato dos outros homens.
No isolamento, ele se embrutece
e se debilita”. Mantenha sempre
Deus na mente e no coração.
Cada pensamento positivo é uma
Oração silenciosa. O amor não é
o que falam para você e sim o
que fazem por você. Voe sem
medo, pois, os ventos contrários fortalecem o poder de suas
asas. Que o seu coração seja
sempre abrigo de sentimentos
bons. Humildade, coragem e
sabedoria. Todo obstáculo é excelente lição. Ninguém aprende
sem lições. Enfrente a tempestade com a mesma alegria de um
dia de Sol. E no livro da vida,
cada página virada é lição aprendida. Você é o seu único limite.
O Tempo sabe a hora de mudar
a sua História. Dar-se conta da
percepção é o início da paz Interior. E com a amada, querida e
estimada Alma gêmea, nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

Noventa anos do direito de voto das mulheres
Max Pavanello

N

a data de quinta-feira, 24.2.22,
completaramse 90 anos que a mulher adquiriu o direito de votar. O direito
foi conquistado graças ao Decreto n°
21.076/1932 (Código
Eleitoral da época), assinado
pelo Presidente Getúlio Vargas, um trabalhista histórico.
O Partido Democrático Trabalhista – PDT, apesar de nascer oficialmente em 1979, tem
suas origens na era Vargas.
Getúlio Vargas criou o Partido Trabalhista Brasileiro –
PTB, mas algum tempo depois,
graças a uma manobra da ditadura militar, o partido foi entregue a um grupo de aventureiros que traiu os interesses da
classe trabalhadora, por isso, em
1979, Leonel Brizola resgata o
legado de Vargas fundando o
PDT, que efusivamente comemora esta grande conquista, que é
o direito de voto das mulheres.
MAIS UM POUCO DE
HISTÓRIA - No começo do século 19, as mulheres não possuíam o direito de estudar, trabalhar e divorciar-se, imaginem
se teriam o direito de votar!
Aliás, até 1830, os maridos possuíam o direito legal de castigarem fisicamente suas esposas.
Mesmo no século 20, até
1962 as mulheres precisavam de
autorização de seus maridos
para trabalhar, viajar, abrir conta em banco, ter seus comércios,
etc. O Código Civil de 1916, que
permaneceu em vigência até 2002,
tratava a mulher como incapaz
para realizar certas atividades.
Como dito acima, o direito

de votar foi conquistado em 1932, e é um capítulo dessa longa história por busca de reconhecimento das mulheres, aliás, luta que
vai muito além do
acesso às urnas, e podemos chegar a dizer,
busca para serem tratadas como seres humanos, de novo, como dito, os
maridos tinham direito de castigar fisicamente suas esposas.
MULHERES HISTÓRICAS - Até que Getúlio Vargas
editasse o decreto que concedeu
o direito de votar às mulheres,
muitas personalidades lutaram
arduamente, e, até para homenageá-las, destaco 3 mulheres:
- Nísia Floresta Brasileira
Augusta, potiguar, nascida
em 1810, cujo nome original
era Dionísia de Faria Rocha.
Nísia Floresta, como ficou conhecida, nascida no Rio Grande
do Norte, morou em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e na Europa. Escreveu 15 livros e uma tradução livre de “Vindication of the Rights of Woman”,
da escritora inglesa Mary Wollstonecraft, intitulada “Direitos das
Mulheres e Injustiça dos Homens”.
Nísia Floresta defendia que as
mulheres tivessem acesso à mesma educação que os homens, por
isso, fundou, em 1838, no Rio de
Janeiro, um colégio para meninas
com um currículo que incluía latim, inglês, francês, italiano, ciências naturais e sociais, matemática, ou seja, ia muito além das aulas de corte, costura e boas maneiras ministradas à época para elas.
- Leolinda de Figueiredo Daltro, nascida em 1859, na Bahia.
Assim como Nísia Floresta, Leolinda era professora, seu principal

Para que haja
avanços nas
conquistas das
mulheres é
fundamental
que elas tenham
participação
ativa na vida
política (...)
foco no âmbito do magistério era
a inserção dos povos indígenas na
sociedade brasileira por meio do
ensino laico, desvinculando-se da
igreja, à época, a igreja católica.
Leolinda, foi além do magistério, em 1910, fundou o Partido
Republicano Feminino (PRF), o
primeiro com esse perfil montado no Brasil, que funcionou na
clandestinidade, pois obviamente não obteve o reconhecimento
oficial. Despiciendo dizer que o
direito de voto das mulheres era
uma das bandeiras do partido.
- Bertha Maria Júlia Lutz,
paulista, nascida em 1894, era bióloga, educadora, diplomata e
política brasileira. Filha do médico e cientistas Adolfo Lutz, estudou na Europa, onde se formou
na Universidade de Sorbonne.
Tinha perfil conciliador, por
isso, evitava o conflito direto, preferia os pronunciamentos públicos,
cartas à imprensa e a busca de
apoio de lideranças masculinas.
Em 1919, Bertha Lutz fundou a Liga para a Emancipação
Intelectual da Mulher (LEIM),
que tinha, entre seus objetivos,
articular a aprovação do sufrágio feminino. Em 1922, a LEIM
mudou para Federação Brasileira para o Progresso Feminino
(FBPF), após sua participação na
Conferência Pan-Americana de
Mulheres, em Baltimore, EUA.

Teríamos outras tantas personalidades a se destacar, inclusive homens, mas escolhi essas 3.
MULHERES CONTEMPORÂNEAS - A pauta feminina
hoje já não é pelo direito ao voto,
que como vimos está completando
90 anos, mas, na verdade a luta
delas ainda não acabou e está longe de acabar, pois ainda enfrentam problemas como a violência doméstica, maridos que ainda se sentem no direito de castigá-las fisicamente, desigualdade salarial, dificuldades de acesso a cargos de chefia nas empresas, dentre outras.
Para que haja avanços nas
conquistas das mulheres é
fundamental que elas tenham
participação ativa na vida política, pois é no debate político
que se conquistam os direitos.
Aliás, a participação das
mulheres na vida política é outra luta a ser enfrentada. Os números não mentem, dos(as) 513
deputados(as) federais, somente
77 são mulheres. No Senado, das
81 cadeiras, somente 13 são ocupadas por elas, e na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo são apenas 18 das 94 cadeiras.
Por Piracicaba, na Assembleia Legislativa temos a Deputada Estadual Professora
Bebel (PT) e na Câmara de Deputados não há mulheres.
Precisamos mudar esse cenário, consolidando lideranças femininas, como a da professora Bebel
(PT), mas, também, abrindo espaços para novas lideranças femininas, como, por exemplo, Carolina Angelelli (PDT), nossa précandidata a Deputada Federal.
———
Max Pavanello, advogado, vice-presidente do
PDT de Piracicaba, Conselheiro Estadual da OABSP

Quem sabe faz, quem
compreende ensina!
Aldo Nunes

Pedofilia (II)
Sexualidade Polimorfa

Q

uando Freud aponta os
quatro maiores problemas a serem enfrentados
pelo homem, coloca a sexualidade como um deles. Em “Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade” (1905) diz: ‘É instrutivo
que a criança sob a influência da
sedução possa tornar-se perversa polimorfa e ser induzida a todas as transgressões possíveis’.
Pretendo com isso demonstrar que nossa sexualidade não
segue normas ou padrões, sendo necessários dispositivos legais
para se evitar barbáries. Nos casos de pedofilia são muitos os
fatores que podem levar uma
pessoa a praticá-la. Quero tomar
o cuidado de não entrar no mérito moral, cultural e/ou jurídico,
pois não é disso que me ocupo.
Se nossa sexualidade sofre

mudanças, estamos condicionados às variantes do meio que
favorece ou não nosso desenvolvimento como pessoas adultas, tendo em vista que o pedófilo sempre será adulto. O
convívio constante com crianças e adolescentes pode também ser uma contingência.
Mas não é possível deixar de
apontar a responsabilidade exclusiva do sujeito, a principal
das causas para a Psicanálise.
A Psiquiatria, através do
DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4ª edição), descreve Pedofilia como uma parafilia ou
transtorno de preferência sexual por crianças de idade pré-puberal ou na puberdade. O sujeito sofre e sua vida social e ocupacional fica comprometida.

INTERATIVO
Eu creio que já encontrei o amor de minha vida,
a gente já conversa há algum tempo virtualmente.
Eu ia conhecê-lo pessoalmente e o pedi em namoro. Ele aceitou, porém à
noite me perguntou se nessa época que conversamos
eu fiquei com mais alguém. Disse que sim, que
me sentia inseguro sempre
demonstrando sentimentos e ele não, e foi uma forma de minimizar meu sofrimento por este comportamento frio dele. Mas ele
se chateou muito, disse
que quebrei o encanto, e
me bloqueou de todas as
redes. Não atende mais
minhas ligações. (José)
Uma relação virtual, que
ainda não foi construída no
real está mais sujeita a proble-

mas dessa natureza. Vínculos
virtuais são carregados de idealizações, a confiança nem sempre se solidifica, e no seu caso
há uma confissão de traição.
Mesmo tendo a atenuante
de sempre expor seus sentimentos e ele não, é bem complicado
quando há uma confissão dessas. E como as emoções estão no
comando, por mais que seja
plausível o entendimento de que
se você foi honesto ao confessar
deve ser também mais confiável, por outro lado isso afeta
nossos sentimentos mais primitivos de necessidade de sermos
amados incondicionalmente.
Vendo a coisa de outro ângulo, há uma queixa sua sobre
a “frieza” dele em não falar do
que sente, mas que para você
isso gera insegurança. Ao mesmo tempo é o amor de sua vida!
Sob que bases está seu sentimento por ele? Pense nisso.

CITAÇÃO!
“As neuroses são determinadas pela história de
amor do indivíduo”. (Sigmund Freud)

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

J

á dizia Aristóteles, o
grande filósofo grego da
antiguidade: É no passado que está a base do nosso
conhecimento moderno. Infelizmente, no momento atual, a maioria dos que ensinam, nunca fez, nunca colocou a mão na massa. Isso
é varrer contra o vento, enxugar gelo com plástico.
Estive meio de molho
pois, no dia 8 passado (terça-feira), passei
por uma cirurgia a qual vinha sendo protelada para que os mais necessitados pudessem ser atendidos, especialmente porque
essa Covid/19, que virou o mundo de cabeça para baixo, está comprometendo todos
nós. Agora como já me livrei dos pontos
recebidos, estou novamente iniciando a entrada na luta diária, moderadamente, para
continuar a minha lida. Faço minha parte e
tolero as falhas alheias. O mundo não funciona nada bem neste momento. Isso afeta
os projetos das pessoas proporcionando
contrariedades que resultam mudanças
rápidas de direção, tal qual o vento que
sopra ora para a esquerda, ora para a direita, ora para cima, ora para baixo. É preciso que tenhamos os pés em base firme e
não em areias que acompanham o vento.
Enquanto no hospital, pude assistir o que é estar desesperado. A tecnologia existe, mas, não dá conta nesse momento de crise, especialmente de manter
a vida do ser humano. Ali é onde podemos começar a entender o que é fraternidade, dedicação, amor ao próximo, maturidade profissional. Eu que já muito
militei na área da saúde desde os meus 13
anos de idade e, não tive condições financeiras para custear meus estudos nessa área da saúde, muito aprendi sobre ela,
sobre a vida e continuo a me dedicar para
ela. Certo amigo me perguntou: Porque
você se diz místico? Eu respondi: porque
no misticismo é que aprendi a acreditar
no sobrenatural, a bem usar a minha intuição, a vencer na vida, a entender que tudo
nos é possível. Basta querer e se dedicar.
Tudo está ao nosso alcance. Apenas
não dê passos maiores que suas pernas.
Utilize aquilo que você dispõe, pois ninguém pode dar mais do que possui, do que
aprendeu. Desde que apareceu a Covid/19,
já conhecendo a epidemia da AIDS, fiquei
atento para o que viria na sequência. Devidamente vacinado, procurei regionalmente ver ‘in loco’ o que se passava com o clima,
especialmente a falta de chuvas, as queimadas rurais, pois entendo que o clima é o fator primordial de reaparecimento de doenças já antigas e bem naturalmente evoluídas sem que prestemos a necessária atenção. Não me limitei a somente ler o noticiário e, fui constatar com meus próprios
olhos e demais sentidos físicos, que estamos deixando de utilizar com regularidade e, portanto, desatualizados, embora entendamos que a tecnologia atual
tudo resolve. O que não é verdadeiro.
Estive no município de Barra Bonita para entender o problema dessa grande
represa da nossa região, formada pelos
rios Tietê e Piracicaba, onde nasceu a hidrovia, da qual tenho especial conhecimento, pois fiz – enquanto agente fiscal de rendas do governo de São Paulo – parte do
estudo e liberação do regime especial do
transporte pluvial de álcool, milho e demais produtos agrícolas nas barcaças,
desde de Araçatuba até Anhembi, passando por Santa Maria da Serra. Lá constatei
como aquela represa estava com pouca
água, assoreada e restringindo a passagem das barcaças; estive em Ribeirão

Bonito (terra onde nasceu minha falecida mãe), indo por
Rio Claro, São Carlos e voltando, passei pela Represa do
Lobo (Itirapina), Distrito de
Itaqueri da Serra, e desci a
nossa Serra de São Pedro.
Constatei a grave seca que
afeta a região, a queimada de
eucaliptos entre Itaqueri da
Serra e São Pedro, bem como
a encosta da nossa Serra e a
quase extinta plantação de
cana-de-açúcar uma das
nossas maiores fontes de renda agrícola,
que para esse ano de 2022 será mínima.

Façamos as
coisas com
conhecimento
delas, para que
possamos
compreender e
poder ensiná-las
Tenho há bom tempo, em meus artigos, chamado a atenção das autoridades
responsáveis, para que todos os municípios mantivessem, pelo menos, um mínimo
de atenção para com a observação do clima, anotando diariamente a quantidade de
chuva caída em seu território; direção e
velocidade do vento; análise geológica de
seu solo e passamento desses dados para os
órgãos e empresas especializadas, para
uma melhor previsão dos fenômenos climáticos, sem o que não há como planejar
uma proteção dos seus munícipes, para
não serem pegos de surpresa por chuvas,
ventos e raios e não aconteça o que estamos
vendo em Minas Gerais, no Rio de Janeiro,
Bahia e cidades aqui da nossa região.
Ainda há pouco Piracicaba perdeu seu
Observatório Espacial ali na estrada Piracicaba/Rio Claro, bem pertinho do zoológico municipal, instalado em terras da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – USP-, e que proporcionava visitas
para estudantes e pessoas interessadas em
aprender pelo menos o elementar em astronomia e climatologia. Conhecer um pouco
do nosso céu brasileiro e saber nos localizar sem utilizar GPS. Não me esqueço, jamais, quando lecionava Contabilidade no
Colégio Comercial de São Pedro, contando
a história da palavra “salário”, que nasceu bem antes de Cristo: do latim salarius
= quantia que se entregava para os soldados romanos para comprarem o sal, indispensável para manutenção da vida.
Lembremos sempre que nós brasileiros estamos abaixo da linha (ilusória) do
equador (hemisfério Sul) e, portanto, as
estações climáticas são inversas dos países acima da linha do equador (hemisfério
Norte). Estamos aqui no Verão que vai até
20 (domingo) de março às 12h34 e o Outono tem início em 20 (domingo) de março às
13h35. Não nos esqueçamos das “Águas de
Março”, esse ano aqui para nós elas serão
mais violentas. O estado de São Paulo está
na linha invisível do Trópico de Capricórnio, que passa pela capital do estado, em
paralelo ao círculo polar antártico.
Façamos as coisas com conhecimento delas, para que possamos compreender e poder ensina-las para aqueles
que vierem depois de nós. Que os anjos
nos amparem neste final de semana.
———
Aldo Nunes, contabilista, advogado e agente fiscal de
rendas aposentado. E-mail:
audusconsultoria@gmail.com.
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Investimentos proporcionam a
universalização do saneamento
Desde o início da PPP do Esgoto no Município, em 2012, os
investimentos da Mirante em obras já ultrapassaram R$ 400 mi

O município de Piracicaba
vive uma realidade bem diferente de uma parcela significativa
da população do país. Enquanto
99,6% dos municípios brasileiros
possuem abastecimento de água
por rede geral, apenas 60% dos
municípios brasileiros possuem
o serviço de coleta de esgoto, segundo o Atlas de Saneamento do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE. Por meio da
parceria público-privada (PPP),
Piracicaba conseguiu universalizar a cobertura da prestação
dos serviços de saneamento.
O acesso ao saneamento é um
tema que tem gerado preocupação
global. De acordo com o último
Relatório Mundial das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento
dos Recursos Hídricos, de 2019,
intitulado “Não deixar ninguém
para trás”, em torno de 2,1 bilhões
de pessoas no planeta não contam
com os serviços de água e esgoto.
Isso confirma que ainda são muitos os excluídos e evidencia a necessidade de políticas públicas inclusivas para que se alcance o sexto item dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU,
que visa assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da
água e saneamento para todos.
Ao analisarmos o cenário de

Piracicaba, desde 2014, o acesso à coleta e ao tratamento de
esgoto está universalizado.
PARCERIA - Desde o início
da PPP, em 2012, os investimentos da Mirante em obras já ultrapassaram R$ 400 milhões. Hoje, a
cidade dispõe de 24 Estações de
Tratamento de Esgoto (ETEs), 62
Estações Elevatórias de Esgoto,
além de cerca de 1.400 quilômetros de redes coletoras de esgoto.
Para Silvia Leticia Tesseroli,
presidente da Mirante, o que levou Piracicaba a uma posição de
destaque no setor de saneamento
foi a vasta experiência de gestão de
sua holding, a Aegea, que implementou nos serviços de esgotamento do município metas de universalização e de qualidade na operação, por meio da eficiência operacional e de investimentos. “A Aegea acredita na parceria e na
complementaridade entre público
e privado para a ampliação e a aceleração dos investimentos em infraestrutura. Por isso, confiamos no
modelo de PPP, com base em experiências bem-sucedidas do nosso
portfólio, como o de Piracicaba.”
Segundo Silvia, não foi preciso muito tempo para perceber os
primeiros impactos positivos da
atuação da PPP no município. Ainda no primeiro ano, o esgoto que

Nilo Belotto

Câmara de Vereadores – Fechada nos dias 28/02, 01/03 e 02/03,
retornando na quinta-feira, 03/03.
Ipasp – Fechado nos dias 28/
02 e 01/03. No dia 02/03, abre
a partir das 12h.

Poupatempo Estadual – Serviços presenciais estarão suspensos na segunda (28/2) e terça-feira (1/3); postos voltam a
funcionar normalmente, mediante agendamento, na quartafeira (2/03), após às 12h.

Desde o início da PPP, investimentos já ultrapassaram R$ 400 mi

em determinados pontos da cidade não tinha o direcionamento
correto passou a ser coletado e tratado. Uma das contribuições importantes foi a construção da Estação de Tratamento de Esgoto
Bela Vista, inaugurada em 2014.
PERFORMANCE FINANCEIRA - Os investimentos em saneamento realizados no município,
fruto da capacidade da PPP em
alavancar recursos, possibilitou à
autarquia ampliar sua receita a
partir da paridade tarifária, ou
seja, o que é cobrado referente ao
consumo de água é cobrado em
relação a coleta e tratamento de

esgoto. Essa cobrança só é possível se o imóvel tem disponibilidade de rede para se conectar. Importante esclarecer que o faturamento de esgoto pela autarquia
não representa o valor repassado
para a PPP à título de remuneração, pois o faturamento da PPP
tem um preço menor. Esse preço
com desconto foi definido no processo de licitação, já levando em
consideração a evolução da eficiência operacional, de forma que o
excedente que a autarquia recebe
do faturamento de esgoto, pode ser
usado para ampliar sua atuação na
produção e distribuição de água.

Escola do Legislativo abre inscrições
para cursos e palestras em março
SOLO - Na sequência, no dia 9
de março, a roda de conversa
“A Solidão da Mãe Solo: a escolha é dela?”, proposta pela Procuradoria Especial da Mulher
da Câmara Municipal de Piracicaba, debate "a solidão da mãe
solo e a paternidade responsável, mais especificamente no que
se refere à situação socioeconômica e à realidade punitiva à qual
é submetida essa mulher", traz o
site da Escola do Legislativo.
A atividade será conduzida
pela defensora pública, Carolina
Romani Brancalion, pela secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Euclidia Maria Fioravante, pela advogada Lia
Mara de Oliveira, pelo psicólogo
Nivaldo Guidolin de Lima Filho e
por Taís Marino, assistente social
e conselheira municipal da criança e do adolescente. As inscrições
terminam no dia 8 de março.
AGROECOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS - No dia
9 de março, a Agroecologia será
o tema de uma roda de conversa
conduzida pela secretária municipal de Agricultura e Abastecimento de Piracicaba, Nancy Thame, pela diretora da Escola do
Legislativo, a vereadora Sílvia
Morales (PV), do mandato coletivo "A cidade é sua", e por Luã

Prefeitura – Nos dias 28/02 e
01/03, segunda e terça-feira (pontos facultativos), estará fechada.
No dia 02/03 (quarta-feira de
Cinzas), abre a partir das 12h.

