CHEFIA
O Portal da Prefeitura não
publicou a notícia da saída da
chefe de gabinete Daniela Molina. Candidata a vereadora pelo
DEM, ela fez apenas 62 votos e
há comentários de que, durante
o pleito de 2020, ela dedicou-se
mais à campanha de Luciano
Almeida do que à sua, o que lhe
teria valido "como recompensa" a
nomeação na assessoria do prefeito. Ainda está inexplicada a saída
de Daniela, porque ela, de fato,
vestia a camisa do governo.
AGUARDAMOS
Com tantas notícias negativas sobre a situação financeira do
Semae, que, ano passado, recebeu
repasse de R$ 22 milhões da Prefeitura, a "boa nova" é que a atual direção assinou um contrato
de R$ 988 mil - quase um milhão
de reais! - com a consultoria da
FIPE-SP para realizar um pentefino na situação da autarquia.
Aguardamos bons resultados.

TRABALHO
Não falta, ao deputado estadual Alex de Madureira, muito
trabalho, e ele claramente tem se
esforçado bastante para buscar
emendas parlamentares. A última
foi de duas ambulâncias para Piracicaba, contribuição importante
para a saúde no Município.
ENCONTROS
O ex-prefeito Barjas Negri publicou em seu perfil no Instagram
diversos encontros. Com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, em
São Paulo; com os amigos Chitolina e Leonardh, em Santana e
Santa Olímpia; e o almoço no restaurante Frango & Cia com João
Paulo, Binho Marcão e Kiko Barela. Está com a agenda cheia.

"VÉIO, NÃO…"
Para responder às críticas sobre a falta de mobilização dos servidores, em 2020, os interlocutores do Sindicato dos Municipais
de Piracicaba estão chamando este
Capiau de "véio". Primeiramente,
vale o respeito: véio, não, o Capiau
é idoso. Na esteira das respostas,
a acusação é de que este colunista
está com a "memória fraca".

MALUF
Ex-governador e ex-prefeito
de São Paulo, Paulo Maluf recebeu alta do hospital no último dia
25, depois de permanecer internado por conta da Covid-19. Ele havia sido internado no último dia
18 no hospital Vila Nova Star. Sem
cargo público desde 2018, quando
encerrou o mandato como deputado federal pelo PP-SP, Maluf
passou, nos últimos anos, por algumas internações por conta de
quadros de pneumonia.

MEMÓRIA - I
O Capiau respeita o sindicato enquanto representante dos
servidores públicos, mas faz uma
ressalva: se este colunista está
com a "memória fraca", dá para
afirmar que entre interlocutores
do sindicato tem aqueles com
"memória seletiva". Será que eles
não se lembram da assembleia,
feita de maneira presencial, antes do decreto de lockdown?

EXCELENTE - I
A entrevista da ex-presidente
Dilma Rousseff ao jornalista Leonardo Attuch, da TV 247, mídia
com bastante influência na esquerda brasileira. De maneira
muito didática, e com a experiência de ex-mandatária do País, ela
explicou razões profundas do conflito atual entre Rússia e Ucrânia
e como a geopolítica será outra,
independente do desfecho.

MEMÓRIA - II
Mesmo com memória seletiva, interlocutores do sindicato devem se recordar da assembleia em
que houve uma decisão da categoria por um índice de reajuste,
cuja data-base venceria em 1º de
março de 2020, pelo menos
duas semanas antes do lockdown. Haveria tempo hábil para
mobilizar a categoria, mas não
houve no ano de eleição.

EXCELENTE - II
Diferente da maioria dos analistas dos principais veículos de
comunicação do País, Dilma destaca o problema causado com a
manutenção da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), que, mesmo depois do fim do
Pacto de Varsóvia (o acordo militar entre as então nações soviéticas), se mantém como uma perigosa fronteira militar na Europa.

MEMÓRIA - III
Independente do que já se
passou, o desejo deste Capiau, idoso, cansado e um pouco enfermo
(mas nada a ver com a memória) é
de que os servidores tenham o justo reajuste em 2022, já que a categoria tem absorvido muito dos
custos causados pela pandemia. E
que ninguém se esqueça que o sindicato deve ser o grande mobilizador desta conquista.