Poupatempo Municipal – Fechado nos dias 28/02 e 01/03. Na
quarta, 02/03, abre a partir das 12h.

F ORMAÇÃO

A Escola do Legislativo da
Câmara Municipal de Piracicaba está com inscrições abertas para quatro cursos que
serão ministrados, de forma
on-line, no mês de março.
A primeira atividade de
2022, que acontece no dia 8 de
março, é a roda de conversa intitulada "A Constituição Federal: Título III - Da Organização
do Estado; Capítulo IV - Dos
Municípios", que traz como facilitadores o ex-vereador e atual chefe de gabinete, Antônio
Oswaldo Storel, e o sociólogo Renato Travassos. A mediação fica
a cargo de Rodrigo Alves, Diretor do Departamento de Comunicação Social da Câmara.
De acordo com informações
disponibilizadas na página eletrônica da Escola, "a roda de
conversa discorrerá sobre os
três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário", e abordará: "a forma de se constituírem
e agirem; as atribuições; a importância do Legislativo; a estrutura interna do Legislativo;
a direção do Legislativo; as comissões permanentes e atribuições; as formas de proposituras a
as atribuições dos vereadores". As
inscrições vão até dia 6 de março.
SOLIDÃO DA MÃE

Funcionamento da cidade
segunda, 28, e terça-feira

Gabriel Trento, pesquisador do
Laboratório de Politica e Educação Ambiental da Esalq/USP.
A atividade terá como facilitadora Karine Silva Faleiros, engenheira florestal e especialista
em Educação Ambiental e Transição para Sociedades mais Sustentáveis pela Esalq/USP e coordenadora de políticas públicas e educação do projeto Corredor Caipira.
Segundo o site da Escola do
Legislativo, a roda de conversa
"está integrada à programação do
fórum Conectando Paisagens e
Pessoas, que ocorrerá mesma data,
e terá como objetivo trazer à tona
avanços e lacunas da agroecologia no contexto das políticas públicas municipais de Piracicaba na
visão das facilitadoras, gerando
também troca de experiências com
outros municípios". As inscrições
para a roda de conversa podem
ser feitas até o dia 17 de março.
MARKETING POLÍTICO
E ELEITORAL - Voltado a assessores parlamentares, servidores
públicos em geral, mandatários,
candidatos que disputarão a eleição deste ano e estudantes dos
cursos de comunicação social, ciências sociais, marketing e afins,
o ciclo de palestras intitulado "Marketing Político e Eleitoral no Contexto da Comunicação Digital"

acontece nos dias 23, 24 e 25 de
março, e visa "apresentar uma visão ampla das etapas de um Planejamento Estratégico de Marketing Político e Eleitoral, desde a
pesquisa até a mobilização, com
foco no ambiente digital", traz o
site da Escola do Legislativo.
As palestras serão ministradas pelo publicitário e estrategista
de marketing político e eleitoral,
Gilmar Arruda de Souza, e devem
contemplar os tópicos: "o papel das
pesquisas no pleito eleitoral; segmentação de público; fragilidades
e potencialidades – análise SWOT;
posicionamento e construção da
imagem e da marca (Personal
Branding); as etapas, seus pilares
e as ferramentas de comunicação
para a construção da reputação;
matriz editorial; a formação do
discurso político e a importância
do storytelling; a estrutura de
um planejamento estratégico digital; a importância do Inbound
Marketing na comunicação política e o impacto da pós-verdade,
as fake news e a guerra de narrativas numa campanha eleitoral.
As inscrições para as palestras
terminam no dia 21 de março.
As atividades acontecem pela
plataforma Zoom e contam com
transmissão ao vivo pelo canal do
YouTube da Escola do Legislativo.

Bancos – Dias 28/02 e 01/03
fechados. Dia 02/03 o funcionamento será das 12h às 16h.
Museu da Água e Áquário Abertos dias 28/02 e 01/03, das
9h às 17h.
Transporte público – dias 28/
02, 01/03 e 02/03, o transporte
opera normalmente, com horários de dias úteis. A loja TUPi
estará aberta das 8h às 17h.
Parques públicos - Funcionarão normalmente nos dias 28/
02 e 01/03. Parque da Estação
da Paulista, das 6h às 20h; Parque do Piracicamirim, das 7h às
21h; Parque da Rua do Porto,
das 6h às 19h e Parque do Engenho Central, das 6h às 18h.
Coleta de lixo domiciliar –
Dias 28/02 e 01/03, coleta normal.
Comércio – O comércio de
rua e corredores comerciais
funcionarão normalmente
nos dias 28/02 e 01/03.
Shopping Piracicaba - Segunda-feira, 28/02 - das 10h
às 22h - Lojas, alimentação e
lazer. Terça-feira, 01/03, das
14h às 20h - Lojas / 11h às 22h
- Alimentação e lazer.
Saúde – Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) Piracicami-

S EM

rim funciona 24h (só recebe pacientes com Covid-19); UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e
COT (Central de Ortopedia e
Traumatologia) funcionam 24h;
SAMU - atende normalmente pelo
telefone 192; UBSs (Unidades
Básicas de Saúde), CRABs (Centros de Referência da Atenção
Básica) e USFs (Unidades de Saúde da Família) – fechadas nos dias
28/02 e 01/03 e no dia 02/03,
funcionamento a partir das 12h.
Abastecimento – Os varejões
municipais funcionarão normalmente no dia 01/03. Varejão Jupiá, das 6h às 11h. Varejão Água Branca, das 14h às
19h30. Varejões São Jorge, São
Francisco e Alvorada II, das
14h às 19h. Feira-livre da rua
Santa Cruz, das 6h às 12h.
Mercado Municipal - funcionamento normal nos dias 28/02 e
01/03, no horário das 6h às 17h30.
Zoológico e Paraíso da Criança – dia 28/02 fechado (manutenção semanal). Terça, 01/03, abrirão normalmente, das 9h às 16h.
Turismo - Casarão do Turismo aberto dias 28/02 e 01/03, das
9h30 às 17h30; Elevador Alto do
Mirante - fechado dia 28/02 e
aberto dia 01/03, das 10h às 18h;
Trenzinho Turístico (em frente ao
Casarão do Turismo) - fechado dia
28/02 e aberto dia 01/03, das 10h
às 18h; Feira de Artesanato na
Rua do Porto - fechado dia 28/
02 e aberto dia 01/03, das 10h às
17h; Casa do Artesão no Engenho
Central - fechada dia 28/02 e aberta dia 01/03, das 10h às 17h.
Pelotão Ambiental (153) –
24 horas.
Defesa Civil (199) – 24 horas.
Polícia Militar (190) – 24 horas.
Polícia Civil (197) – 24 horas.
Guarda Civil (153) – 24 horas.
Corpo de Bombeiros (193)
– 24 horas.
CPFL (0800-0101010) – 24
horas.
(Programação sujeita a alterações)

AGENDAMENTO

Piracicaba aplica 2ª dose em
atrasados neste sábado, 26
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aplicará
a 2ª dose da vacina contra a
Covid-19 em pessoas em atraso para recebê-la neste sábado, 26/02, no CRAB Vila Rezende (avenida Santo Estevão,
394), das 8h às 15h. Não é necessário fazer agendamento.
Estar em atraso para tomar
a 2ª dose significa que a pessoa
tomou a 1ª dose da vacina CoronaVac/Butantan há mais de 28

dias, da Pfizer (adultos com 18
anos ou mais) há mais de 21 dias,
da Pfizer (adolescentes de 12 a
17 anos) há mais de oito semanas e da AstraZeneca/Oxford/
Fiocruz há mais de oito semanas.
Para receber a 2ª dose neste sábado, a pessoa deve apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de vacinação com a 1ª dose e
comprovante de residência (não
necessariamente no nome da
pessoa que será vacinada).
Divulgação

“TRÊS MOSQUETEIRAS”
A Educação Pública de Piracicaba tem quadros diferenciados, dentre eles, as "três mosqueteiras" Micaele Bariotto,
Paula Ruggi Teodorosqui e
Luciana Otsubo Domingues,

presentes, no último dia 23,
na sede do Sindicato dos Municipais de Piracicaba em defesa da Educação e de um reajuste de 25% + 300,00 de
abono! Força, meninas!
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Max, Ciro e Carol

Socialista do PDT de Piracicaba vem atuando há quase
um ano e agora será presidido por Thiago Deffende, que
se filiou no PDT aos 17 anos e
completou recentemente 18.
Para além da organização
interna e de olho na disputada
eleitoral deste ano, os trabalhistas de Piracicaba também
estão dialogando e atuando
com os correligionários de outras cidades, assim como, estreitando relações com outros protagonistas que atuam em partidos do campo progressista.
Recentemente, Carolina Angelelli e Max Pavanello participaram de um encontro multipartidário que aconteceu na cidade vizinha de Capivari e contou, por exemplo, com a presença da Deputada Estadual professora Bebel do PT, além de diversos simpatizantes e lideranças locais do PDT, PT, Avante e PV.
"É uma atuação necessária que precisamos que aconteça com frequência e em outras cidades também", explica
Max Pavanello, vice-presidente do PDT de Piracicaba.
Os dirigentes locais também participaram ao vivo na
última terça-feira da gravação
do programa “Ciro Games - a
live do Cirão”, e aproveitaram
a chance para conversar com o
presidenciável trabalhista e
com a sua equipe de marketing.
“Ciro visitará nossa Piracicaba em breve e nós propusemos uma agenda bem robusta
para ele, que, inclusive, fez questão de ressaltar e prometer que
irá nos apoiar pra valer nestas
eleições nacionais”, explica a presidente Carolina Angelelli.
É consenso entre os dirigentes locais que a construção trabalhista está caminhando para perto do ideal
programático do PDT.
“Os novos filiados que estão chegando são atraídos pela
ideologia e pela vontade de
atuar. Nós oferecemos formação política e espaço para atuação como poucos partidos fazem e aplicamos a democracia
de verdade em cada ação que
temos”, finaliza o vice-presidente dr. Max Pavanello.

Divulgação

ABRAÇO
O pré-candidato a deputado
estadual Oseias de Madureira acompanhou o deputado federal Cezinha de Madureira na inauguração de um
reservatório do Córrego Ipiranga, na Zona Sul de São

Apeoesp prepara ação
judicial contra câmeras
de vigilância nas salas
Para que a ação seja ajuizada, é necessário que as subsedes enviem
informações sobre as escolas em que essas câmeras estão instaladas

Bebel e Carol

Com foco no crescimento orgânico e nas eleições nacionais
de outubro deste ano, os trabalhistas do Partido Democrático
Trabalhista - PDT de Piracicaba
vêm atuando de maneira inédita.
Uma das apostas dos trabalhistas locais é na constituição do Movimento Negro, Juventude Socialista e Ação da
Mulher Trabalhista – AMT.
“Os Movimentos atuam
como células autônomas que
pensam e agem. São extremamente importantes para a oxigenação do PDT e para que
possamos atuar e dialogar
nos núcleos de base”, explica
a presidente do PDT de Piracicaba, Carolina Angelelli.
Outra inovação refere-se à
grande participação das mulheres nos movimentos. O Movimento Negro, por exemplo,
está sendo composto majoritariamente por mulheres e será
presidido por Karla Moura.
“Temos que praticar o que
falamos e, por isso, estamos incentivando as mulheres e os jovens que se destacam por seus
ideais e por sua coragem a ocuparem as fileiras e os seus espaços dentro do trabalhismo piracicabano. Nós não só filiamos,
mas, também, oferecemos espaço de atuação e construção",
destaca Carolina Angelelli.
Já a AMT, que é um Movimento essencialmente feminino,
em Piracicaba será presidida pela
advogada Dra. Paula Filzek.
Dra. Paula é jovem advogada e possui um grande escritório
composto só por mulheres, no
qual trabalham cerca se 10 advogadas. Chega no PDT com a
força e a garra da juventude e
das mulheres e com a perspectivas de estabelecer um calendário de atuação de olho nas eleições nacionais deste ano e nas
eleições municipais de 2024.
“Nós já iniciamos algumas
atividades da AMT na cidade de
Piracicaba e nosso planejamento
é estendermos para algumas cidades da região, que estão atuando em parceria com a gente
para as composições das próximas
eleições nacionais do mês de outubro”, destaca Dra. Paula Filzek.
O Movimento Juventude

E SCOLAS

Paulo. Na ocasião, eles levaram um abraço do líder
nacional das Assembleias
de Deus - Ministério de Madureira o Bispo, Samuel
Ferreira, ao presidente Jair
Messias Bolsonaro (PL).

A Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial de
Ensino do Estado de São Paulo)
está desenvolvendo a campanha
Big Brother nas escolas, não!, tendo como objetivo impedir a colocação de câmeras de vigilância
nas salas de aula e a desinstalação das já existentes. A decisão
contra esta medida foi tomada
pelo Conselho Estadual de Representantes (CER), da Apeoesp, no
último sábado, 19 de fevereiro.
De acordo com a presidenta
da Apeoesp, a deputada estadual
Professora Bebel (PT), uma das
medidas imediatas é o ajuizamento de ação coletiva com essa finalidade, uma vez que Aa entidade
defende a liberdade de cátedra e

de ensinar e aprender, como assegura a Constituição Federal e a
LDB. “Além disso, lutamos pelo fim
do Centro de Mídias montado pelo
secretário estadual da Educação,
Rosseli Soares, que sobrecarrega
os professores, invade sua vida
privada e é utilizado para que a
SEDUC possa impor seu controle
sobre os docentes”, enfatiza.
Para que a ação seja ajuizada, é necessário que as subsedes
enviem informações sobre as escolas em que essas câmeras estão
instaladas e prova de sua existência, que podem ser fotografias. A
presidenta da Apeoesp orienta que
esse material deve ser enviado para
o email da presidência da Apeoesp: presiden@apeoesp.org.br.

Divulgação

Professora Bebel diz que a Apeoesp está coletando provas
para ingressar com a ação contra as câmeras, que são ilegais

S EMAE

'Contrato com Mirante está nas mãos do Executivo', aponta CPI
Após cerca de seis horas de
depoimentos, os membros da CPI
(Comissão Parlamentar de Inquérito) formada na Câmara Municipal de Piracicaba para apurar possíveis irregularidades no Semae
(Serviço Municipal de Água e Esgoto) se surpreenderam com a informação de que a aplicação de
penalidades à empresa Mirante
está sujeita à avaliação do Poder
Executivo. A questão foi apontada
por uma das testemunhas convocadas para responder aos questionamentos dos vereadores, em
reunião realizada nesta quintafeira (24). Através de uma PPP
(Parceria Público-Privada), a Mirante assumiu a execução do sistema de saneamento do município em 2012, cujo contrato é um
dos pontos sob análise da CPI.
Foram convocados quatro
membros da equipe multidisciplinar responsável pela fiscalização
do contrato e que atuam na direção de Finanças, do Departamento de Tratamento de Esgoto e diretoria Administrativa da autarquia. Em função do tempo que levaram os três depoimentos, a diretora Jurídica da autarquia foi
dispensada. Todos fazem parte da
equipe de fiscalização. Os depoentes não autorizaram a divulgação de seus nomes e imagens.
“Quem faz a gestão do contrato é o Semae, mas a definição
das penalidades fica sob a discricionariedade do prefeito”, considerou a presidente da CPI, vereadora Rai de Almeida (PT). “O
contrato estar nas mãos do prefeito traz à luz uma questão que
estava obscura. Isso é uma disfunção. A autarquia deveria ter o
dever de aplicar as penas”. Além
dela, fazem parte da CPI o relator
Anilton Rissato (Patriota) e o
membro Thiago Ribeiro (PSC).
Através dos depoimentos, a
CPI observou que os membros da
equipe de fiscalização fazem relatórios periódicos, nos quais
apontam as eventuais irregularidades identificadas na execução do contrato, mas não têm
acesso a informações sobre a efetiva aplicação de penalidades e
multas à Mirante. Desde o início
da PPP, todos os meses a equipe
produz relatórios da fiscalização
que são encaminhados à presidência do Semae e ao gabinete
do prefeito. No entanto, nenhum
dos depoentes soube especificar
se foram aplicadas multas ou se
efetivamente houve entrada de
recursos no caixa da autarquia
provenientes dessas infrações.
Apesar de possuírem funções
técnicas inerentes ao serviço, todos os depoentes declararam que
não participaram dos estudos que
concluíram pela concessão do serviço e nem mesmo da elaboração
do edital da licitação que culminou com a contratação da Miran-

Davi Negri

Membros da equipe de fiscalização do contrato com a Mirante prestaram
um total de seis horas de depoimentos à CPI do Semae nesta quinta-feira (24)

te, em 2012. “Foi uma decisão
que veio de cima para baixo”,
concluiu Rai. “As cláusulas desse
contrato já vieram prontas e não
houve a participação nem mesmo
de quem estava ligado à área.”
Pelos depoimentos, os vereadores observaram que a atual equipe de fiscalização não dá conta do
acompanhamento efetivo do um
contrato tão amplo como o da Mirante. O contrato conta com 250
volumes de documentos, que precisam ser analisados por um grupo de cinco pessoas. “A fiscalização é feita por gestores de diferentes serviços, cada um observa a
sua área de atuação e ainda acumula as funções inerentes aos cargos que ocupa. Embora essa equipe tenha procurado fiscalizar, não
dá conta diante do volume de
trabalho e a fiscalização fica a desejar”, afirmou a vereadora.
Os depoentes declararam
que já solicitaram à presidência do Semae a designação de
uma equipe exclusiva para fiscalização da Mirante e também
instrumentos para garantir um
trabalho mais efetivo, mas ainda não foram atendidos.
FISCALIZAÇÃO – De acordo com a presidente da CPI, um
dos pontos críticos é a ausência
de uma fiscalização da rede de esgoto. Foi nas redes que a CPI
identificou pontos de extravasamento e descarte irregular de resíduos nos corpos d´água da cidade.
O Departamento de Tratamento de Esgoto é responsável
apenas pela aferição do serviço
prestado pela Mirante a partir do
que é constatado nas 24 ETEs
(Estações de Tratamento de Esgoto) e 62 EEEs (Estações Elevatórias de Esgoto), que são todas
vistoriadas em intervalos de 15
dias. O setor é composto por apenas três funcionários e faz o
acompanhamento da vazão do
esgoto nas estações, além da coleta e análise da carga orgânica após
o tratamento por amostragem.
O acompanhamento ainda
está sujeito aos relatórios que

são produzidos pela própria Mirante para avaliar a execução
efetiva do serviço. No depoimento, o diretor do departamento
admitiu que não é possível conferir número a número e que é
necessário confiar nos relatórios apresentados pela Mirante.
No entanto, ele garantiu que a
metodologia é a mesma utilizada
por outros órgãos de fiscalização,
como a Cetesb e a Ares-PCJ.
O depoente ainda explicou aos
vereadores que a Mirante apresentava planilhas com as medições do
volume de esgoto produzido e tratado. No entanto, por causa das
infiltrações de água e lençóis freáticos, que influenciavam na medição do volume, geralmente essa
conta costumava ultrapassar os
100% de tratamento em relação
ao que era coletado de esgoto. Ele
explicou que solicitou uma alteração na metodologia e passou a
comparar o número de ligações
existentes com o volume de esgoto efetivamente enviado para
as estações. Com isso, o índice
oficial de tratamento de esgoto
atualmente está em 99,8%.
Quanto à questão financeira,
o depoente garantiu que não há
prejuízos ao Semae, já que a Mirante recebe repasses referentes ao
esgoto faturado – medição que é
feita pela própria autarquia nos
hidrômetros – e não ao esgoto tratado. “A aferição do percentual de
esgoto efetivamente tratado tem
que ser revista”, avaliou Rai. “Precisamos apontar um dispositivo
técnico para que seja adotada uma
metodologia diferente. É a fiscalização da rede esgoto, de campo, que
vai nos ajudar a fazer um diagnóstico porque temos visto que nem
tudo que é coletado é tratado.”
A presidente da CPI disse que
é possível pressupor, até o momento, que houve um esvaziamento
da função de fiscalização de campo no Semae desde que a Mirante
assumiu o serviço de esgoto.
Sucateamento – Para a
parlamentar, com os depoimentos e após o trabalho desenvol-

vido até agora pela CPI, ficou
demonstrado que o Semae passou por um processo de sucateamento com vistas à privatização do serviço de água. A diretora administrativa deixou claro em seu depoimento que a força de trabalho em todos os setores do Semae está deficitária.
Atualmente, a autarquia
conta com 486 servidores, com
idade média superior a 45 anos.
Há 15 anos, eram 600 funcionários. Ao levar em conta o crescimento da população, do número de loteamentos e ligações de
água e esgoto, o serviço cresceu,
mas a mão de obra responsável
diminuiu. De acordo com a depoente, está em fase de conclusão um concurso público para
a reposição de servidores.
Outra explicação dada por ela
no depoimento é que não houve
problemas para a realocação de
servidores após o início da operação do esgoto pela Mirante, já que
havia essa defasagem de mão de
obra. Todos foram transferidos
para a operacionalização do sistema de abastecimento de água. A
diretora admitiu que os funcionários retirados do departamento de
esgoto mantiveram o adicional de
insalubridade nos últimos anos,
apesar de não trabalharem mais
no setor, e que o benefício foi retirado apenas na atual gestão.
“Pressupõe-se que havia
uma pretensão por parte da gestão anterior em sucatear o Semae para depois privatizar”,
avaliou Rai. “Os gestores costumam minar, reduzir os investimentos, apostando na ineficiência dos serviços públicos para justificar a privatização. Mas os serviços privatizados têm trazido problemas para a população, com um
custo altíssimo e ineficiência.”
A CPI do Semae vai retomar
os depoimentos na próxima semana, em 3 de março, com a convocação da atual e o ex-integrantes
da diretoria do Departamento de
Água e o responsável pelo Setor de
Fraudes e Perdas da autarquia.
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Piracicaba implanta área
de espera para motocicletas

Vereador participa de reunião
sobre loteamento irregular
Assessoria Parlamentar

Projeto +Segurança no Trânsito, da Semuttran, visa menos conflitos entre
veículos e motocicletas na saída do semáforo e redução de acidentes
O cruzamento da avenida
Armando de Salles Oliveira com a
avenida Renato Wagner e início da
Ponte Irmãos Rebouças, no sentido bairro-centro, já tem a primeira área de espera (motobox) para
motocicletas em semáforos do
município. A implantação do dispositivo ocorreu na noite de ontem, quinta-feira, 24/02, e hoje, 25/
02, agentes de trânsito orientam
motoristas e motociclistas para o
uso correto da área. A ação faz
parte do projeto-piloto +Segurança no Trânsito, desenvolvido pela Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran).
“O objetivo desse projeto,
que conta com a implantação
dessa área de espera para motocicletas, é proporcionar mais
segurança para os motociclistas, assim como diminuir os
conflitos entre veículos e motocicletas na saída do semáforo, além da redução de acidentes”, explica a titular da Semuttran, Jane Franco de Oliveira.
A secretária lembra que a
escolha do primeiro ponto para
implantação do projeto foi feita a partir de análise realizada
pelos técnicos daSemuttran, de
acordo com as características
do local. Essa primeira implantação visa ainda que os
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Josef , o engenheiro responsável pelo processo do Veredas de
Artemis e técnicos da Prefeitura avaliaram documentos protocolados

Projeto-piloto +Segurança no Trânsito instala primeira área de espera para motocicletas

motoristas e motocicletas se habituem com a nova sinalização.
Além de ter grande volume
de motociclistas, o cruzamento é
monitorado por câmeras da
CIMM (Central Integrada de
Monitoramento e Mobilidade), o
que vai facilitar a avaliação do
projeto por parte da Semuttran,
além de que tem espaço suficiente para a inclusão dessa área. “O

monitoramento da CIMM mais
os agentes de trânsito no local
vão contribuir para a melhora da
segurança no local, tanto nesse
período de adaptação quanto
posteriormente com esse novo
dispositivo”, afirma Ricardo Piton, responsável pela CIMM. “Esperamos que esse novo dispositivo garanta mais fluidez e segurança no trânsito”, enfatiza Jane.

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

O vereador Josef Borges
(Solidariedade) esteve nesta
quinta-feira (24) reunido com
técnicos da Prefeitura que estão
à frente dos processos de regularização fundiária dos loteamentos irregulares do distrito
de Artemis, para conferir o andamento do processo do Veredas
de Artemis e buscou informações
sobre os loteamentos Água Bonita I e II, também no distrito.
Na reunião, acompanhado do
engenheiro José Henrique de Carvalho, responsável pelo processo
do Veredas de Artemis, Josef Borges pôde tirar dúvidas referentes
aos trâmites legais e os novos documentos necessários para concluir o processo do loteamento
Veredas de Artemis, que já foram solicitados pela prefeitura.
“Tivemos um importante
avanço nos esclarecimentos sobre
o histórico do processo e para que
toda a documentação apresentada ao longo dos anos, desde 1999,
possa ser adequada à nova legislação vigente, a Lei Complementar
404/2019. A prefeitura, por meio
da Semob (Secretaria Municipal de

Obras), está empenhada em agilizar os processos que estão parados há anos, sem avanço. O prefeito Luciano Almeida (DEM) tem
dado prioridade à regularização
fundiária”, explicou o vereador.
Todas as informações obtidas
pelo engenheiro serão levadas à
proprietária e novas etapas e reuniões ainda serão realizadas. “A
boa notícia é que o processo está
quase completo, mas ainda será
necessário apresentar novos mapeamentos, que é exigência legal,
para a conquista da regularização”, disse Josef Borges, que é líder do governo na Câmara.
O vereador continuará acompanhando de perto e contribuindo para a solução desse processo e
dos demais do distrito, porque a
população o tem procurado, com
objetivo de obterem a legalização
dos seus imóveis e para contarem com serviços públicos “Com
o loteamento legalizado, os proprietários finalmente terão a escritura e serão liberadas novas
ligações de água e a rede de esgoto, que estão suspensas nesses
núcleos irregulares”, concluiu.

D EMANDA

S ELAM

Caipirandando terá duas edições em março Parlamentar recebe
O mês de março terá duas etapas do Caipirandando, evento gratuito que é organizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam). A agenda começa no dia 05/03, às 7h,
quando será realizada a primeira
edição para ciclistas, com rota de
33km. Já no dia 26/03, às 6h, acontece a largada para a quarta edição da caminhada, com rota de
21km. Em ambos passeios, o percurso terá início e chegada no Centro Comunitário do Campestre.
Interessados em participar
podem se inscrever e obter mais
informações pelos telefones (19)
3422-0233 ou (19) 3403-2648.
A iniciativa terá o apoio da Secretaria Municipal de Transportes Internos (Semutri).
O evento de pedal é novidade no Caipirandando e terá uma
rota com o total de 33 km. Após
a saída do bairro Campestre, os
participantes partirão rumo a
Saltinho acessando a Estrada
Rural Avelino Arthur, conheci-

da como 'Retão'. A idade mínima para participar da atividade
é de 18 anos. "O uso de capacete
também será obrigatório. Nós
pedimos aos ciclistas que utilizem
os equipamentos de segurança
necessários e que façam uma revisão na bicicleta para evitar
qualquer contratempo", afirmou
Alexandre Nascimento, chefe do
setor de eventos da Selam. A secretaria oferecerá suporte básico em mecânica para os ciclistas.
CAMINHADA - Depois de
passar por Ártemis, Saltinho e pelo
bairro Floresta, a quarta edição de
caminhada do Caipirandando,
marcada para o dia 26 de março,
começa e termina pela primeira vez
no mesmo ponto, o Centro Comunitário do Campestre. Com um
percurso de 21 km, o trajeto cruzará o bairro Pau Queimado e irá
em direção ao bairro Monjolinho nas proximidades da igreja local,
será feita uma pausa de cerca de
30 minutos para hidratação e uso
de sanitários. No retorno ao Campestre, os participantes serão re-

Alexandre Nascimento/Selam

Assessoria parlamentar

O Caipirandando reuniu mais de 170 participantes na terceira edição

cepcionados e terão à disposição a
venda de alimentos e bebidas.
"É muito importante estar
confortável durante o percurso.
Nós recomendamos a todos que
levem tênis confortáveis e macios
para a caminhada, além de roupas leves e protetor solar. É importante também levar a alimentação própria para a atividade,
como frutas ou barras de cereais, e

garrafas de água para hidratação",
falou Nascimento. A Selam sugere
ainda aos participantes a doação
de um litro de leite Longa Vida, que
será destinado ao Banco de Alimentos. "Não é algo obrigatório para
quem quiser participar, mas acreditamos que um evento como o Caipirandando pode ser solidário e
ajudar muitas pessoas", finalizou o chefe do setor de eventos.

GPT W

Pague Menos é 'Melhor Empresa do Varejo Farma' em todo o Brasil
Primeira rede de farmácias a
atuar em todos os 26 estados da
Federação e Distrito Federal, com
mais de 20 mil colaboradores, a
Pague Menos foi certificada nesta
quarta-feira, 23 de fevereiro, pelo
Great Place to Work, como a “Melhor Empresa do Varejo Farma”
para se trabalhar em todo o Brasil, ocupando o 10º lugar da categoria “Super Grande”. No ano passado, os quesitos mais bem avaliados da gigante do varejo farmacêutico foram as medidas de prevenção e cuidado com os colaboradores no contexto da pandemia
de covid-19, assim como as políticas de igualdade da empresa,
que preza pelo respeito a todos
independentemente de etnia,
raça, gênero, credo e orientação
sexual. Ao entrar no ranking das
10 melhores empresas do GPTW
Varejo de 2021, a companhia
atinge um de seus compromissos ESG estabelecidos no pilar
“Negócios”, com três anos de antecedência – meta determinada apenas internamente pela empresa.
Em 2022, a Pague Menos prioriza a busca contínua pela melhoria do ambiente de trabalho e

vida plena para os seus colaboradores, não apenas reforçando a
importância da diversidade e inclusão, mas também o trabalho estratégico que vem desenvolvendo na
frente de sustentabilidade e cultura com todos os compromissos assumidos. Para Jorge Jubilato, vicepresidente de Gente, ESG, Administrativo e Jurídico da Pague
Menos, o reconhecimento do Great
Place to Work é fruto da dedicação
de lideranças e colaboradores que
compartilham de um mesmo propósito de “Viver Plenamente”.
"Ao estarem na linha de frente, levando saúde para todo o
Brasil, neste momento em que o
país mais precisa, vivenciado pela
pandemia, nossos colaboradores
têm atuação protagonista, exemplar e admirável. Além deste cenário, por si só já desafiador, a
Pague Menos passa por um importante processo de evolução,
com avanços importantes em
frentes como expansão, hub de
saúde, digital, ESG, entre outros,
que geram mudanças significativas na forma de trabalho. Neste
sentido, a conquista do selo
GPTW Varejo de 2021 é mérito de

reclamação de condomínio
sobre garagem de ônibus

cada um dos mais de 20 mil profissionais que integram a nossa
rede de farmácias, que desbravam
os desafios no dia a dia e estão engajados em nosso propósito de viver plenamente”, celebra Jubilato.
Segundo o executivo, em ESG
a Pague Menos possui 36 metas a
serem implementadas de gestão de
pessoas, em temas como diversidade e inclusão, focando a equidade, nos projetos de qualidade de
vida e na capacitação, formação e
qualificação contínua de seus times, por meio de cursos oferecidos pela UP Farma, a a universidade corporativa da rede de farmácias. A partir de 14 de fevereiro,
com o início das aulas on-line do
Curso de Formação Continuada em
Operador de Varejo, a UP Farma
passou a ter atuação não somente
junto ao público interno, de colaboradores da Pague Menos, mas
também à toda sociedade, com vagas ao público externo que beneficiam principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social,
em estágio inicial de carreira profissional e que desejam atuar no
setor varejista ou desempregados.
“Esta expansão de atuação da

UP Farma é mais uma contribuição da Pague Menos para o desenvolvimento das comunidades
nas quais estamos inseridos. Esta
e outras iniciativas da companhia
aumentam o nosso orgulho em
pertencer e contribuem para um
melhor clima organizacional e a
perenidade de nossa cultura. Se
hoje já somos reconhecidos como
um excelente lugar para se trabalhar, com nosso time de gigantes e
todas estas atuações, avançaremos
ainda mais, continuamente, em prol
de nossos colaboradores e de toda a
sociedade”, finaliza Jubilato.
O Great Place to Work é uma
consultoria global que apoia organizações a obter melhores resultados por meio de uma cultura de
confiança, alto desempenho e inovação. O processo de certificação
incluiu um questionário para os
colaboradores trazerem suas percepções da área em que atuam e
da empresa como um todo. Perguntas fechadas resultaram em
um índice de favorabilidade e questões abertas buscaram escutar o
colaborador sobre o que ele valoriza na organização, assim como o
que precisa ser aperfeiçoado.

Moradores de um condomínio localizado próximo à
garagem da TUPI reclamam de transtornos causados
pela empresa ao utilizar acesso inadequado à garagem

Recentemente, a vereadora
Ana Pavão (PL) recebeu dos munícipes do bairro Abaeté, do condomínio Top Life, um relato sobre a empresa Tupi (Transporte
Urbano de Piracicaba), que vem
utilizando o acesso inadequado à
garagem, ocasionando transtornos aos moradores do local.
Moradores relataram que a
Semuttran (Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes) possui um processo
deferido sobre o acesso desses veículos, que deve ser realizado pela
portaria principal - Rodovia SP
308 - e não pelo portão lateral Rua João Batista Campos Pinto.
A vereadora Ana Pavão reforçou a solicitação à Semuttran e ao secretário municipal
de Governo, por meio de ofício,

protocolado nesta quarta-feira
(23), visto que a empresa tem
desrespeitado as medidas e
causado desordem ao bairro.
Neste mesmo dia, a parlamentar recebeu resposta do ofício pelo secretário municipal de
Governo, Carlos Beltrame, alegando que “a empresa foi notificada duas vezes, e que se houver
uma terceira notificação, a garagem será realocada para um bairro distante de residências, evitando esse tipo de transtorno. ”
Ana Pavão conclui: "Um estudo das medidas foi realizado
para que a garagem fosse acessada de forma correta, facilitando a
entrada e saída dos ônibus. Essas
medidas devem ser respeitadas, pois
assim não causam incômodos aos
munícipes que residem no local”.
Divulgação

TERCEIRA DOSE!
O síndico profissional Francisco Balbino tomou a terceira dose da vacina contra
a Covid-19. "É essencial a

imunização completa para
a retomada gradativa de
nossas vidas. Viva a ciência e o SUS!", comentou.
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Selam anuncia editais
de chamamento público
para mais 13 modalidades
A Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam)
receberá propostas de organizações da sociedade civil para celebrar termo de colaboração, via
chamamento público, para a realização de serviços de formação e
desenvolvimento esportivo em
mais 13 modalidades. Os editais
foram publicados nesta quinta-feira, 24/02, e já estão disponíveis
para consulta no site da Prefeitura de Piracicaba. As modalidades
contempladas serão atletismo,
boxe, canoagem, futsal feminino,
futsal masculino, ginástica artística, judô, karatê, kickboxing, natação, taekwondo, tênis de mesa e vôlei de praia, conforme o link abaixo:
piracicaba.sp.gov.br/chamamento+
publico+selam+esporte+lazer+
e+atividades+motoras.aspx .
As propostas devem ser enviadas e protocoladas até o dia
28 de março de 2022, na sede da
Selam, que fica na avenida Dr.
Maurice Allain, 454, Vila Rezende, no Engenho Central. O período de execução é de 12 meses. A
secretaria também já divulgou os
editais de chamamento publico
para basquete feminino, basquete masculino, futebol feminino,
ginástica rítmica, handebol feminino, handebol masculino,
vôlei feminino e vôlei masculino,
além de modalidades paralímpi-

cas e de atividades esportivas
para o público da terceira idade.
Todos os processos atendem
a Lei Federal 13.019/2014, de 31
de julho de 2014, são regulamentados pelo decreto municipal nº
1.093 de 1º de junho de 2017 e
cumprem as determinações do
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. De acordo
com os editais, os atendimentos
contratados pela Prefeitura de Piracicaba deverão ser oferecidos
gratuitamente à população, tendo
como público-alvo alunas e alunos
com idade a partir dos 11 anos.
Para cada modalidade, deverão
ser disponibilizadas o mínimo
de dez aulas semanais, em pelo
menos dois locais diferentes.
Os termos de colaboração têm
três finalidades principais: a formação e o desenvolvimento esportivo (iniciação); projetos que deem
continuidade à formação esportiva específica e iniciem o processo
de treinamento para o alto rendimento esportivo (competição); e as
manifestações voluntárias que
contribuem com a integração, educação e promoção da saúde (lazer
físico-esportivo). O chamamento
público visa também ainda a montagem de equipes de rendimento
para a representação da cidade nos
eventos oficiais da Secretaria de
Esportes do Estado de São Paulo.

S EMOB

Vereador leva a secretário pedidos
por manutenção de ruas e estradas
Assessoria Parlamentar

A DMINISTRAÇÃO

Em uma semana, Refis tem
mais de 2 mil agendamentos
Programa oferece desconto de até 100% em multas e juros de dívidas com o município
O atendimento para adesão
ao Programa de Regularização
Fiscal (Refis) 2022 da Prefeitura
de Piracicaba está sendo agendado de forma online desde o dia 15/
02. Em uma semana, já foram realizados mais de 2 mil agendamentos. Os atendimentos serão
realizados a partir de 03/03. A
Secretaria Municipal de Finanças (Semfi) reforça que ainda há
vagas. Para agendar, a pessoa
deve acessar o botão Refis –
Agende Aqui, na página inicial
do portal da Prefeitura (http://
www.piracicaba.sp.gov.br/).
Esta é a primeira vez que o
atendimento para adesão ao Refis será feito por meio de agendamento. O objetivo é facilitar a rotina do cidadão, visando evitar filas e aglomerações. Além disso, é
mais um passo rumo à digitalização dos processos da Prefeitura.
O Refis tem por objetivo dar
ao cidadão (pessoas físicas e jurídicas) a oportunidade para a regularização de débitos com o município, que estejam inscritos ou
não em dívida ativa, em cobrança
amigável ou judicial dos contribuintes. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, cujo fato gerador
tenha ocorrido até 31/12/2021.
O Refis 2022 foi instituído
por meio da Lei Complementar
428 de 17/12/2021, a partir de
PLC (Projeto de Lei Complementar) de autoria do Executivo. A

última vez que o municípiohavia
instituído o Refis foi em 2014.
PARCELAMENTO – De
acordo com a Lei Complementar 428/2021, os débitos poderão ser parcelados em até 96
parcelas iguais, com redução
parcial de multa e juros. O valor da parcela para pessoas físicas não poderá ser inferior a R$
100 e para pessoas jurídicas não
poderá ser inferior a R$ 300. O
vencimento da primeira parcela
ou da parcela única se dará até
o terceiro dia posterior à data de
formalização do acordo e as demais parcelas vencerão no mesmo dia dos meses subsequentes.
DESCONTOS –Aqueles
que realizarem o pagamento da
dívida à vista terão desconto de
100% na multa e juros. Se a opção for pelo pagamento parcelado de duas a 12 parcelas, 80%.
De 13 a 24, 70%. De 25 a 36, 60%.
De 37 a 48, 50%. De 49 a 60, 40%.
De 61 a 72, 30%. De 73 a 84, 20%.
E de 85 a 96 parcelas, 10%.
ATENDIMENTO – No dia e
horário agendados para aderir ao
Refis 2022, o munícipe será atendido no Térreo 2 do Centro Cívico
e deverá apresentar documentos
necessários (confira abaixo) e o
comprovante de agendamento.
Serão tolerados apenas dez minutos de atraso, caso contrário deverá realizar novo agendamento.
Se a pessoa tiver dificuldade de
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Programa oferece desconto de até 100% em multas e juros de dívidas

agendar, haverá um guichê para
atendimento sem agendamento.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: - PESSOA FÍSICA:
O próprio contribuinte, sendo ele
o proprietário, deve apresentar os
documentos pessoais (CPF, RG,
CNH, carteira de ordem de classe
etc); Documentos que comprovem
parentesco direto com o proprietário (exemplos: certidão de casamento, certidão de óbito, etc); Representantes com documentos
comprobatórios (procuração assinada pelo proprietário com documentos pessoais do representante
e do proprietário); Caso o imóvel
esteja em nome de empreendimento ou antigo proprietário, apresentar contrato de compra e venda
ou matrícula atualizada para a

regularização do cadastro. - PESSOA JURÍDICA: Proprietário
ou sócio da empresa apresentando os documentos pessoais
(CPF, RG, CNH, carteira de ordem de classe etc); Contrato social, estatutos ou equivalentes;
Representantes com documentos comprobatórios (procuração
assinada pelo proprietário com
documentos pessoais do representante e do proprietário/sócio).
POUPATEMPO – Também será possível aderir ao Refis
2022 em atendimento no Poupatempo estadual (Praça José Bonifácio, 700, Centro). Nesse caso,
o munícipe deverá fazer o agendamento pelo site do Poupatempo (https://www.poupatempo.
sp.gov.br), a partir de 3/3.