EXCELENTE - III
Como qualquer humanista,
Dilma não defende o conflito armado e acredita que a paz duradoura só virá com muita negociação, mas ela salientou, nesta entrevista, que é preciso entender as
razões materiais que envolvem o
conflito e não entrar no raciocínio
preguiçoso de "heróis x vilões".
"Quem quiser a paz precisa entender o que está em jogo", disse.
Divulgação

"ALÔ, BOM DIA!"
O professor Adolpho Queiroz,
titular da Semac (Secretaria
de Ação Cultural), só falou de
política na manhã de ontem
(28), no Programa "Alô, Bom
Dia", apresentado pelo radialista Mário Luiz na Rádio
Educadora. Agitou no máximo, sempre à direita do caminho, o que faz parte. Ele
se mostrou preocupado com

Guilherme Leite

INTERROGAÇÃO
O deputado estadual Alex de
Madureira (atualmente, no PSD)
tem de 2 de março a 1º de abril
um bom tempo para decidir em
torno do seu novo partido. Depois de dispensar o MDB, ou de
ter sido dispensado, o parlamentar tem duas opções em andamento: ou o PL ou o União Brasil. Depende das conversas e da
matemática das eleições.

os 12 pré-candidatos a deputado federal na cidade e
outros nove que já disseram
que irão concorrer a estadual,
sem contar ainda outros que
buscarão votos na cidade.
Ele defendeu um "grande
acordo local" para que a cidade não fique sem representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal.
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GUERRA CRIA RISCOS À REGIÃO
As operações militares da Rússia na Ucrânia, em um conflito decorrente da crise diplomática na Europa, também criam riscos à
economia da RMP (Região Metropolitana de Piracicaba), conforme aponta um estudo apresentado ao PMP (Parlamento Metropolitano de Piracicaba). Elaborado pelo economista e assessor especial da presidência, em

apoio ao Parlamento, Ricardo Buso, o estudo traz dados confiáveis e
plenamente aplicáveis, ao ponto de caracterizarem subsídio aos
questionamentos mais urgentes. O estudo tomou como base as
exportações e importações entre cada município, Rússia e Ucrânia
em 2021, tendo como fonte o Ministério do Desenvolvimento. A5

Prefeitura define prazo para novas
propostas ao transporte coletivo
Disponível no site da Administração Municipal, o edital determina que as
empresas podem enviar propostas para a nova licitação até o dia 19 de abril
O edital de abertura de licitação para a concessão do
transporte coletivo urbano e
rural de passageiro por ônibus
e do transporte especial Elevar
foi republicado pela Prefeitura
de Piracicaba, por meio da Semuttran (Secretaria Municipal

de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes), dando o prazo para até o dia 19 de abril
para as empresas enviarem propostas na disputa. O edital de
concessão do transporte coletivo, publicado em dezembro de
2021, foi suspenso devido a

Divulgação

questionamentos técnicos,
como a respeito da garagem que
deverá ser construída pela concessionária e será fiscalizada
pela Semuttran. Esses questionamentos foram esclarecidos
na republicação do edital. De
acordo com a Semuttran, o edi-

Ainda em formato online, Câmara
retoma as reuniões ordinárias
As reuniões camarárias retornam, nesta quinta-feira (3),
em rito ordinária, mas ainda em
forma on-line, onde apenas o
presidente Gilmar Rotta (Cidadania) permanece no plenário
da Casa e os outros parlamentares acompanham de suas casas ou gabinetes. A definição
está no Ato da Presidência 5/

VISITA ILUSTRE
Visita ilustre "A Tribuna" recebeu esta semana. O jornalista Edson Rontani Júnior entregou pessoalmente ao editorchefe deste matutino o primeiro exemplar de seu mais recente livro, intitulado "Piracicaba Antiga - A Foto e a História",
a ser lançado em breve pelo
Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, presidido
pelo advogado Pedro Vicente
Ometto Maurano. O livro é uma

coletânea da coluna "A Foto e
a História" que Rontani publica desde 2006 na Tribuna
e, não por acaso, o prefácio
da obra é de Evaldo Augusto
Vicente. Além de histórias
curiosas elencadas por fotos
históricas, o livro traz ainda
um relato sobre a primeira
edição da Tribuna, que circulou em 1°. de agosto de 1974.
Rontani ainda não sabe
quando será o lançamento.

tal prevê a execução dos serviços por cinco anos, em regime
de exclusividade e com a possibilidade de participação de consórcio de empresas. O valor estimado de receita do contrato
no período de cinco anos é
de R$ 486.984.513,29. A6