A UTIST
AS
UTISTAS

SANT
A C ECÍLIA
ANTA

Acacio Godoy visita
sede de associação

Moradores pedem limpeza em
pista de caminhada do parque
Alexandre Nascimento/Selam

Assessoria Parlamentar

Rissato reuniu-se com o secretário Paulo Sergio Ferreira da Silva

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) reuniu-se, nesta terça-feira (22), com o secretário
municipal de Obras, Paulo Sergio Ferreira da Silva, para encaminhar demandas que chegaram ao conhecimento de seu
mandato e agradecer o atendimento, pela pasta, de indicações
feitas por ele no início deste ano.
Entre os pedidos levados ao
secretário, estão melhorias na
estrada municipal PIR-241, na
altura do quilômetro 162,5, próximo à entrada da empresa Forteligas. O trecho "se encontra em
péssimas condições", segundo o

vereador. Anilton Rissato também solicitou "atenção especial"
na finalização da manutenção
do Parque Histórico Quilombo
Corumbataí, em Santa Teresinha, e reparos na pavimentação
asfáltica em Santa Olímpia.
O parlamentar comentou,
ainda, sobre o afundamento do
asfalto na cabeceira da ponte sobre
o ribeirão próximo ao condomínio
Vida Nova. Paulo Sergio, a quem
Anilton Rissato agradeceu "a oportunidade de apresentar as demandas", afirmou que acompanhará
o andamento das solicitações feitas e buscará soluções para elas.

Á GUAS

Eixo SP conclui melhorias em
trecho urbano da SP 304
Divulgação

Kawai pede à Sedema para que seja providenciada a limpeza

Godoy conheceu as instalações da unidade na última terça (22)

O vereador Acácio Godoy
(PP) visitou, na última terça-feira (22), a sede da Auma (Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Piracicaba). A visita ao
local foi a convite do presidente
da instituição, Sinivaldo Pinto
da Silva. Na ocasião, o parlamentar foi acompanhado por Sinivaldo e pela diretora da unidade, Camila Banzatto, e conheceu as instalações da Associação.
Durante a visita, o presidente
agradeceu ao vereador Acácio Godoy por intermediar junto ao deputado federal Luiz Carlos Motta
(PL) a indicação da Auma para
receber uma emenda parlamentar

no valor de 60 mil reais que, de acordo com ele, será usada para a “resolução de várias pendências e também para a aquisição de um veículo e de um notebook, a fim de melhorar os serviços ofertados às famílias atendidas pela Associação”.
A Associação dos Pais e
Amigos dos Autistas conta, hoje,
com 11 colaboradores, e presta
atendimento a 72 crianças e
seus familiares. O local está localizado na rua Leontino Boscariol, 70, no bairro do Morumbi.
Acácio Godoy agradeceu
a receptividade e ressaltou
que o seu gabinete está à
disposição da associação.

Frequentadores da pista de
caminhada “Fernando Gimenes”, do Parque “Vicente Naval
Filho”, no bairro Santa Cecília,
entregaram nesta quinta-feira
(24), ao vereador Pedro Kawai
(PSDB), uma solicitação para
que o parlamentar comunique a
Prefeitura, através da Sedema
(Secretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente), a necessidade de limpeza no sistema de drenagem, junto ao pavimento.
De acordo com Eder Cintra,
um dos solicitantes, o dreno existente junto à pista, foi tomado pelo
mato e pelas folhas que caem das
árvores, o que está impedindo o
escoamento da água. “Tem muitas pessoas idosas que fazem as
suas caminhadas diariamente no

local, que podem escorregar por
causa das folhas molhadas”, observou. Ele também relatou que,
nesta época do ano, com a intensidade das chuvas, aumenta o risco
de doenças como a dengue, zica
ou chikungunya. “Tem muito pernilongo no parque, e isso acaba
sendo um perigo para a nossa
saúde”, desabafou o morador.
O vereador Pedro Kawai acolheu a demanda e já está protocolando uma indicação, solicitando
que a equipe técnica da Sedema realize a limpeza, com a maior brevidade possível. “Sabemos que a cidade toda está com problemas de
mato alto, mas defendo que a prefeitura priorize os locais onde há
maior concentração das pessoas,
como praças e parques”, destacou.

I TAPUÃ

Vereador reforça luta de moradores da região

Extensão de seis quilômetros da rodovia que passa por dentro
de Águas de São Pedro recebeu reparos no pavimento

Após uma semana de trabalhos diários, a Eixo SP Concessionária de Rodovias concluiu nesta
quinta-feira (24) as obras de melhorias no pavimento no trecho
urbano da SP 304 - Rodovia Geraldo de Barros, em Águas de São
Pedro. Os serviços tiveram início
na quinta-feira da semana passada e a previsão da Concessionária
era entregar o trecho, entre os qui-

lômetros 189 e 195, restaurado até
esta quinta-feira, antes do feriado
de Carnaval. O prazo foi cumprido e agora os usuários da rodovia
poderão trafegar pela via com
mais conforto e segurança. De
acordo com estimativa da Concessionária, foram utilizadas,
aproximadamente, 1.200 toneladas de massa asfáltica no trabalho de recuperação do trecho.

O vereador Acácio Godoy
(PP) esteve nesta quinta feira
(24) na Semob (secretaria municipal de Obras), onde esteve
reunido com o titular da pasta,
Paulo Sergio Ferreira da Silva,
e com o engenheiro Márcio Maruko para tratar de várias demandas para a região do Itapuã
e também dos bairros em volta.
Na reunião o vereador falou sobre um pedido antigo dos
moradores do bairro Itapuã,
que é a duplicação da rua Pedro Habechian, que devido ao
aumento da população daquela região já não comporta mais
o grande fluxo de veículos.
O secretário disse que conhece
a situação e que é necessário resol-

ver o problema, por isso irá entrar
em contato com a Semutran (secretaria municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes),
para junto encontrarem a melhor
forma de resolver a situação.
Acácio Godoy falou também
sobre a iluminação da praça que
fica em frente à paróquia São Francisco Xavier, na rua Vinicius Romanelli, no bairro Jardim Itapuã
e das praças que ficam em toda a
extensão da rua Lélio Ferrari.
O secretário acolheu essas demandas e falou que na medida do
possível irá atendê-las. Por fim, o
vereador Acácio Godoy agradeceu
ao secretário e colocou seu gabinete à disposição para que juntos possam melhorar a nossa cidade.

Assessoria Parlamentar

Vereador reforça luta de moradores da região do Itapuã
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DIREITOS HUMANOS

E ST
ADO
STADO

Comissão da Câmara debate
projetos de decreto legislativo

Alex de Madureira se
reúne com o Secretário
Executivo da Polícia Civil
Aldo Guimarães

O colegiado é formado pelos vereadores Paulo Camolesi (PDT), presidente;
Gustavo Pompeo (Avante), relator; e Ary Pedroso Jr. (Solidariedade), membro
A Comissão Permanente de
Defesa dos Direitos Humanos da
Câmara Municipal de Piracicaba se reuniu na manhã desta
quarta-feira (23), pela primeira
vez, após a volta do recesso parlamentar no início deste mês.
Em pauta, os vereadores,
Paulo Camolesi (PDT), e Gustavo Pompeo (Avante), deliberaram
sobre dois projetos de decreto legislativo, que estão em tramitação na Casa de Leis, já com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
"Um deles é de autoria da
vereadora Ana Pavão (PL), e
cria um momento no calendário oficial do município, o 'Dia
da Campanha Quebrando o Silêncio' que visa conscientização
da violência doméstica contra
crianças, mulheres e idosos",
destacam os parlamentares.
Na linha de discussões pertinentes à sociedade, o projeto de
autoria do vereador Gustavo Pompeo, endossado por Paulo Camolesi, cria na Casa de Leis o Fórum
da Cidadania, Justiça e Paz. A propositura visa discutir com os piracicabanos e apoiar ações que afirmam os direitos humanos, justiça

e a paz, buscando oferecer um espaço colaborativo de forma ativa
para construção e desenvolvimento de ações efetivas em favor da cidadania. “É muito importante que a Câmara possa trazer atores da nossa cidade, pessoas relacionadas às temáticas
para conhecer e entender dessas
políticas. É fundamental que todo
cidadão participe e atue diretamente para a formação de uma cidade melhor”, comenta Pompeo.
O vereador Paulo Camolesi
ressalta a importância de proposituras que visem desenvolver o senso crítico do cidadão. "Precisamos
dar poder ao povo, e esse poder só
será possível com o conhecimento,
e com a participação ativa das questões de nossa sociedade, quando o
povo toma consciência dos seus
direitos e também deveres, o processo de construção social fica
mais fácil, e a luta por uma cidade
melhor também, por isso não há
dúvidas do nosso parecer favorável a esses dois projetos”, conclui.
A comissão é responsável por
analisar projetos voltados às temáticas abrangidas pelo colegiado,
bem como acolher e investigar denúncias de violações de direitos e

Divulgação

Alex de Madureira, Youssef Abou Chahin e Vanessa Botam

Paulo Camolesi e Gustavo Pompeo deliberaram
sobre dois projetos: "Dia da Campanha Quebrando
o Silêncio" e "Fórum da Cidadania, Justiça e Paz"

fiscalizar as ações voltadas à proteção de direitos, sejam individuais, coletivos ou do consumidor. O
colegiado é formado pelo vereador

Paulo Camolesi (PDT), presidente;
e pelos vereadores Gustavo Pompeo (Avante), relator; e Ary Pedroso Jr. (Solidariedade), membro.

“N OVA F ROTA”

Sema receberá equipamentos com apoio de Roberto Morais
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e
Abastecimento), protocolou pedido para receber cinco veículos
e equipamentos agrícolas no
programa Nova Frota — SP Não
Para, com o apoio do deputado
estadual Roberto Morais.
Em reunião na tarde de quinta-feira, 24, com a secretária da
Sema, Nancy Thame, Roberto
anunciou a conquista de uma retroescavadeira para a Sema e afirmou dar total apoio para a vinda
de mais cinco equipamentos solicitados pela secretaria, sendo: 1
caminhão basculante, 1 caminhão-pipa, 1 triturador de galhos
(grande porte), 1 motoniveladora
e mais uma retroescavadeira.

Anunciado nesta semana
pelo Governo do Estado de São
Paulo, o programa Nova Frota
fez a aquisição de 3.000 equipamentos para serem distribuídos
aos municípios do Estado, que,
após aprovados, devem ser entregues até o final de maio.
A secretária Nancy Thame
agradeceu o apoio do deputado
e ressaltou a luta da Sema em
adquirir novos veículos para fortalecer a rotina de trabalho da
Pasta. “A vinda desses equipamentos será fundamental para
os programas que temos em andamento no momento, como a
perenização de estradas rurais e
programas novos que estamos
desenvolvendo, como a gestão de
resíduos na zona rural”, disse.

Divulgação

Projeto busca garantir informação
sobre desconto ou isenção

Deputado Roberto Morais e secretária da Sema, Nancy Thame

C OPLACAMPO

Sema inicia arborização
nos varejões municipais

“Eficiência do agro está ligada
à tecnologia”, afirma Crea-SP
Divulgação

Divulgação

São mais de 26 mil engenheiros agrônomos
registrados no conselho no Estado

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), iniciou neste mês a
plantação de mudas de árvores
nos Varejões Municipais. Os varejões do Piracicamirim, Jardim
Primavera/Vila Fátima e São Jorge já receberam mudas de resedá-gigante, planta rústica e bastante comum na região e muito
usada na arborização urbana.
Suas flores podem ser encontradas em três diferentes tons: branco, carmim e rosa, florescendo
durante os meses do verão.
A escolha dos primeiros varejões, segundo a secretária Nancy
Thame, da Sema, foi para dar prioridade aos espaços mais avança-

dos nas reformas e que possuem
espaço para plantação. Os próximos
varejões a serem estudados e reformados para receber arborização
são o do Alvorada, Cecap e 1° de
Maio, com previsão de plantação
até o final deste primeiro semestre.
As plantações contaram com
a parceria da Sedema (Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Ambiente), que disponibilizou as mudas por meio do Viveiro Municipal. A ação faz parte de um projeto que a Sema iniciou em 2021 de
revitalização e reforma dos espaços onde são realizados os Varejões Municipais, com execução de
reparos urgentes e necessários,
para receber nova pintura, com
identidade visual e arborização.

se mostrou solícito e empenhado em ajudar essas cidades.
“Sabemos que não é simples,
pois as demandas são muitas, mas
o somatório de esforços pode ajudar a conseguir as viaturas. Minha
intenção é a de aperfeiçoar a qualidade do serviço de segurança prestado por eles e recebido pela população”, apontou Ale de Madureira.
DELEGACIA DA MULHER - Outro assunto levantado
durante o encontro foi a instalação da Delegacia de Defesa da
Mulher (DDM) em Rio das Pedras. “Essa é uma demanda necessária para avançarmos nas
medidas protetivas e aperfeiçoamento das ações de acolhimento
e atendimento das vítimas de violência da cidade e região”, afirmou o deputado estadual.
“O Estado de São Paulo é pioneiro na criação e aplicação de
políticas de combate à violência
contra a mulher e, acompanhado da vereadora de Rio das Pedras, Vanessa Botam, também
apresentamos essa necessidade
ao Dr. Youssef Abou Chahin”,
completou Alex de Madureira.

IPTU

A GRICUL
TURA
GRICULTURA

Varejões do Piracicamirim, Jardim Primavera/Vila Fátima
e São Jorge já receberam mudas de resedá-gigante

Na tarde da última quartafeira (23), o deputado Alex de
Madureira esteve em reunião na
Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Defesa Civil do
Estado de São Paulo, onde foi recebido pelo Secretário Executivo da
Polícia Civil do Estado de São Paulo, Dr. Youssef Abou Chahin.
Na pauta do encontro, o deputado estadual e Coordenador de
Projetos Parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp) solicitou a destinação de viaturas para Piracicaba. Na ocasião, também tratou
de outras demandas referentes
aos municípios de Charqueada,
Mogi Guaçu e Rio das Pedras.
“O pedido por mais viaturas,
entre outras demandas, são solicitações que tenho ouvido com
muita frequência durante minhas
visitas pelos municípios paulistas.
Portanto, aproveitamos essa agenda para reivindicar esses pedidos”,
afirmou Alex de Madureira.
O deputado destacou ainda que, após apresentar as necessidades da região, o Secretário Executivo da Polícia Civil,

A produção do agronegócio paulista segue em expansão,
tendo registrado crescimento
de 26% em 2021, com exportações que totalizaram R$ 18,9 bilhões. Um mercado aquecido
que abarca os mais de 26 mil
engenheiros agrônomos registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do
Estado de São Paulo (Crea-SP).
Diante da importância das profissões da área tecnológica para
o setor, o presidente do CreaSP, Eng. Vinicius Marchese,
compareceu à 8ª edição da feira de agronegócios Coplacampo, em Piracicaba, para compartilhar das mais recentes tecnologias e novidades da área.
“O Crea-SP precisa estar próximo do agronegócio. Temos 350

mil profissionais e 95 mil empresas registrados em todo o Estado. Essas estruturas precisam
estar conectadas para partilhar
dos seus conhecimentos e processos. A eficiência do agronegócio
e das nossas instituições está diretamente ligada à tecnologia,
engenharia e à cooperação”, afirmou Marchese na abertura do
evento, destacando, ainda, que o
segmento do agronegócio no Brasil alimenta cerca de 900 milhões
de pessoas em todo o mundo.
Realizado pela Cooperativa dos Plantadores de Cana do
Estado de São Paulo (Coplacana), o evento reuniu as melhores empresas do agronegócio
e apresentou aos produtores
rurais as novidades em serviços, produtos e tecnologias.

A partir de 2023, os carnês
de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) poderão conter
informações sobre os critérios e
os prazos para os contribuintes
solicitarem desconto e até a isenção de pagamento. É o que prevê o projeto de lei nº 37/2022,
de autoria do vereador Pedro
Kawai (PSDB), protocolado nesta quinta-feira (24), na Câmara
Municipal de Piracicaba.
De acordo com o autor do
projeto, "muitas pessoas desconhecem ter esse direito". Por isso,
a inserção dessas informações na
contracapa dos carnês vai ajudar
as pessoas a saberem que podem
solicitar o benefício, e qual é o prazo para realizar tal procedimento.
Pela lei complementar nº 224/
2008, que criou o benefício, os contribuintes devem fazer o pedido
através de um requerimento, endereçado à Divisão de Tributos
Imobiliários da Secretaria Municipal de Finanças, que tem a competência para analisar as solicitações.
“As pessoas com deficiência,
por exemplo, têm direito à isenção
do IPTU, desde que possuam um
único imóvel, e nem todos sabem
disso”, disse o vereador. Ele reforçou que o seu projeto tem grande
alcance social, porque vai levar
informação à toda população.
Na justificativa do projeto,

E SCOLA

DO

que ainda tramitará pelas comissões temáticas da Câmara, antes
de ir à votação, Kawai cita quem
tem direito à isenção: pessoas com
deficiência, aposentados e/ou pensionistas que possuam apenas um
único imóvel com o máximo de 70
m² de área construída; imóveis
próprios locados ou cedidos aos
templos de qualquer culto e;
imóveis objeto do Programa
Minha Casa Minha Vida - Faixa 1, enquanto terrenos, no período de execução de obras, são isentos ao pagamento do imposto.
Em relação aos descontos no
IPTU, a legislação municipal prevê o benefício aos proprietários de
imóveis que são utilizados para o
cultivo de hortas individuais e ou
coletivas; e imóveis que possuam
áreas non aedificandi (espaço no
qual não é permitido construir).
Kawai lembra que o projeto
não implica em despesas à Prefeitura, pois se trata apenas de um
procedimento durante a elaboração da arte final dos talões. “A
equipe do Centro de Comunicação
Social, que realiza a confecção da
arte dos carnês, terá apenas que
incluir a informação na contracapa”, disse. Ele também destacou
que o seu projeto se fundamenta
no princípio da publicidade dos
atos públicos, mencionado no artigo 37 da Constituição Federal.

L EGISLA
TIV
O
EGISLATIV
TIVO

Palestra debaterá os programas de
transferência de rendas municipais
Com o objetivo de apresentar
experiências exitosas de cidades
brasileiras referentes a programas
de transferência de renda para
atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade, desemprego e fome, a Escola do Legislativo
promove, no dia 29 de março, a
palestra "Programas de transferência de rendas municipais".
Ministrada por Marcelo Mazeta Lucas, doutorando e mestre em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, coordenador da Proteção Social da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social de Araraquara, Sócio do Instituto Fome
Zero e membro do GT BR Sobe-

rania Alimentar, a palestra é voltada a gestores públicos, profissionais de assistência social e
demais cidadãos interessados.
A mediação da atividade, que
tem duração prevista de 3 horas,
fica a cargo da Presidente do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional de Piracicaba, Cláudia Renata Novolette, e será realizada de forma online, por meio da plataforma
Zoom, com transmissão simultânea, ao vivo, pelo canal do YouTube da Escola do Legislativo.
As inscrições para a palestra podem ser feitas até o
dia 27 de março no site da
Escola do Legislativo.
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37ª EDIÇÃO

Festa das Nações está confirmada para maio
Evento será entre os dias 18 e 22 de maio, no Engenho Central, e cerca de 20 instituições sociais serão beneficiadas

F ERIADO

Bares e cervejarias
promovem carnaval
Divulgação

A tão esperada 37ª edição da
Festa das Nações de Piracicaba,
uma das maiores festas solidárias
do Estado de São Paulo, já tem
data marcada: será entre os dias
18 e 22/05, no Engenho Central.
Os patrocinadores desta edição, já
confirmados até o momento, são
Caterpillar, Embraplan, Grupo Pirasa e Hyundai (Ouro) e Drogal e
Unimed (Prata). As empresas interessadas em se tornar parceiras
podem fazê-lo pelo email diretoria@ fenapi.org.br. Na edição deste
ano serão beneficiadas cerca de 20
instituições sociais, que atendem
milhares de pessoas em Piracicaba.
A realização é da Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba) e a promoção
é a da Prefeitura de Piracicaba,
por meio do Fussp (Fundo Soci-

al de Solidariedade de Piracicaba), com organização da Secretaria Municipal de Governo. Uma
parte dos recursos são oriundos
da Lei de Incentivo à Cultura,
via Secretaria Especial da Cultura e Ministério da Cidadania.
De acordo com Fábio do
Amaral Sanches, presidente da
Fenapi, o engajamento dessas
empresas é essencial. “A Festa das
Nações é fonte de renda para dezenas de instituições de Piracicaba, instituições essas que sofreram grande impacto pela pandemia. Neste momento delicado,
as empresas que fizerem a associação de suas marcas à festa terão um retorno muito positivo,
pois as pessoas estão valorizando as empresas que apoiam causas sociais”, reforça Sanches.

“As expectativas para a festa
são enormes, já que a população
está ansiosa para participar, mas
vamos tomar todos os cuidados
neste momento. O Engenho é aberto e no espaço de confinamento dos
restaurantes serão adotados todos os protocolos de segurança.
É um momento feliz, de reunião,
e que seja o primeiro de muitos
grandes eventos de Piracicaba”,
ressalta o presidente da Fenapi.
Andréa Almeida, presidente
do Fussp, lembrou que o Fundo
Social atuou ativamente no auxílio das pessoas em situação de vulnerabilidade social no município
durante a pandemia e que o retorno da Festa das Nações é um momento especial. “Estamos todos
unidos para que essa edição da
festa seja uma das melhores. Es-

tamos muito felizes e agradecemos a todos os parceiros. Teremos muito trabalho pela frente e
contamos com os voluntários e
com o público para o sucesso
dessa edição”, disse Andréa.
“A estrutura da Prefeitura
está à disposição dos realizadores. Nosso objetivo é fazer com
que esta edição da Festa das
Nações seja um sucesso”, completou o secretário municipal de
Governo, Carlos Beltrame.
SERVIÇO
37ª Festa das Nações de Piracicaba. De 18 a 22 de
maio, no Engenho Central
(avenida Maurice Allain, 454).
Contatos com a Fenapi podem ser feitos pelo email
diretoria@fenapi.org.br

P ERFORMANCE

Engenho Central recebe cortejo em homenagem a Elis Regina
Os Londrinos se apresentam, terça-feira (1ª) no Porks Piracicaba

Para quem deseja aproveitar
o feriado do Carnaval para novas
experiências etílicas, algumas boas
opções estão nas cervejarias de Piracicaba. Para descontrair, coincidência ou não, quase todas programaram muito rock'n roll para
animar a folia. Entre as cervejarias, quem abre a festa é a Taberna Leuven com programação de
Carnaval pra lá de animada.
Sábado (26), a partir das 17,
será a vez do DJ Rô Freitas Sunset. E, na terça-feira (1ª de março) Matheus Fagionato retorna
ao palco para fechar o carnaval
da cervejaria piracicabana, que
fica na Av. Comendador Pedro
Morganti, 4795 - Monte Alegre.
Já a cervejaria Cevada Pura
promoverá o Carna Rock. O evento acontecerá no sábado (26), a
partir das 14h, e será animado pela
banda Seo Roque. A entrada é free
e a loja de fábrica da Cevada Pura
fica na Av. Maria Elisa, 32.
O KOMtainer Beer também
fez uma programação focada
no rock in roll e irá participar
do 1ª Rock Festa do Espaço
Bike Hotel. O agito será no sábado, dia 26, a partir das 14h,
e terá a presença das bandas
Os Londrinos e Angry Charlie.
Nas torneiras do KOM haverá, além das cervejas próprias, American IPA da Hop Track,
APA Schornstein, Hop lager da
Vibeer, Weiss da Leuven, Dark
ALE e Wit de capim limão d´A
Tutta Birra. Para dar cor ao carnaval, duas Sour de frutas vermelhas com gengibre do KOM e
melancia com manjericão. A
KOMtainer Beer Cervejaria está instalada ao lado do Bike Hotel, na
Av. Limeira, 950 - Vila Rezende.
O recém inaugurado Porks
Piracicaba também montou uma
programação bem rock'n roll para
os dias de carnaval. A agitação
começa na sexta-feira (25) com o
Duo Musink e segue no sábado
(26) com a banda Bala na Agulha. Domingo (27) é a vez do Trio
Acústico Dose Extra, segundafeira (28) tem Folk Duo e na terça-feira (1ª de março), para fechar a temporada de folia, Os
Londrinos. O Porks Piracicaba
fica na Av. Independência, 1525,
esquina com a rua Ipiranga.

Carna Rock é o nome da festa do Mr Tap e a programação
traz as bandas Malha Fina, na
sexta-feira (25); Capitania Sonora, no sábado (26); Texas Boys
no domingo (27); e SOS Mondo,
na segunda-feira (28). A casa de
cervejas especiais está localizado
na rua Regente Feijó, 1314.
De todas os eventos pesquisados, a Nhô Quim Cervejaria é
a que tem a programação mais
carnavalesca, com música brasileira e muito suingue. Márcio
Sartorio e Du Vianna tocam no
sábado (26), a partir das 16h.
Nesse dia a Nhô Quim lança sua
mais nova cerveja, uma refrescante Fruit Bier com Tangerina.
Na terça-feira (1ª de março),
Felipe Salvego faz seu show a
partir das 15h e o cliente poderá
desfrutar de um growler day,
onde o cliente poderá tomar o
growler no próprio bar. A Nhô
Quim Cervejaria fica na Rua Luiz
de Queiroz, 605 e durante todo o
carnaval a casa vai dar 30% de
desconto em todos os drinks.
O rock também vai animar o
Beer 4u Piracicaba, com a apresentação de Lucas Vieira e Nereu André. A festa chamada Carna4U
acontecerá no sábado (26), a partir das 20h e, além de muito rock
para curtir o carnaval da melhor
maneira possível, a casa ainda conta 15 torneiras de chopp. O Beer
4u Piracicaba fica na rua Saldanha Marinho, 1390, Centro.
A loja de cervejas Macaco
Chapa entrou na onda e terá
música ao vivo com Natalia Cabral e Lucca Rolim. A sonzera
rola há sexta-feira (25), das 17h
às 00h. A loja, fica na Rua
Rangel Pestana-310, terá todos
os chopes de 500ml a R$12.
Mais rock in roll na Delicato Tap House e quem abre a folia na sexta-feira (25) é Fabio
Buzzati, com seu show One Man
the Band, às 20h. No sábado
(26) é a vez do Folk You e na
terça-feira (1ª de março), o Cover Session Duo com Camila &
Allan fecham a programação. Nas
oito torneiras da Delicato, que fica
na Rua José Pinto de Almeida,
399, Cidade Jardim, chopp da
melhor qualidade. Destaque para
o Red ALE da Berggrem Bier.

Coletivo formado por Julia
Madeira, Patrícia Ribeiro, Frank
Tavanti e Samuel Zanatta realiza
o Cortejo Turístico Performático
Elis Vive, com encontros no Engenho Central e entorno nos dias 04,
05 e 06/03. A ação será dividida
em três oficinas e um cortejo. Para
participar das atividades é necessário fazer a inscrição pelo link:
https://forms.gle/aoxPyPpgaApgtPmt8. As vagas são limitadas a
25 pessoas por oficina e o evento é
gratuito. O projeto é apoiado pela
Lei Emergencial Aldir Blanc.
Serão três oficinas, cada
qual abordando um ou dois espaços diferentes, fechando ao
final com um cortejo em seis
paradas performáticas, que
ocorrerá no último encontro.
A primeira oficina acontece
no dia 4/03, das 18h às 21h, na
passarela Estaiada, a segunda
no dia 5/03, na Casa do Povoador das 9h as 12h, a terceira oficina será, também, no dia 5/03,
das 13h às 17h, no Engenho Central, e o Cortejo acontece no dia
6/03, das 9h às 11h, com saída
da passarela Estaiada. O percurso contemplará ainda o largo dos
Pescadores e passarela Pênsil.
As ações acontecerão em for-
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Patricia Ribeiro, Frank Tavanti, Samuel Zanatta e Júlia Madeira

ma de roda de conversa, nas quais
serão expostas aos participantes
curiosidades e histórias que caminham por esses espaços, dando
abertura para trazer novos significados, guiados por Julia Madeira. Em seguida haverá a seleção
de canções de Elis Regina, que

farão o corpo atuar/dançar com
o ambiente, juntando a história
de Piracicaba com o passado
vivo retratado por Elis em suas
canções, músicas interpretadas
por Patrícia Ribeiro e movimento artístico conduzido por Frank
Tavanti e Samuel Zanatta.

“A ideia parte do pressuposto de que música, corpo,
performance e turismo podem
caminhar juntos, ocupando espaço e sensações antes não vivenciadas pelo simples fato de
somente caminhar pelo espaço.
O projeto nasce da vontade de
unir turismo local e arte, oferecendo aos visitantes uma nova
forma de interação com o espaço, permitindo o corpo sentir a
estrutura viva que pulsa ao lado
desse Rio que corta a nossa cidade”, explica Samuel Zanatta.
SERVIÇO
Cortejo Turístico Performático Elis Vive. No Engenho Central e entorno. Dias 4, 5 e 6/
03. A ação será dividida em
três oficinas e um cortejo.
Para participar das atividades
é necessário fazer a inscrição
pelo link: https://forms.gle/
aoxPyPpgaApgtPmt8. Mais informações pelo instagram
@cortejoelisvive. Vagas limitadas de 25 pessoas por oficina. Gratuito. Serão seguidos
todos os protocolos sanitários vigentes, com uso obrigatório de máscara. Projeto apoiado pela Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020.

I NFRAESTRUTURA

Alex de Madureira destinará emenda de R$ 222 mil para o Tiro de Guerra
Alex de Madureira informou
na manhã de hoje (25), na presença do Sargento Felipe Silva de
Carvalho e do Secretário de Administração, Dorival José Maistro, que destinará R$ 222 mil em
emenda parlamentar para investimento e reforma do Tiro de Guerra de Piracicaba (TG 02-028).
A iniciativa partiu do ex-vereador Capitão Gomes, presente
durante o anúncio, que solicitou a obra ao deputado estadual, intermediou as negociações
e foi o interlocutor entre as partes. “Fui procurado pelo Capitão Gomes para que fizesse a
indicação de emenda parlamentar para que fosse reformada o
telhado e a parte elétrica das instalações de alvenaria da instituição. Pedido esse que acatei imediatamente e com muita honra”,
afirmou Alex de Madureira.
Como forma de melhoria da
estrutura existente por meio da

emenda parlamentar para o município de Piracicaba, além da revitalização do telhado e substituição de toda a fiação elétrica, o
projeto ainda garantirá a climatização das salas de aula e do pavilhão de comando do TG 02-028.
“O Tiro de Guerra tem papel
preponderante na formação dos
jovens que o servem e, para isso,
a infraestrutura tem que ser adequada para que esse papel seja
exercido da melhor maneira possível”, completou o deputado estadual e Coordenador de Projetos Parlamentares da Alesp.
Outro dois itens também
foram inseridos ao projeto e
irão contemplar a aquisição de
um novo computador e um projetor interativo multimídia.
“Conseguiremos destinar um
valor que possa atender às necessidades da unidade do Tiro
de Guerra de Piracicaba”, concluiu Alex de Madureira.

Aldo Guimarães

A iniciativa partiu do ex-vereador Capitão Gomes,
que solicitou a obra ao deputado estadual

Como o imóvel onde está sediado do Tiro de Guerra de Piracicaba pertence ao município,
a reforma terá o apoio e a parti-

cipação da prefeitura, que é
quem receberá os recursos destinados pela emenda parlamentar e irá realizar as obras.
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Semuttran, GC e PM reforçarão Moradores do Eldorado participam de curso do Empreenda Rápido
Com o objetivo de ofertar rísticas de um empreendedor, te da Associação dos Moradores venda de esfirras há alguns meses
monitoramento na Rua do Porto qualificação
para empreendedo- ideia de negócio, finanças pesso- do Eldorado, explicou que o curso para aumentar a renda familiar e
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Mobilidade, Trânsito e Transportes
e da Guarda Civil Municipal, em
parceria com a Polícia Militar,
iniciou ontem, 25/02, ação de
monitoramento e visibilidade
pela Rua do Porto. A ação começa todos os dias de Carnaval (25/02 a 01/03), às 15h, e
prosseguirá até às 3h da madrugada. O local fixo da ação
será na avenida Beira Rio, cruzamento com a rua Moraes Bar-

ros, no largo dos Pescadores.
Em caso de aglomeração, a PM
fará as intervenções cabíveis. A
GC ficará no apoio e a Semuttran ficará responsável pelo fechamento das vias quando solicitados. Além deste reforço na
Rua do Porto, a Semuttran
manterá monitoramento e fiscalização dos outros principais
cruzamentos da cidade. Caso
o contribuinte tenha dúvidas, deve acionar a Semuttran
pelo telefone 304-1111/1110.

res da região Leste, a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), em
parceria com o Sebrae-SP, promoveu entre os dias 21 e 25/02, o
Empreenda Rápido, no Centro
Social do Eldorado. A articulação
foi realizada pela Equipe Volante
do Cras (Centro de Referência de
Assistência Social) Piracicamirim
e reuniu 20 moradores dos bairros Eldorado, Cecap, Chapadão,
Terra Rica e São Francisco.
O curso, ministrado pela facilitadora Maristela de Morais,
abordou temas como as caracte-

ais e profissionais, marketing e
formalização de empresas (abertura de MEI e canais gratuitos).
“Os participantes me surpreenderam. Observei casos de pessoas que atuavam ou que desejavam iniciar seu próprio negócio
e, em meio às aulas, montamos
três empresas fictícias para que
eles criassem propostas contemplando valores, segmentos e gerenciamento através do Canva e
outras ferramentas. Isso foi muito positivo. Percebi o quanto os
motivou”, contou a facilitadora.
Raimunda Santos, presiden-

possibilitou aos moradores a oportunidade de complementar o orçamento familiar. “Há muitas pessoas desempregadas e com este tipo
de curso podem ser orientadas a
tentar seu próprio negócio para
geração de renda. Essa capacitação chegou em boa hora e pôde ser
realizada em um local próprio da
comunidade, o que possibilitou o
acesso das pessoas. Este espaço
já é utilizado para aulas de balé,
pilates e ginástica ofertadas pela
Selam (Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras)”.
“Comecei a trabalhar com a

porque já tinha a prática de produzi-las em casa.Durante o curso
recebi orientações para melhorar
as vendas e criei perspectiva de
crescimento desse pequeno negócio, por meio de técnicas de vendas e valorização do meu trabalho”, comentou Maria Salete Barbosa, participante do curso.
A proposta do programa Empreenda Rápido foi apoiada pela
Smads por meio do Cras Piracicamirim e Equipe Volante para identificar na população em situação
de vulnerabilidade social oportunidades de empreendedorismo.
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Pediatras que atuam em
emergência e urgência
recebem certificação PALS

Prefeitura reconstrói ponte
no bairro Santa Olímpia
Divulgação

O curso foi intermediado e organizado pela pediatra da Instituição,
Suzana Jagle e pela pediatra da Prefeitura de Piracicaba, Rosângela Sena
Profissionais da Saúde da
Santa Casa de Piracicaba, que atuam nas áreas de urgência e emergência em pediatria e neotalotogia
passaram pelo curso PALS (Suporte Avançado de Vida em Pediatria)
realizado em parceria com o Instituto Terzius. O curso, que é ministrado no mundo todo e prevê
a renovação a cada dois anos, foi
intermediado e organizado pela
pediatra da Instituição, Suzana
Jagle e pela pediatra da Prefeitura de Piracicaba, Rosângela
Sena, sendo realizado nos dias
11,12 e 13 de fevereiro e 18, 19 e
20 do mesmo mês, com quatro
turmas de oito alunos cada.
“Esse curso foca em conceitos
importantes de avaliação sistemática do paciente pediátrico, suporte básico de vida, algoritmos de
tratamento de suporte avançado
de vida, ressuscitação efetiva, reconhecimento de diferentes situações de emergência que antecedem
uma RCP (Ressuscitação Cardio-

pulmonar) e uso inicial e RCP. O
treinamento das equipes é feito por
meio de simulação de situações
reais em práticas, nas quais os profissionais podem aprimorar suas
habilidades e habilidades técnicas
e não técnicas, tanto quanto as lideranças sobre como membros de
uma equipe de atendimento de alto
desempenho”, salientou Suzana.
De acordo com a pediatra,
esse curso não é exclusivo para
médicos pediatras, mas também
para enfermeiros e todos os profissionais de saúde que trabalham em emergência pediátrica.
“Além dos pediatras da Santa
Casa, também participaram pediatras da prefeitura e dos hospitais Fornecedores de Cana e
Unimed”, disse Suzana ao salientar que o curso é um instrumento a mais para que esses profissionais possam oferecer um serviço cada vez mais aprimorado e
de qualidade aos pacientes que
são internados nas instituições.
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Ação foi realizada pela Sema, que também fez reparos em dez estradas

Curso de Suporte Avançado de Vida em Pediatria é
realizado em parceria com American Heart Association
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A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), finalizou ontem, 25, a
ponte do Mangueirinha, na estrada PIR 330, que passa pelo bairro
Santa Olímpia. Interditada desde
o início do mês, após as fortes chuvas que atingiram a região, a ponte foi recuperada em duas semanas, com início no dia 14/02.
A equipe instalou dois novos tubos embaixo da ponte
para passagem de água e fez o
acabamento com agregado reciclado para pavimentos.
ESTRADAS RURAIS Nesta semana, a Sema realizou
serviços de manutenção em pontos críticos em dez estradas da
zona rural. A estrada Moacyr
Bonato (PIR 352), no bairro Pau
D’Alhinho, iniciada na semana

passada, foi finalizada na segunda-feira, 21/02. No mesmo dia,
a equipe fez reparos na estrada
PIR 288, no bairro Graminha,
que tem previsão para ser concluída na semana que vem, a depender das condições climáticas.
No bairro Tupi, a Sema esteve
na PIR 080 (Estrada do Horto Florestal) e na PIR 017L, que também
passa pelo bairro Conceição. As
duas estradas foram finalizadas
nesta semana, bem como a estrada Louver José Trevisan (PIR
009W), no bairro Nova Suíça.
O bairro Tijuco Preto recebeu
reparos na estrada 004/011L, na
terça-feira, 22/02, seguido da estrada PIR 356, no bairro Pau
D’Alhinho, e a continuação da
manutenção da PIR 033W, no bairro Anhumas, que teve os trabalhos finalizados hoje, sexta-feira.

C ONCURSO

Médico do trabalho faz alerta à prevenção da LER/Dort Departamento de Bem-estar
Síndrome do Túnel do Carpo,
Tendinites dos Extensores dos
Dedos, Epicondilite Lateral, Bursite, Dedo em Gatilho, Tendinopatia, Lobalgias e Mialgias são algumas das doenças causadas por
LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e Dort (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) e que têm acometido cada
vez mais trabalhadores, principalmente após a pandemia e o aumento de pessoas em home Office. Dia
28 de fevereiro, é Dia Mundial de
Combate às LER/Dort e o alerta
do médico do trabalho da Santa
Casa de Piracicaba, André Gusmão, é que as pausas e os alongamentos durante a jornada de trabalho ainda são os maiores alia-

dos à prevenção dessas doenças.
“A LER e o Dort são danos
decorrentes da utilização excessiva do sistema que movimenta o
esqueleto humano e da falta de
tempo para sua recuperação. Caracterizam-se pela ocorrência de
vários sintomas, de aparecimento
quase sempre em estágio avançado, que ocorrem geralmente nos
membros superiores, tais como
dor, sensação de peso e fadiga. Algumas das principais, que acometem os trabalhadores, são as lesões no ombro e as inflamações em
articulações e nos tecidos que cobrem os tendões”, explica Gusmão.
Último levantamento feito
pelo Ministério da Saúde, em 2019,
mostra que, em 10 anos, as duas

doenças representaram 67.599 casos entre os trabalhadores do País
e que são as doenças que mais afetam os trabalhadores brasileiros.
AÇÕES DE PREVENÇÃO
- De acordo André Gusmão, a
Santa Casa de Piracicaba está
atenta à Norma Regulamentadora 17, que estabelece parâmetros
que permitam a adaptação das
condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.
“O sucesso, para que não
haja ou que diminua ocorrências
de afastamento por LER/Dort, é
que as ações sejam uma via de
mão dupla: a empresa deve estar

atenta às normas, oferecendo
adequação do posto de trabalho
às condições físicas e psíquicas do
indivíduo para se evitar exposição excessiva aos riscos ergonômicos biomecânicos; e os funcionários, que devem ter como hábito as pausas regulares durante
seu período na empresa para a
realização de alongamentos e
movimentos corporais”, ressalta.
Gusmão ressalta ainda que
a qualquer sinal de dores, o trabalhador deve procurar um médico especialista. “É fundamental agir também nas causas,
com base nos limites físicos e
psicossociais do trabalhador o
quanto antes para minimizar o
agravamento das doenças”.

Animal já tem logotipo
O Departamento de Bem-Estar Animal já tem seu logotipo,
criado pelo designer Fábio Grecchi, que recebeu 230 votos em
votação realizada no Instagram
da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente (@sedemapira), à qual o departamento
é ligado. O logotipo foi escolhido
após concurso realizado pela
pasta, que contou com 75 peças
inscritas. Após análise realizada
por comissão, dois deles foram
escolhidos e passaram pelo crivo
dos seguidores da página na rede
social, no dia 18/02. O vencedor
ganhou prêmio de R$ 2.000. Pietra Polo ficou em segundo lugar com o total de 76 votos.
O ganhador cedeu os direitos
autorais de sua obra para reprodução e publicação nos documentos do setor em qualquer suporte,
físico ou digital, de forma irrestrita, objetivando a divulgação do departamento. “Estou feliz por esta
conquista. Gosto do que faço, de
criar peças que remetam a um conceito minimalista, além disso, gos-

Logo criado por Fábio Grecchi
é o vencedor do concurso

to muito de animais. Uni o útil ao
agradável”, conta Fábio Grecchi.
O Departamento de Bem-Estar Animal está ligado à Sedema que trabalha em conjunto com o
Disk Animais, atendendo cavalos,
ruminantes, bovinos, ovinos e caprinos, além dos canídeos e felinos - e à Divisão de Controle e Fiscalização do Setor de Zoonoses, da
Secretaria Municipal de Saúde.

T RÂNSITO

Cruzamento da Silva Jardim
com XV será fechado hoje, 26
A Secretaria de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran) informa que amanhã,
sábado, 26/02, o cruzamento da
rua Silva Jardim com a XV de Novembro será fechado totalmente a
partir das 13h, com liberação prevista para o domingo, 16h. Os motoristas que seguem para o Centro
pela rua XV de Novembro devem
realizar o desvio pela avenida In-

dependência ou pelas ruas Dom
Pedro II e Manoel Ferraz de Arruda Campos, retornando para
a rua XV de Novembro. A interdição é necessária para a continuidade das obras de implantação de rede de abastecimento de
água da Adutora Marechal, no
Bairro Alto, pelo Semae, que beneficiará cerca de 35 mil residências
e 100 mil pessoas de 16 bairros
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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. ELIZIA TELES DE AMORIM
SANTOS faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha
dos finados Sr. Manoel Teles de
Amorim e da Sra. Alexandrina Nascimento Santos, era viúva do Sr.
Valmir Pereira dos Santos, deixa os
filhos: Eliane Aparecida Teles de
Amorim Santos Granja, casada com
o Sr. Luciano Aparecido Antonio
Granja; Waldson Ney Pereira dos
Santos, casado com a Sra. Ivonete
Alexandrina de Souza; Wagner
Amorim Santos, casado com a Sra.
Camila Nogueira e Rene Aragão.
Deixa netos, bisneto, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saido o
féretro às 13h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA DE LOURDES BENITE SILVA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha
dos finados Sr. Antonio Benite e da
Sra. Beatriz Caetano Benite, deixa
os filhos: Marcia Borges da Silva
Tegon, casada com o Sr. Andre Luiz
Tegon; Marcos Borges da Silva, casado com a Sra. Adriana Borges;
Marcelo Borges da Silva, casado
com a Sra. Tatiane Alves do Rosario; Marcio Borges da Silva, casado com a Sra. Leticia da Silva; Mauro Borges da Silva, casado com a
Sra. Josieli Ketlin de Lima Borges e
Milena Borges da Silva. Deixa netos, bisneto, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saido o féretro
às 15h00 da sala “Standard” do
Velório do Cemitério do Parque da
Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA CRISTINA SGARIONI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos
finados Sr. Wilson da Silva Santos e da Sra. Clara Navarro da
Silva Santos, deixa os filhos: Mariana Sgarioni, casada com o Sr.
Gustavo Jonas Gordilho e Ricardo Sgarioni, casado com a Sra.
Natasha Consul Sgarioni. Deixa
netos, irmão, sobrinha, demais

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

familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saido o féretro às 13h30 da sala
02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CIDALIA THEOTONEO PASQUARIELLO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Angelo Theoteneo e da Sra.Albertina Baptista,
era viúva do Sr. João Pasquariello. Deixa sobrinhas, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada ontem, tendo saido o féretro às 15h30 do
Parque da Ressurreição, sala
“Premium” para o Crematório Unidas-Bom Jesus de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JAIR RAMOS DE SOUZA faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 71 anos, filho dos finados Sr. Jose Ramos de Souza e
da Sra. Tereza Marta de Jesus, era
casado com a Sra. Maria Silvanete de Souza, deixa os filhos: Marcio Ramos de Souza, casado com
a Sra. Rosalia Silva de Souza e
Sandra Regina de Souza, já falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às
10h30 no Cemitério Municipal da
Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. VANDA HELENA DE CAMPOS faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos
finados Sr. Bento de Campos e
da Sra. Teresa Jesus Silva. Deixa irmãos, demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de Cremação será realizada hoje às 10h00
no Crematório Unidas- Bom Jesus
da cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA JOANNA NOGUEIRA faleceu anteontem, na cidade
de Vargem Grande do Sul/SP,
contava 86 anos, filha dos finados Sr. Candido Gomes Nogueira
e da Sra. Susana Cypriano Nogueira, deixa os filhos: Edson
Roberto Sbravati, já falecido; Shirley Rosana Sbravati Moreto, ca-

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

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.

sada com o Sr. Paulo Cesar Moreto; Robson Reginaldo Sbravati,
casado com a Sra. Cristiane Marques Teixeira e Ronnie Ronaldo
Sbravati, casado com a Sra. Ana
Lucia Tabai Sbravati. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saido o féretro às
16h00 do Velório da Saudade, sala
05, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. OTAVIO ESTEVÃO DA SILVA
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 70 anos, filho dos finados Sr. Jose Estevão da Silva e da
Sra. Maria Jose da Conceição da
Silva, era casado com a Sra. Nelita Vanir de Faria Silva, deixa os
filhos: Raquel da Silva; Ruben Faria da Silva, casado com a Sra.
Tatiane e Lucas Faria da Silva,
casado com a Sra. Priscila Faria
de Lima. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saido
o féretro às 17h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO VICENTE DOS
SANTOS faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho
da Sra. Maria Josefa da Conceição, já falecida, era casado com a
Sra. Severina Jeronimo dos Santos, deixa os filhos: Geraldo Vicente dos Santos; Adman Vicente
dos Santos; Rosiman Vicente dos
Santos; Rosealdo Vicente dos Santos, casado com a Sra. Neucirene
Gomes dos Santos; Jose Vicente
dos Santos e Edilson Vicente dos
Santos. Deixa neto, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saido o féretro às 17h00 da sala
03 do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. RIVALDO ZOTELLI faleceu
anteontem, nesta cidade, contava
86 anos, filho dos finados Sr. Egydio
Zotelli e da Sra. Amabile de Losso;
deixa os filhos: Bruna Bomfim Zotelli; Deiwid Bomfim Zotelli e Henrique
Zotelli. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 16h30 do Velório da Saudade
sala 06, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA HELENA FESSEL
TAKEMATSU faleceu ontem, na

- 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

SRA. BENEDITA DOS SANTOS faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 77 anos, filha dos finados Sr. Benedito dos Santos e da
Sra. Irene do Nascimento. Deixa
filhos, netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da
Vela Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ADEILDO CORDEIRO faleceu
ontem, nesta cidade, contava 58
anos, filho da Sra. Marina Cordeiro, já falecida, era casado com a
Sra. Elza Barbeta; deixa os enteados: Paula Roberta Rualdes;
Graziele Fernanda Rodrigues Rualdes, casada com o Sr. Thales
Eduardo Gonzaga e Ari Rodrigues
Rualdes Neto. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h00
no Cemitério Municipal da Vila
Rezende, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LUZIA PATREZZE STELLA
faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Antonio Patrezze e da Sra. Paula Gansu, era viúva do Sr. Paulo Stella;
deixa os filhos: João Antonio Stella,
casado com a Sra. Maria Aparecida
Castilho Stella; Maria Ines Stella Polizel, casada com o Sr. Hilario Dovilio Polizel; Edna Alice Stella Colete,
casada com o Sr. Edinelson Antonio
Colete; José Mario Stella, já falecido; Luiz Roberto Stella, casado com
a Sra. Josezelia Proença Stella;
Maria Ivani Stella Barbosa, casada
com o Sr. Airton Luiz Barbosa; Marlene Terezinha Stella e Reinaldo Cesar Stella, casado com a Sra. Luana
Morato Stella. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 11h00 da sala
“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. WELLINGTON DO NASCIMENTO RODRIGUES faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 33 anos
de idade e era casado com a Sra.
Mariana da Silva Oliveira. Era filho
do finado Sr. Cicero Vito Rodrigues
e da Sra. Maria Luciana do Nascimento Rodrigues. Deixa os filhos:
Enzo Gabriel da Silva Rodrigues;
David Luiz da Silva Rodrigues. Deixa ainda demais parentes e amigos.
O seu corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Charqueada e seu sepultamento dar-se-á
hoje as 10:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Municipal
naquela localidade, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. OPHELIA RAVELLI DE LIMA
faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e
era viúva do Sr. Moacyr Bento de
Lima. Era filha do Sr. Angelo Ravelli
e da Sra. Victória Nadalini, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Liliane
Aparecida de Lima Silva, Moacir
Messias de Lima, Licelma Beatriz
de Lima Vieira e Leila Raquel de
Lima Matheus. Deixa demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 13:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende - Sala 03,
para a referida necrópole, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

USADOS PARA VENDER

cidade de Rio das Pedras/SP, contava 84 anos, filha dos finados
Sr. Andre Fessel e da Sra. Maria
Fessel, era viúva do Sr. Makoto
Takematsu; deixa o filho: Marcos
Jose Takematsu, casado com a
Sra. Maria Jose de Rezende Takematsu. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 11h00 do Velório Municipal de
Rio das Pedras/SP para o Cemitério Municipal da Saudade de Piracicaba/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANALIA TEREZINHA SANTOS faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Julio dos Santos. Era filha do Sr. Antero da Silva Pereira e da Sra. Maria Nunes
da Silva, ambos falecidos. Deixa
os filhos: Jose Maria Pereira Santos, Antonio Carlos dos Santos
casado com Rella dos Santos, Flavio Pereira Santos, falecido, Dulce Aparecida Santos, falecida,
Claudio dos Santos, falecido, Rosana dos Santos, falecida, Rosangela dos Santos, falecida. Deixa
também netos, bisnetos e demais
parentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 14:30 hs, saindo

a urna mortuária do Velório “A” do
Cemiterio Parque da Ressurreição, seguindo para o Cemitério
Municipal de Cerquilho, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 58 anos de
idade e era casado com a Sra. Daniela dos Santos Quirino de Castro. Era filho do Sr. Sebastião Teixeira e da Sra. Apparecida Conceição Barreto Teixeira, falecidos.
Deixa os filhos: Gabriel de Castro
Teixeira e Gabriela de Castro Teixeira. Deixa netos. O seu feretro
deu-se ontem as 17:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório “C” do
Cemiterio Parque da Ressurreição
seguindo para o Crematório Bom
Jesus – Unidas, onde foi realizada
a cerimonia de cremação. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ODILA DE CAMARGO FRANÇOSO faleceu ontem na cidade de
Piracicaba aos 100 anos de idade
e era viúva do Sr. Palmiro Françoso. Era filha do Sr. Sebastião Ortiz
de Camargo e da Sra. Benedicta
da Rocha Camargo, ambos falecidos. Deixa filhos, genros, netos,
bisnetos, tataranetos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade - Sala 08, para o Cemitério da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LUZIA PAULELI DA NEVES
faleceu ontem na cidade de em Rio
Claro/SP aos 90 anos era viúva do
Sr. José das Neves, filha da Sra.
Amélia Randoli e do João Pauleli.
Deixa seu filho José Carlos, familiares e amigos. O seu sepultamento dar - se - a hoje às 10:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/
SP seguindo para Cemitério Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/SP
para referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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Projeto distribui lâmpadas mais econômicas
“Energia mais Eficiente da Neoenergia Elektro” contribui na redução do valor da conta de luz

Até sexta-feira, 25, o município de Laranjal Paulista (SP) recebeu o projeto Energia Mais Eficiente, uma iniciativa da Neoenergia Elektro que realiza ações de
eficiência energética nas comunidades de baixo poder aquisitivo e
instituições públicas da área de
concessão da distribuidora. A
ação é voltada aos clientes residenciais que podem trocar até
cinco lâmpadas incandescentes
ou fluorescentes por lâmpadas
de LED, 40% mais econômicas.
Para receber o kit de lâmpadas novas, os clientes residen-

ciais, ou rurais-residenciais, devem estar cadastrado na TSEE
(Tarifa Social de Energia Elétrica) ou morar em comunidades
de baixo poder aquisitivo, não
possuir débitos com a concessionária, levar a conta de energia
junto com a documentação de
identificação do titular e até cinco lâmpadas incandescentes ou
fluorescentes usadas (potência
igual ou superior a 15W).
Para evitar a propagação do
Coronavírus é obrigatório o uso de
máscaras e manter o distanciamento de dois metros entre as pes-

soas. O projeto é itinerante e estará em vários pontos da cidade.
ENERGIA MAIS EFICIENTE - Os recursos utilizados
no projeto fazem parte do Programa de Eficiência Energética
da Neoenergia Elektro, regulado
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As ações são
viabilizadas em parceria com as
prefeituras e entidades locais nos
municípios contemplados. A ação
é voltada aos clientes residenciais que podem trocar até cinco
lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED.

I NVESTIMENTO

Divulgação

Para receber o kit de lâmpadas novas, os clientes residenciais, ou
rurais-residenciais, devem estar cadastrado na TSEE
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Município terá novo caminhão pipa e ambulância
O prefeito Dr. Alcides de
Moura Campos Junior participou,
esta semana, no Palácio dos Bandeirantes, do evento de apresentação do Portal Renova Frota iniciativa do Governo do Estado
de São Paulo em parceria com os
municípios, para renovar os veículos que servem a população nos
mais diferentes setores. Entre as
solicitações apresentadas, as prioridades para Laranjal Paulista é
a liberação de um caminhão pipa
e uma nova ambulância. O prefeito anunciou, porém, que vem
mais boas notícias pela frente.
“Nossa gratidão ao governador
João Doria, ao vice-governador
Rodrigo Garcia, e ao nosso deputado federal Herculano Passos,
pela parceria e investimentos em
Laranjal Paulista”, finalizou.

A unidade móvel já percorreu
179 municípios entre os meses
de janeiro e dezembro de 2021.
Mais de 181 mil lâmpadas foram doadas a 37 mil famílias.
NEOENERGIA ELEKTRO
- Reconhecida por 10 vezes como a
melhor distribuidora de energia
elétrica do Brasil, a Neoenergia
Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de
São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em área de concessão
de 121 mil quilômetros quadrados, atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).

Divulgação

Dr. Alcides participou do lançamento do Portal Renova Frota em São Paulo

Número de casos cai 79%
em Laranjal Paulista
O número de casos de coronavírus caiu 79% em um mês em
Laranjal Paulista. Os dados fazem
parte do mais recente boletim epidemiológico, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. O pico,
com 760 casos na semana, foi registrado entre 17 e 22 de janeiro.
Depois vieram reduções consecutivas: 599, 460, 319 e agora 159.
A taxa ainda é considerada alta,
mas, já é menor inclusive que o
primeiro ponto de crescimento
ocasionado pela variante ômicron.
As análises das próximas semanas serão fundamentais para

confirmar a tendência de queda, a
velocidade de normalização desse
novo surto e também estabelecer o
patamar de normalização da pandemia. Laranjal Paulista vem conseguindo estabilizar os efeitos da
nova cepa, graças às ações preventivas de saúde pública e à vacinação. É preciso continuar seguindo
as medidas protetivas e se vacinar.
VACINÔMETRO - Laranjal Paulista passa das 62
mil doses já aplicadas da vacina contra o coronavírus. A informação faz parte da mais recente edição do vacinômetro.

O município chegou a 62.070
doses aplicadas, sendo 25.846
relativas à primeira dose, 23.022
à segunda, 646 à dose única e
12.556 à terceira dose. O total de
doses já recebidas é de 63.070.
QUARTA-FEIRA - No retorno do feriado prolongado de
Carnaval, o atendimento à COVID-19 estará disponível a partir das 7h, no Centro Administrativo para vacinação e no Ginásio de Esportes para pacientes
com sintomas de síndrome gripal. Os outros postos de saúde
funcionarão a partir das 13h.
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Dos toboáguas às piscinas infantis:
atrações do Castelo Park Aquático
Mesmo com a redução da capacidade máxima diária de visitantes, mais de 105 mil pessoas já estiveram no parque aquático nesta temporada
No Castelo Park Aquático,
os visitantes têm momentos de
pura diversão. Descidas radicais
vão agradar aqueles em busca
de descargas de adrenalina, enquanto atrações mais tranquilas são perfeitas para curtir em
família. Localizado em Cesário
Lange, a 150 km de São Paulo e
próximo a Campinas e Sorocaba, o Castelo Park Aquático segue com rigorosos protocolos
sanitários. Mesmo com a redução da capacidade máxima diária de visitantes, mais de 105 mil
pessoas já estiveram no parque
aquático nesta temporada.
Com mais de cinco andares de
altura, a torre do Acelerado tem
três toboáguas radicais – dois fechados em espiral e um aberto –,
que vão dar frio na barriga. O Decolando é formado por quatro
rampas gigantes, nas quais você
desce deitado de frente sobre um
tapete especial. Dá até para apostar corrida com os amigos.
Já o Descida Radical é um
toboágua com 100 metros de extensão, onde você desliza sobre um
tapete. Inspirado nas rampas de
Edição: 8 Páginas

Castelo Kids

skate, o Half Pipe proporciona
descidas e subidas radicais sobre
boias individuais ou em dupla.
Para os pequenos, o Castelo
Kids é um mini parque aquático
no formato de um castelo, com
toboáguas e escorregadores, piscina, muitos jatos d’água e um balde de 1.500 litros na forma do
mascote do parque. Os pais e avós
com certeza vão gostar do Rio Lento, cuja correnteza te leva tranquilamente por um agradável passeio.
Com um cenário tropical que
simula uma praia de verdade, a
Praia do Arrecife tem uma piscina climatizada de água salgada,
orla de areia fofa, palmeiras, guarda-sóis e cadeiras de praia. O Coliseu Quente tem uma piscina
aquecida e coberta, inspirada nas
termas romanas. Vale destacar
que as águas que abastecem o
Castelo Park Aquático são sulfurosas, com poder terapêutico.
A Piscina de Ondas tem 900
m², com profundidade variável e
uma maré agitada. Você ainda
pode curtir a Piscina de Cascata,
com água climatizada e uma queda d’água para um um banho de
cachoeira, e o Lago do Tubarão,
uma piscina rasinha e divertida,
especialmente para as crianças,

Fotos: Divulgação

com cascatas, toboágua em caracol e cestos suspensos que jorram
água quando menos se espera.
Além das atrações aquáticas,
o Castelo Park Aquático também
oferece áreas de descanso, restaurante, quiosques com deliciosos petiscos, vestiários com chuveiros,
fraldário equipado, guarda volumes e estacionamento gratuito.
Para quem quer aproveitar mais
dias de diversão, vale ficar hospedado no Summit Park Hotel, que
tem uma excelente estrutura de lazer e serviços e apartamentos que
acomodam toda a família. O empreendimento fica anexo ao parque.
O Castelo Park Aquático estará aberto neste feriado prolongado, do dia 25 de fevereiro (sextafeira) até 1º de março (terça-feira
de Carnaval). Informe-se sobre as
tarifas promocionais para crianças. Para maior comodidade, adquira suas entradas com antecedência no site do parque aquático.
SERVIÇO:
Castelo Park Aquático - Rodovia SP-143, km 3,5 – Cesário
Lange/SP. Telefones: (15)
3246-1137 / 3246-3587 /
3246-9020. Mais informações:
casteloparkaquatico.com.br

Acelerado e toboaguas

Piscina de Ondas
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Valorização do profissional de enfermagem
Alexandre Padilha

A

provamos por
unanimidade o
relatório do
Grupo de Trabalho
criado na Câmara
dos Deputados para
debater o impacto orçamentário e financeiro do Projeto de
Lei 2564/20, que cria o piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar
de enfermagem e da parteira.
Tive a honra de ser escolhido para ser o relator deste GT,
que foi favorável ao que foi ajustado no relatório: garantia a todos os enfermeiros do país que
atuam exercendo a profissão de
um salário mínimo de R$
4.750,00, de técnicos de enfermagem de R$ 3.325,00; e o de auxiliares e parteiras de R$ 2.375,00.
Este Projeto já havia sido
aprovado no Senado ano passado e nas discussões da Câmara,
alguns argumentos ficaram divergentes sobre qual o impacto

do piso no orçamento
público do Ministério
da Saúde, que mostraram impactos maiores
do que os apresentados, por isso foi criado um Grupo de Trabalho, para fechar os
dados inconsistentes.
Em menos de 30
dias, foram realizadas
diversas reuniões que contaram,
além dos parlamentares, com a
participação do Conselho Federal de Enfermagem; Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Saúde (CNTS); Confederação
Nacional dos Trabalhadores da
Seguridade Social (CNTSS); Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE); Associação Brasileira
de Enfermagem (ABEn); Associação Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (ANATEN);
Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem (ENEENF) e
as dezenas de sindicatos e associações que representam a enfermagem de todo o Brasil. Além de
representantes do governo fede-

Após a aprovação
da proposta no
GT, o Pr
oje
Proje
ojetto será
debatido em
outras comissões
da Câmara
ral, organizações e entidades representantes das categorias.
Com os dados apresentados, o relatório do GT fez o cálculo de quanto custa para o país
este piso com dados e estudos
apresentados e chegamos no
valor de 16 bilhões de reais. O
Ministério da Saúde havia apresentado projeções de que esse valor seria de 28,6 bilhões. Nas discussões do GT não se chegou em
momento algum a essa quantia.
O piso representaria acréscimo de 2,02% da massa salarial anual das organizações
contratantes e cerca de 2,7%
do PIB da Saúde do país em
2020, valor totalmente absorvível no orçamento em saúde.
Esse valor se refere ao quantitativo de profissionais de enfer-

magem que exerceram a profissão
no ano de 2020 em todo o Brasil.
Em resumo, fizemos o seguinte:
calculamos a diferença entre o salário recebido e o piso salarial de
todos estes profissionais, separamos por setor e somamos.
Após a aprovação da proposta
no GT, o Projeto será debatido em
outras comissões da Câmara. Defendo que seja feito pedido de urgência na tramitação e que ele seja
analisado diretamente no Plenário.
A valorização do profissional
de enfermagem é a garantia de
mais saúde para a população. Defender esse conjunto de trabalhadores é agradecer ao cuidado, em
especial no pandemia da Covid-19,
onde a luta deles foi protagonista.
———
Alexandre Padilha é médico, professor universitário e deputado federal
(PT-SP). Foi Ministro da
Coordenação Política de
Lula e da Saúde de Dilma e Secretário de Saúde na gestão Fernando
Haddad na cidade de SP

Rússia, Ucrânia e o mundo
Rafa Zimbaldi

O

s bombardeios
da Rússia no
território da
Ucrânia na madrugada
desta quinta-feira (24)
e depois a invasão surpreenderam todo o
mundo em uma total e
desnecessária ação militar que se pauta na busca pela
manutenção do poder do presidente russo, Vladimir Putin. Ele
alega que toda essa ofensiva tem
como objetivo proteger os civis de
etnia russa em Donetsk e Luhansk
cuja independência ele reconheceu na segunda-feira (21).
De fato, a alegação de Putin
é descabida e não justifica a ofensiva contra a Ucrânia, um país
desproporcionalmente menor em
todos os aspectos, e no caso de
um conflito armado, tem um
Exército com soldados da ativa
quase quatro vezes mais reduzido e armamento e tecnologia inferiores ao poderio de fogo russo. A Ucrânia equivale ao Estado de Minas Gerais e a Rússia
mede duas vezes o Brasil. O Exér-

cito da Ucrânia tem
250 mil soldados na
ativa e mais 250 mil
na reserva. O Exército
da Rússia tem 900 mil
soldados na ativa.
De volta aos motivos que levam a Rússia
a invadir a Ucrânia, está
claro que o combustível
para isso é a insatisfação de Vladimir Putin com o alinhamento ucraniano voltado para
o Ocidente e não à Rússia, a potência do Leste Europeu que mantém
sua influência sobre alguns países
que pertenciam à antiga União Soviética. Já o lado ocidental ou oeste
da Ucrânia é influenciado, claro, pelo ocidente e tem costumes
muito diferentes do lado leste.
Para Putin, o fato de a
Ucrânia dar basicamente as
costas ao Kremlin e buscar se
fortalecer junto à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ou à União Europeia
é uma expressão que ele entende que deve ser oprimida com
força militar, como lamentavelmente vimos na madrugada
desta quinta-feira. A ofensiva,

Ao redor do
mundo, líderes
europeus
condenaram a
ação russa e
declararam
embargos
econômicos
com o argumento de proteger
civis de etnia russa do lado leste
da Ucrânia e que tem suas raízes
culturais, religiosas e históricas
fortemente plantadas na Rússia é, repito, fora de questão.
Afirmo, ainda, com toda segurança que a ofensiva russa tem
foco na geopolítica mundial, que
tem de um lado a Rússia, Estados Unidos, a União Europeia e
no meio desse fogo cruzado a pequena Ucrânia, que serviria
para Putin estrategicamente para
frear uma investida militar dos
seus "inimigos" do Ocidente.
Os efeitos para o Brasil
numa grande guerra no Leste
Europeu são certo porque a nossa economia é globalizada e a
Rússia é um importante exportador de petróleo e isso, claro,

empurraria para cá os respingos da guerra. Do outro lado, o
Brasil tem assento no Conselho
de Segurança da ONU e isso o
obriga a ter um posicionamento
firme dentro do grupo em relação à crise Rússia-Ucrânia.
Ao redor do mundo, líderes europeus condenaram a
ação russa e declararam embargos econômicos. A China,
por sua vez, apenas pediu diálogo em torno da questão.
Em Brasília, o Ministério
das Relações Exteriores do Brasil emitiu nesta quinta-feira
uma nota à imprensa em que
afirma que o governo brasileiro
apela à suspensão imediata das
hostilidades e ao início de negociações assertivas à uma solução diplomática para a questão.
———
Rafa Zimbaldi é deputado estadual pelo PL. Foi
vereador por quatro
mandatos em Campinas
e foi reeleito presidente da Câmara Municipal. Também é graduando em Relações Internacionais pela Uninter

Vida vale mais que folia!
Luiz Carlos Motta

O

Carnaval é
uma boa opor
tunidade para
o descanso. Principalmente agora que ainda não saímos da
pandemia. O Brasil
observa uma redução
na média móvel de
casos positivos da doença, mas
a de mortes ainda permanece em
patamares preocupantes.
Por isso, é importante continuar evitando aglomerações.
Mesmo sem as autorizações para
desfiles, blocos e bailes, existe o
risco de festas clandestinas. Esse
risco está sendo alertado pela imprensa de várias cidades. É preciso, portanto, resistir à tentação de entrar nesses locais ou integrar eventuais aglomerações
nas ruas ou diante de bares.
VACINA - É preciso prevenir. Depois não adianta chorar. Tenho acompanhado diariamente o
drama das vítimas e de seus ami-

gos e familiares. Mesmo
estando vacinado é possível pegar a Covid-19.
Os vacinados costumam ter sintomas e
comprometimentos menos graves do que os não
vacinados. Mas a preocupação é muito grande devido aos efeitos
colaterais que têm sido
registrados em ambos os casos.
Levo a questão da saúde muito a sério. Por esse motivo, com o
advento da variante Ômicron,
mantivemos suspensas as atividades dos Centros de Lazer mantidos pela Fecomerciários em Avaré e Praia Grande. A vida vale mais
do que alguns dias de folia.
Durante minhas andanças
pelo interior, tenho cumprido
meu papel de homem público,
reiterando as recomendações da
Organização Mundial da Saúde.
Você pode nos ajudar nessa missão. Aproveite esses dias livres
para dar uma lição de respeito
ao próximo: estimule quem ain-

Aproveite esses
dias livres
para dar uma
lição de respeito
ao próximo
da não tomou a primeira dose a
fazê-lo o mais rápido possível e
aqueles que já tomaram uma ou
duas doses, para que fiquem
atentos ao calendário. A proteção de um é a proteção de todos.
Por este motivo, as crianças maiores de 5 anos também devem ser
levadas para tomar a vacina.
MÁSCARA E GEL - Mas
só a vacina não é suficiente para
proteger contra a Covid-19 e suas
variantes. É preciso continuar
usando as máscaras da forma
correta, principalmente em ambientes fechados. Não adianta
andar com a máscara no pescoço
ou deixando o nariz de fora. O
assunto é sério. Tenho observado
também que o álcool em gel desapareceu de alguns estabelecimentos comerciais, como postos de

gasolina e alguns supermercados. Nesses locais, nem sempre o
álcool em gel está disponível para
desinfetar os carrinhos de compra. Ande sempre com a sua embalagem com álcool em gel no
bolso para estar mais seguro.
Resista aos apelos para
participar de comemorações
nestes dias. Pense na sua família. É melhor passar um
Carnaval sem comemoração e
garantir os dos próximos
anos. E não deve demorar muito para que a liberação ocorra.
A boa notícia é que o Fórum
Nacional de Governadores, estima
que, depois do carnaval, o Brasil
avançará na imunização. Com isso,
será possível rever as determinações para o período de pandemia.
Precisamos estar vivos até lá!!!
———
Luiz Carlos Motta, deputado Federal (PL/
SP) e presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São
Paulo (Fecomerciários).

Câmera no peito, a defesa
do policial e da sociedade
Dirceu C. Gonçalves

F

inalmente a adoção de câmeras acopladas à farda do
policial – que já ocorre há
anos em São Paulo, Santa Catarina e Rondônia, se instala no Acre
e Sergipe, passa por testes em nove
Estados e tem estudos em outros
11 – vai ganhar diretriz nacional.
O Conselho Nacional dos Secretários da Segurança Pública (Consesp) finaliza a minuta do procedimento padrão sobre o uso do
equipamento. Isso facilitará a montagem do sistema por todas as unidades federadas, com evidente lucro para os trabalhos da Segurança Pública e da Justiça e, como resultado final, a inibição do crime.
Ao contrário do que pregam
os contumazes críticos da instituição policial, a câmera junto ao corpo não tem por objetivo vigiar o
agente e impedi-lo de cometer excessos. O equipamento não é dotado de raciocínio e nem de preferências, captando todas as imagens e sons do seu raio de ação.
Serve tanto para mostrar que o
policial agiu dentro dos padrões
sem extrapolar, quanto para desencorajar o bandido por saber que
está sendo filmado. Monitorado,
o sistema dá segurança ao policial
e permite, por exemplo, que sua
coordenação envie reforços quando for necessário. As imagens arquivadas são testemunhas do
acontecido, livrando todos os envolvidos de mentiras, armações e
procedimentos que possam dificultar a apuração. Em São Paulo, as
câmeras começaram a ser usadas
pelos policiais do 46º BPM/M (Vila
Mariana), onde existem importantes relatos de sua contribuição no
resguardo da atividade profissional da tropa. A chegada das câmeras, coloca clareza nas ações.
Mostra quando o policial agiu devidamente e também o contrário,
permitindo que a corporação administre melhor seu trabalho, elogiando e incentivando os que
agem certo e punindo os que descumprirem os regulamentos.
Desde quando as câmeras de
monitoramento em vias e logradouros públicos surgiram de forma quase rudimentar, defendemos a sua utilização. A Polícia
Militar de São Paulo, no seu vitorioso programa “Vizinhança Solidária” preconiza a utilização e integração dos sistemas de câmeras.
Ressalte-se que, numa área com
permanente cobertura de imagem
é possível fazer a fiscalização através dos centros de monitoramento e só deslocar viaturas e policiais

Quanto mais
cercado de
tecnologia,
melhor o policial
trabalhará na
sua missão
para o trabalho presencial quando se verificar suspeita ou chamada. Um esquema dessa ordem reduz custos e aumenta a segurança. É preciso, no entanto, montar
e manter a infraestrutura ativa
durante as 24 horas do dia.
Toda instituição que reúne
milhares de profissionais e tem
por objetivo a preservação da ordem abriga no seu pessoal aqueles que – por alguma razão, não
necessariamente dolosa – acabam
cometendo excessos. A PMESP e
suas congêneres são rigorosas na
apuração desses eventos e, quando constatada a falha funcional,
seu membro é punido disciplinarmente, responde judicialmente e,
conforme a gravidade, pode ser
demitido e cumprir pena. A câmera no peito, serve mais para
alertá-lo a não aceitar provocações – que podem levá-lo a extrapolar – e preservar os fatos
como realmente ocorrem. Também invalida as narrativas que
os oportunistas montam para
denunciar truculência que na
maioria das vezes não existiu.
Quanto mais cercado de tecnologia, melhor o policial trabalhará na sua missão de defender a
sociedade. O testemunho das câmeras serve, entre outras coisas,
para livrá-los das cascas de banana que os inimigos da classe sempre que conseguem lançam em seu
caminho. Eliminada a possibilidade da criação do clima emocionalmente ruim decorrente de ações
orquestradas contra a instituição
e seus integrantes, a Segurança
Pública melhorará de padrão, haverá menos confrontos e diminuirá o número de mortes (tanto de
policiais quanto de cidadãos) e todos viveremos melhor. É preciso
acabar com a velha pregação de
que a polícia é violenta e o criminoso é uma vítima. Fatos isolados
não devem ser generalizados, mas
exaustivamente apurados para
evitar que se projetem para toda a
classe ou até sobre a sociedade.
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente
da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.

A Ponte do Mirante
Aracy Duarte Ferrari

E

m tempos idos, para atravessar o Rio Piracicaba, as
pessoas pisavam sobre as
rochas gnaisses, que eram lisas e
cobertas de musgo, tendo como
apoio algumas nesgas de tora. Era
um momento aventureiro, desafiante, mas cauteloso, porque qualquer deslize acabava num banho.
Aqueles que não conseguiam atravessar aplaudiam os aventureiros
e procuravam alternativas para
chegar à outra margem do rio.
Depois de muitos anos com
o acentuado crescimento da cidade, surgiu a necessidade da
construção da passarela a ser
utilizada pelos pedestres, carroças, carros de boi e até automóvel. Até que um antigo morador da tradicional Família
Germano, com investimentos
próprios, assumiu a responsabilidade da construção de uma
passarela maior e mais segura.

Os moradores
e o rio que
continuavam a
sua trajetória
Os moradores e o rio que
continuavam a sua trajetória
e batia nas rochas gnaisses, recobertas de musgos aplaudiam
o novo empreendimento.
Passados anos, a passarela foi
reconstruída nos moles da moderna engenharia e arquitetura e recebeu o nome de “Ponte dos Irmãos Rebouças”. Depois, na primeira década do século XXI, foram construídas outras três pontes, pois o desenvolvimento crescente de Piracicaba necessitava.
Até a data atual, os piracicabanos agradecem à Família Germano.
———
Aracy Duarte Ferrari,
escritora, poetisa e artista plástica. Participa da APL e IHGP
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Ivana Maria França de Negri

VERSO

CARNAVAL

NEBLINA NAS MÃOS DE DEUS

Elda Nympha Cobra Silveira

Tim-tim!
No início do mês de Março a Prosa e Verso
aniversaria e atinge a maioridade!
São vinte e um anos de circulação! Vivaaaaa!!!
Parabéns a todos: editores, escritores, colaboradores
e leitores da nossa querida página literária

PROSA

Lídia Sendin

Na ânsia de ser feliz
ferve o samba dentro de mim!
Sacode e balança
numa constância
que mexe no meu corpo
e no meu coração.
Meu amor!
Samba comigo, meu ébano...
Venha se enredar
na serpentina,
venha colorir
com o confete
este seu corpo suado,
que eu estou a fim...

Olhando a figura que espia,
Neste começo de dia,
Tênue imagem no espelho.
Vejo que a gente não é nada,
Simples vento da madrugada
Que cessa ao sol nascer.
É com a primeira prece
Que a força se estabelece
Antes do alvorecer.
De Deus vem a energia
Que nos socorre de dia
Durante o ir e vir.
Pedimos boas escolhas,
A paz entre as pessoas
E que nos livre do mal.
Trabalho sempre bem feito,
Assim quando eu me deito
Posso dormir afinal.

ooOoo

FAREI O POEMA QUE DESEJAS

ooOoo

Marcel Ducatti Colpas

MUDANÇAS
Leda Coletti
Tudo na vida tem seu tempo de duração, embora nós desejássemos
que não fosse sempre assim.
A matéria que habita sobre a terra termina um dia, embora a sua
lembrança se perpetue pelas gerações que a sucederão, gravadas numa
identidade com nome e sobrenome, (no caso do ser humano).
Graças aos novos habitantes terráqueos, as culturas se propagam e
os valores vão se transmitindo, muitas vezes com variantes enriquecedoras, outras menos significativas, influenciando valores de vida familiares,
nacionais e até internacionais.
Todos somos influenciados por estímulos externos, ambientais e institucionais, mas reagimos com diferentes comportamentos, que expressam nossa própria individualidade. Costumo repetir o que pessoas idosas
dizem: “O que seria do verde, se todos gostassem do amarelo”? Felizmente temos opções e podemos refletir sobre elas. Muitas vezes dá até para
prever as consequências que advirão delas, quando em prática. E pensar
que estamos sempre mudando, aliás, sempre ouvi outro ditado popular,
que rege as atitudes do ser humano: “ A única constante, é a própria
mudança.”
Resta só nos perguntarmos: Será para melhor ou para pior? Que seja
para o próprio crescimento pessoal ou de outros, para que possamos
dizer: “ Valeu a pena”!

Alma poeta, seu pedido incendeia.
Assim desperta, vagueia
Grata pela gentileza
Conhecer a sua, anseia.
Para compor sorrisos
Serei simples,
Para que permaneçam.
Honesto,
Para serem autênticos.
Verdadeiro,
Para que os olhos brilhem
Profundos e intensos.
Serás então mais que musa
Eu mais que poeta
Transmutados construiremos
Nosso poema.
De nossos corpos faremos lauda.
As linhas do contorno, pautas...
Mão e língua... a pena...
Do suor e da saliva, a tinta.
Nossos suspiros, as palavras...
Gemidos, rimas...
O terno carinho, a métrica...
O bem estar como tema.
Somados prazeres, gozaremos
nosso poema.

AOS POETAS
André Bueno Oliveira
Cantai Simônides da Grécia antiga,
um belo ditirambo ao som da lira;
louvai a vossa amada, a doce Lira,
e a linda Dorotéia, amante e amiga!
Àquela meretriz que vos admira,
fazei também romântica cantiga:
- à pobre Tálata, de amor mendiga,
que acende - da paixão - a vossa pira.
Mas eu, Anacreonte em minha Atenas,
não louvarei as mulheres apenas
por serem elas minhas prediletas.
Quero brindar erguendo minha taça,
e desejar a todos dessa raça:
Saúde... poetisas e poetas!

NOTÍCIAS:

CANTINHO INFANTIL

ooOoo

MARIA

NA JANELA

Ivana Maria França de Negri
Maria, na janela, olhava a rua. Flor nos cabelos, no coração esperanças, muitas. E sonhos, tantos sonhos.
Todos os dias, quando o sol se punha, lá estava Maria, debruçada na
janela, fitando o horizonte.
Passava o moço moreno, de chapéu, e lhe sorria, um sorriso bonito.
Passava a garotinha que voltava da escola e o seu cãozinho sempre a
esperar por ela, agitando freneticamente a cauda quando a via cruzar a
esquina.
Maria menina, Maria moça, Maria mulher. O tempo passando e Maria sempre debruçada na janela vendo a vida passar. Tudo tão rápido que
ela nem se deu conta. Os cabelos branquearam, o moço de chapéu se
casou e foi embora, a garotinha que vinha da escola se formou e foi dar
aulas em outra cidade. O cão morreu de velho.
Maria velhinha, já nem via mais nada, apertava os olhos e dizia: mas
que vidraça embaçada!
Um dia, Maria se foi...Seu vulto desapareceu da janela de onde viu a
vida passar.
Em sua lápide, o olhar de Maria, numa foto, fixava o nada. A moldura
do retrato, como se fosse uma janela. E os olhos etéreos, voltados para
outras dimensões.
Eis que novas paisagens se abriam para as janelas de Maria...

ooOoo

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
O livro, "A família do Marcelo"
de Ruth Rocha fala sobre família, esse bem tão precioso e importante em nossa vida. A família
do Marcelo é formada pelo pai,
seu João; a mãe, dona Laura; e a
irmã, Aninha. Mas há ainda as famílias dos outros parentes do
Marcelo e também as famílias
dos seus amigos e vizinhos. Tem
família grande, tem família pequena, tem encontros de famílias. Podem ser diferentes, mas
sempre serão formadas por lindos
laços de amor. Cuide sempre de
sua família. Recomendamos. Faixa etária: 09 a 12 anos
Encontramos essa história contada em: https://youtu.be/
clav_AUUzto

PALAVRA

DO

E aguardem para o mês de abril, o lançamento do livro infantil para colorir
“O Castelo dos Sorvetes” de autoria do contador de histórias Evair Souza
Edson Rontani Junior promoveu uma live através de seu canal “A Foto e a
História” sobre o Bicentenário de Piracicaba. Esse canal digital vai virar
livro com lançamento para breve, através do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba.

ESCRITOR:

“A vida é cons
tituída de pequenas bobagens.
constituída
titui de pequenas bobagens, das
constitui
Tudo se cons
partículas atômicas, ao universo sem fim”
Francisco de Assis Ferraz de Mello
Francisco de Assis Ferraz de Mello: conhecido
por Chico Mello, professor aposentado da
1 de maio
ES
ALQ, nascido em Pir
acicaba em 3
ESALQ,
Piracicaba
31
tico.
de 1928, escrit
or
ta e ar tis
ta plás
escritor
or,, poe
poeta
tista
plástico.
Excelente sonetista, autor de dezenas de livros.
Enquanto morou em Piracicaba (reside agora
em Botucatu) integrou o Centro Literário de
Piracicaba, Clube dos Escritores, Academia
Piracicabana de Letras, Associação
Piracicabana de Artistas Plásticos e Instituto
Histórico e Geográfico de Piracicaba

UM PIERRÔ
Olivaldo Júnior
Vestiu-se feito um Pierrô para a
folia. Sabia que em algum ponto da
Alegria haveria de encontrar a Colombina. O Arlequim, página virada para
ela, seria só mais um amor e só.
Porém, no decorrer da alegoria,
viu seu sonho virar cinzas e, no caos
da manhã raiada, raiou sem ela na
avenida. Bêbado de amor sem nexo,
vagou, vadio, pelas vielas a chorar.
Não sabe como o Carnaval acabou. Chorou até seu rosto se mostrar.
Não foi dessa vez! Acordou nos braços do amigo, um Arlequim sem Colombina que o fizera despertar.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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EU QUERO

PROJETO ZONA LESTE: CRIANÇA NO ESPORTE
O objetivo principal é acolher
crianças e adolescentes em um ambiente sócio esportivo, afastandoos o máximo do tempo ocioso e de
influências negativas, substituindo momentos destrutivos por momentos construtivos, incentivando nossos educandos a usarem de
toda sua criatividade e habilidade
para driblar a vulnerabilidade social, desenvolvendo e incluindo no
seu crescimento a prática de ativi-

JOGAR

dade esportiva, coordenação motora, flexibilidade, agilidade e habilidade contido em um ambiente
família e seguro. O projeto será
coordenado, orientado e dirigido
por profissionais capacitados nesta área, transmitindo sempre conhecimentos básicos e responsabilidade individual para o desenvolvimento pessoal, tanto dentro
do projeto como também no âmbito familiar e social.

FUTEBOL, MAS
TENHO MEDO
Pablo Franco

Pablo Oliveira Franco é
formado em Psicologia,
com especialidade no trabalho
com os esportes

PROGRAMAÇÃO SÁBADO DIA 26/02/2022
* Apresentação dos alunos de 05 a 12 anos 08h00min
* Início de treinamento 08h30min
* Final de treinamento 09h45min
* Apresentação dos alunos de 13 a 16 anos 09h00min
* Início do treinamento 09h30min
* Final de treinamento 11h00min
LOCAL: CAMPO DO CKP
Rua Ibram Nobre n° 200

CONTATOS: (19) 99850-0674 / https://
www.instagram.com/projeto_zona_leste /
https://www.facebook.com/projetozona
lestecriancanoesporteckp
OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA,
ESPERAMOS TODOS VOCÊS.

DIREITO DESPORTIVO:
“CAUTELA COM OS SAFADOS”
Dr. Jonas TadeuParisotto

Jonas Tadeu Parisotto é
advogado, presidente da
comissão de direito
desportivo da OAB de
Piracicaba, já atuou em
Tribunais Desportivos e
ocupou os cargos de: diretor
jurídico, secretário, vicepresidente, presidente do
Conselho Deliberativo por dez
anos e presidente da diretoria
executiva do E.C.XV de
Novembro de Piracicaba, onde
é conselheiro vitalício

Em 8 de janeiro deste ano, a
nossa democrática “Tribuna” publicou mais uma coluna da minha
autoria intitulada “XV AGORA É
CLUBE-EMPRESA“, cujo título foi
uma provocação, à época, em relação ao modismo de sob qualquer
revés desportivo ou derrota em
campo, o assunto emerge e a opinião pública já tem mostrado, sem
qualquer conhecimento, nem empírico sobre a questão clube-empresa e suas implicações sobretudo em times de longa tradição.
Bastou um passe errado, uma fa-

lha em campo, as redes sociais já
exibem comentários favoráveis
sobre o clube se transformar em
SAF-Sociedade Anônima do Futebol, é óbvio que a opinião pública é
movida por “cases” de sucesso e o
caso mais conhecido é o CRUZEIRO mineiro por conta da aquisição das ações por Ronaldo Luís
Nazário de Lima ou como é mais
conhecido Ronaldo Fenômeno.
Não é paixão, muito menos o fato
de ter iniciado a carreira lá, o “Fenômeno” analisou a situação atual e desportiva do Cruzeiro, afogado em dívidas e na série “B” do
Brasileirão, a força da marca e o
seu valor de mercado e resolveu
aportar uma graninha, cerca de
R$ 400 milhões e adquirir ações
representativas da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) criada pelo
Cruzeiro no importe de 90% do
capital votante e total. A paixão,
na realidade, diz respeito, a meu
ver de tratar o clube mineiro como
efetivamente um investimento
onde se objetiva o lucro que virá
com o sucesso em campo e a volta
à Série A do Brasileirão aí as ações
estarão mais valorizadas e serão
postas à venda e ele vai buscar
outras empresas falidas, digo, clube
em situação difícil e assim vai. A
jogada de Ronaldo vai dar certo

no Cruzeiro? Pode ser que sim,
pode ser que não, a dívida é enorme e a possibilidade de lucro rápido é zero, creio que a auditoria
realizada no pré-compra deve ter
demonstrado o tamanho do buraco ao Fenômeno. Mais e mais
times já anunciaram o interesse em
aderir às SAF’s, na maioria, são
clubes tradicionais do futebol brasileiro e que estão envoltos em contínuas gestões ineficientes e mergulhados em dívidas enormes. O
novo modelo societário trazido pela
Lei n° 14.193/2021, que cria o Clube-Empresa através da regulação
da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) aprovada em agosto de
2021 é uma realidade e mais atraente do que a Lei das S/A - Lei nº
6404/76 já existente em nosso ordenamento jurídico e que foi adotada por alguns clubes de futebol
antes do advento da nova lei, esta
última traz benefícios aos clubes,
tais como, mais incentivos fiscais,
investimentos e redução de impostos. Toda decisão voltada à transformação do novo modelo societário proposto pela Lei das SAF’s,
passa pelo conselho deliberativo do
clube e também pela aprovação assemblear dos associados. O que me
preocupa são os times dito pequenos e médios que nem sempre con-

tam em seus quadros diretivos, no
caso conselho deliberativos, com
um corpo de conselheiros com visão crítica e favorável ao clube e
sim com conselheiros que entram
calados e saem mudos das reuniões, não questionam por falta de
conhecimento, para não ser tachado de “corneta” ou chato condutas
estas que reputo como condenáveis
ao clube e pertinentes às diretorias
que são eleitas de tempos em tempos e que vão e vem e o clube fica e
fica muitas vezes com os “boletos”
a pagar. A postura nessa hora não
é a de torcedor e muito menos a de
balcão de despacho da diretoria
onde tudo que se apresenta é aprovado sem qualquer questionamento, sempre caindo na armadilha do
curto prazo e não nos reflexos a
médio e longo prazo. Vão surgir
investidores de todos os tipos, formas, conceitos e o objetivo deles é o
LUCRO sem se preocupar com história, tradição e torcida a não ser
para as jogadas de marketing, foi
assim com os ditos “empresários da
bola” que vieram com a Lei Pelé. A
coluna é solidária e orienta a todos
e todas que se vacinem e que sigam
as orientações dos órgãos oficiais
de saúde pública no combate à
pandemia. Saudações XVzistas e
Jus Desportivas e até a próxima!

O FIM DE UMA ERA
Rafael Toledo

Rafael de Toledo Carvalho,
Professor, Fisioterapeuta,
fã dos Red Sox,
Springboks e Seahawks

Fala galera, espero que todos
estejam bem. Hoje o assunto é novamente a NFL, mas especificamente a aposentadoria do maior
jogador da historia da liga. Tom
Brady finalmente colocou um fim
na sua carreira de 22 anos como
profissional, aos 45 anos, mesmo ainda em forma, decidiu
pendurar as chuteiras para dedicar mais tempo a familia, da esposa Gisele Bundchen e 3 filhos.
Brady chegou na NFL como

ninguém, teve uma carreira boa
na Universidade de Michigan,
onde chegou como 4ª opção de QB
e acabou sua carreira como titular, conhecido como Comeback Kid
(garoto das viradas). Mesmo assim ninguém na NFL se interessou por ele, foi preterido ate a 6ª
rodada do Draft, onde na escolha
199 o New England Patriots resolveu dar uma chance para o garoto
de San Mateo na California.
Em sua primeira temporada, Brady chegou como 3° QB,
provavelmente seria cortado do
elenco final, mas o treinador Bill
Belichick fez uma escolha inesperada e manteve três QBs no
elenco. Lógico que Brady não
jogou, o titular era Drew Bledsoe, primeira escolha no Draft
de 1993, havia levado os Patriots para o Super Bowl em 1996,
estava no seu auge, tinha na
época o maior salário da NFL.
Brady começaria sua segun-

da temporada como o reserva
imediato, até que, no segundo
jogo da temporada, Bledsoe sofre
uma pancada e tem que sair, Brady entra pela primeira vez, vira o
jogo contra os Jets, depois acumula jogos bons e vitorias, Bledsoe volta na semana 12, mas o
treinador decide: o titular é Tom
Brady. Sim, a escolha 199 colocando no banco o maior salário
da NFL, os comentaristas diziam
que era loucura. Mas o Comeback Kid surpreende a todos, leva
o New England Patriots ao seu
primeiro titulo de Super Bowl.
Depois disso, o emprego é de
Brady. Bledsoe foi trocado para o
Dallas Cowboys. Depois de uma
temporada 2002 de "ressaca" do
primeiro titulo, Brady leva o time
aos títulos de 2003 e 2004, 3 títulos em 4 anos como titular, Brady
se torna a nova cara da NFL, o
menino de ouro. Depois a temporada 2007, invicta, quase per-

feita, se não fosse a perda do
Super Bowl na ultima jogada.
Depois disso, anos de seca,
Brady ficava mais velho, decidiu mudar toda sua alimentação e estilo de vida, volta com
tudo. Chega ao Super Bowl em
2011, mas novamente perde.
Porem na temporada 2014
vem a consagração, o 4° titulo de
Super Bowl, igualando seu ídolo
Joe Montana, em 2016 Brady
produz a maior virada da historia do Super Bowl, perdia por 25
pontos no 3° quarto do jogo, era
o 5° anel, recorde entre QBs, e
muitos o colocaram como maior
da historia nesse momento. Em
2018, vem o 6° anel, sua consagração como o maior da historia,
mais títulos que qualquer jogador
na historia da NFL. Em 2020 troca de time, vai para o Tampa Bay
Buccaneers, e vence! Porque isso
que ele faz, seu 7° e ultimo anel,
quem pode negar a genialidade?
Tom Brady nunca foi o QB
mais forte, ou o mais habilidoso,
muito menos o mais rápido. Talvez Peyton Manning era mais preciso, Aaron Rodgers é mais habilidoso, Patrick Mahomes é definitivamente mais rápido. Mas Tom
Brady era o mais trabalhador, não
nasceu com talento natural, ele o
desenvolveu com muito treino e
disciplina. E, principalmente, tinha
uma vontade de vencer e fazer historia que nunca havia sido visto
antes. Tom Brady vivia football o
ano todo para naqueles meses de
temporada ele poder fazer historia. Isso resultou em 7 anéis, e nele
hoje ser considerado, unanimemente, o maior jogador da historia do esporte. Nunca haverá alguém igual Tom Brady, tivemos
privilégios de ver a historia, igual
nossos avos viram Pelé, como nossos pais viram Senna e Jordan,
assim como vemos Federer e Nadal. Tivemos sorte, e Brady vai fazer muita falta na NFL. Agora começa uma nova era na Liga.

É essa frase que foi dita pelo
agora aposentado Sérgio Kun
Aguero. Para aqueles que não sabem, esse jogador foi recém-aposentado por problemas do coração.
Jogadores de futebol além
de terem uma vida curta no esporte têm várias questões que
não são levadas em consideração quando pegamos no pé.
Já não basta ser velho com
40 anos, viver acima do limite da
dor e dor esforço humano tem ainda aqueles que dizem que é uma
vida fácil. Porque muitos veem só
os noventa minutos daqueles poucos de destaque. Quando um jogador chega ao fim de carreira ele
perde muito daquilo que foi sua

vida e muitas vezes entram em
depressão pela sua identidade ter
ido embora junto com a carreira.
E justamente nisso que esse
texto se apoia, o jogador perder sua
identidade. No caso do jogador ele
teve um problema cardíaco, encurtando sua carreira. Só que como
assimilar essa ideia? A cabeça demora mais tempo que nós pensamos e isso traz sofrimento demais.
Assim como no processo de
luto ele precisará passar por todas
as fases até que fique mais normalizado. E nesse processo talvez um
psicólogo ajude já que não precisa
passar sozinho, já que sozinho já
temos vários exemplos de como um
atleta pode descontar isso em comportamentos ruins e destrutivos.
De qualquer forma fica minha consideração e sentimento a todos aqueles que precisam de ajuda nesse enfrentamento, você não está sozinho!
Um grande abraço!
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

ITIRAPINA E SUA ECOLOGIA

dade do Rio de Janeiro, na Avenida General Justo, 307, centro,
com ingresso a R$150,00. A abertura será feita por Márcio Santiago de Oliveira, presidente do Instituto Brasil C&VB e outros. O
programa dos dois dias será presencial e está detalhado no site
do evento. Outras informações: marcio.santiago@fcvb-sp.org.br
AGENTES DE TURISMO

Estação Experimental de Itirapina

Itirapina é um de nossos municípios de interesse turístico,
criado por Lei, situado na região centro-leste do Estado paulista. Tem como sua principal atração a Represa do Broa.
Mas há a se considerar uma Estação Ecológica e outra Estação Experimental, ambas existentes no citado município. A
Estação Ecológica de Itirapina não é aberta para o público
em geral, mas recebe grupos interessados, cujos professores fazem requerimento pedindo para serem recebidos.
Os locais têm a boa gestão do Sr. Rodrigo Campanha.
EST
AÇÃO EXPERIMENT
AL
ESTAÇÃO
EXPERIMENTAL

Inauguração da Feira da Avirrp anterior

A Avirrp, está oferecendo uma feira ideal para o fomento de
negócios entre as diversas áreas do turismo, nos dias 18 e
19 de março próximo, em Ribeirão Preto. Evento destinado
aos agentes de viagens, principalmente do interior paulista,
será a 24ª edição, com todos os protocolos sanitários. De
todos os participantes será exigido o uso de máscara e esquema vacinal completo ou prova de teste negativo, devendo ser apresentado na recepção do evento. Estão disponibilizando caravanas rodoviárias até mesmo de outros Estados. A
programação completa está no site www.feiraavirrp.com.br .
LUCENA & MURILO

Área pública da Estação Ecológica de Itirapina

Essa unidade de Itirapina é para produção, principalmente de
pinus, e não fica aberta ao público. Contudo, em casos especiais pode receber visitantes mediante consulta prévia junto ao
seu gestor, como por exemplo, grupos específicos para observação de aves. Mas, o público em geral não foi esquecido e
fizeram um bom espaço para uso público, encostado ao centro
de Itirapina. O local contém um lago rodeado de bom panorama, bancos, local para piquenique, estacionamento etc. Itirapina é um agradável destino para turistas, tem um bom Conselho Municipal de Turismo, e sabe receber bem os visitantes.
CONGRESSO DE CONVENTIONS

Roberto de Lucena

Nos dias 14 e
15 de março
próximos, teremos o 14º Congresso Brasileiro de Convention & Visitors
Bureaux a ser
realizado na ciCongresso no
Rio de Janeiro

Roberto de Lucena, deputado federal por São Paulo, recebeu em
Brasília o Murilo Ramos, presidente da Amitesp, Associação das
Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de
São Paulo e se fez acompanhar dos seus diretores. Roberto de
Lucena, tendo sido nosso bom Secretário de Turismo do Estado,
também ficou conhecido com o Padrinho dos Mit’s. Ele levou
para visitar o Ministério do Turismo todo o pessoal da Amitesp,
companheira de todas as horas da Amitur, a Associação Brasileiras dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico. A Amitesp esteve em Brasília para angariar frutos para os municípios paulista, e esperamos que nisso obtenha sucesso pleno.

Amar os inimigos: a transformação
que o Evangelho realiza em nós
Dom Devair Araújo da Fonseca
Bispo de Piracicaba
Diante das situações que
acontecem no dia a dia, temos duas formas de agir: ou
reagimos de forma instintiva
ou de forma pensada, após
refletir sobre o fato.
Agimos instintivamente
quando, diante de uma situação, temos aquele impulso que
vem de dentro. Por exemplo,
em uma situação de medo, que
nem sempre é algo racional.
Às vezes, a pessoa tem
medo de coisas pequenas, coisas até sem importância para
quem não sabe o impacto daquilo na vida dela, mas ela reage de
forma instintiva, com um grito,
uma rejeição, um gesto brusco.
Outras vezes, quando nós
refletimos, quando pensamos
e percebemos que não existe
uma razão para certas reações, então agimos de forma
mais tranquila, pensada.
No primeiro livro de Samuel, capitulo 26, entre os versículos 2 e 23, observamos as
diferenças entre o homem que
tem reações mais instintivas e
aquele que age de forma racional, analisando a situação.
Jesus também nos apresenta essa necessidade, mostrando
no Evangelho segundo São Lucas (Lc 6,27-38) a mudança
que a Palavra de Deus deve
provocar em cada um de nós
quando a escutamos, quando somos formados ou nos deixamos
formar pela Palavra de Deus.
As nossas reações diante de
todas as coisas precisam ser reações condizentes com a escuta verdadeira da Palavra de
Deus. Não estamos ouvindo de
verdade, se continuamos a tratar os outros como inimigos ou
se agimos como qualquer pessoa que não conhece Jesus.
Se isso acontece, não estamos permitindo que de fato a
Palavra de Deus transforme as
nossas vidas. Às vezes, ainda,
ouvimos e dizemos que é a outra
pessoa que precisa escutar aquilo, quando na realidade cada um
de nós é que precisa ouvir e se
deixar formar pelo Evangelho.
A partir do momento que
este ensinamento de Jesus –
“Amai os vossos inimigos” – é
colocado em prática, já não
existem mais inimigos, mas
existe uma relação de fraternidade. Se eu amo o outro não
porque ele é bom comigo, mas
porque vejo que existe uma relação entre a minha pessoa e
a pessoa do outro, então existe uma transformação.
É a mudança que queremos,
mas achamos que apenas a mudança das ideologias, da política
ou de qualquer coisa externa é
que vai resolver. O problema é

que a transformação verdadeira
precisa acontecer no coração de
cada um de nós. É aí que o Evangelho produz seus efeitos. A
mudança real não acontece lá
fora e não é uma transformação apenas de palavras, é um
agir diferente de cada um de nós.
Como podemos querer mudanças, se criticamos a corrupção, mas gostamos de levar
vantagem e conseguir as coisas do jeito mais fácil? Se toda
vez que posso passar alguém
para trás eu o faço, qual é a mudança que a Palavra de Deus
está provocando em mim?
Fala-se muito dos grandes
roubos que aparecem nos noticiários, mas no nosso dia a dia
praticam-se continuamente pequenos roubos e se diz: “Isto
não tem importância, é uma
coisa pequena”. Ora, rouba pouco porque tem pouca oportunidade. Se tivesse muita oportunidade, faria igual aos do noticiário. Não deve ser assim.
Isso significa que não estamos levando a sério o Evangelho
e os nossos atos em nada diferem das atitudes de pessoa que
não escutam a Palavra de Deus.
O que nós estamos fazendo com
a nossa fé? Como nós queremos
testemunhar a nossa fé? Apenas
dentro da igreja, dizendo que
somos homens e mulheres com
religião, que vamos à missa? Mas
qual é o efeito transformador da
missa na vida de cada um de nós?
Como a Eucaristia que recebemos
nos alimenta de forma transformadora e nos faz testemunhar no mundo algo diferente?
O capítulo 26 do primeiro
1º livro de Samuel nos conta
um pouco da história de Saul e
Davi. Saul foi um perseguidor
do rei Davi e procurou fazer
todo mal que podia ao seu inimigo. Mas Davi, no momento
em que poderia ter se vingado,
se recorda da misericórdia que
Deus teve em sua própria vida,
e, ao invés da vingança, Davi
demonstra ele mesmo a misericórdia, poupando a vida de Saul.
É um exemplo claro da
transformação que a escuta da
Palavra de Deus deve provocar
em nós. Não podemos falar da
mudança do Evangelho em nós,
se nossas reações não levam
em conta a Palavra de Deus.
É por isso que o Evangelho sempre nos convida a olhar
para nossas vidas, a refletir
sobre elas e a nos deixar tocar
pela Palavra de Deus. É sempre um convite à conversão.
Que nós tenhamos a docilidade no coração para ouvir, escutar e praticar as palavras que
Deus nos dirige. Louvado seja
Nosso Senhor Jesus Cristo.

IGREJA EM NOTÍCIAS
CARNAVAL – A Diocese de
Piracicaba informa que, na segunda (28/02) e terça (01/02),
a Cúria Diocesana (Av. Independência, 1.146) estará fechada. Os atendimentos serão retomados na Quarta-feira de
Cinzas (02/03), a partir das 13h.

CATEQUISTAS – Na última
semana, a Diocese promoveu
uma formação sobre a coleção de
livros para catequese “Crescer em
Comunhão”. Quem não conseguiu acompanhar ao vivo pode
acessar o conteúdo pelo YouTube: https://bit.ly/3BZ0aiU.

IGREJA EM COMUNICAÇÃO é editada pela
Assessoria de Comunicação da Diocese de Piracicaba
Fone: (19) 2106-7555
E-mail: comunicacao@diocesedepiracicaba.org.br
Site: www.diocesedepiracicaba.org.br
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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

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

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

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

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