2022, assinado na sexta-feira
(25), e busca evitar a aglomeração de pessoas na Casa de Leis.
As reuniões da Câmara serão novamente realizadas duas vezes na
semana, às segundas e quintasfeiras, a partir das 19h30. A8
Edição: 8 páginas
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"In Extremis"

A Quarta Guerra
Cecílio Elias Netto

E

screver o que?
Para que? O
mundo transformado num barril
de pólvora, países
imensos protestando
e agindo - de que adianta a reflexão de um
simples escrevinhador, numa cidade do interior de
um país considerado, hoje, pária
da história? Dei-me, sim, o direito da fragilidade espiritual.
Quando, porém, acontece,
sou despertado por algumas advertências. A primeira delas, a de
sermos parte do todo. É o mistério do Universo: "Quando cai,
uma folha de árvore estremece
uma estrela." E sou, também, tocado pela historieta do incêndio na
floresta. Vendo-o, um sabiá começou a agir: ia até o lago, carregava
uma gotinha d´água no bico, jogava-a na mata incendiada. Ia e voltava, repetindo o trabalho incessante.
O elefante, ao ver o esforço da avezinha, advertiu-o: "Olha aqui. Eu, com
minha tromba, não consigo levar
água e apagar o incêndio, imagine
você com seu biquinho." O sabiá
não se importou: "Estou fazendo a minha parte."
É esse cada qual fazer a sua
parte - por mínima que seja a
participação - que nos obriga especialmente nos momentos agônicos. E como agir, hoje, diante
da tragédia que nos atinge? Não
sei. Acredito, porém, no tesouro
da oração. Não para que Deus
intervenha e aja com suas mãos.
Mas que Deus traga aos homens
- e em especial ao enlouquecido
tirano e ao líder dos ucranianos
- prudência e sabedoria.
E a nós, piracicabanos,
também. Prudência e sabedoria
para alcançarmos a exata consciência dos desafios que nos esperam a partir de agora. Escrevo num domingo, mas não há
mais como fantasiar a realidade, minimizar a tragédia: o mundo entra numa indefinível e imprevisível nova história. De nós,
a mal explicada mundialização,
exigiu desde o início: "Pensar
globalmente, agir localmente".
Estamos vivendo um dos
momentos mais tristes e amargos de nossa história políticoadministrativa. A maioria dos
eleitores entregou este país a um
homem despreparado e ignorante da realidade. Alguém que,

além disso, revela insensibilidade moral e
social. E indiferença,
que o leva a passear,
divertir-se enquanto
tragédias abalam o
Brasil e o mundo. Milhões de seres humanos estão vivendo os
horrores da guerra na
Europa, e esse homem
está passeando no Guarujá. De
minha parte, recorro a Castro
Alves: "Deus, ó Deus dos desgraçados, onde estás que não
respondes?"
Vivemos, porém, em Piracicaba. Nossa terra, nosso lar, nosso abrigo. E já surgem os efeitos
da miséria das guerras. A fome,

Estamos vivendo
um dos
momentos mais
tristes e
amargos de
nossa história
políticoadministrativa
o desemprego, a alta descontrolada nos preços, a falta de investimentos, agravamento da crise econômica, aumento imprevisível da ocupação das ruas como moradia. E que
vão às favas os que pensam ser cassandrismo do jornalista! A gravidade da fragilidade social já estava
posta e alguns brincavam de mudar a Pinacoteca, esbanjando o
escasso dinheiro do povo. E agora, o que farão? Até onde é possível esperar da sensibilidade e
da competência do Prefeito diante do caos que se avizinha? E a
Câmara Municipal, será capaz de
agir, de exigir, de propor?
Nasci no auge da II Guerra
Mundial. Vivi - como jornalista
e cidadão - todas as crises sociais, políticas e econômicas nestes
meus 66 anos de jornalismo, quase
82 de existência. Estou tentando dizer que tenho medo. Nesse meu
medo, lembro-me de Albert Einstein, nosso gênio do século XX.
Ao lhe perguntarem como seria
uma terceira guerra mundial,
Einstein teria respondido: "A terceira guerra, não sei. Mas a quarta será com arco e flecha."
Poucas vezes, como agora,
o mundo - e nós, em Piracicaba precisou de homens sábios com
prudência e sabedoria para governar. Nem que seja uma aldeia.

Fortalecer uma cultura antirracista para transformar o Brasil!
Adelino de Oliveira

E

m encontro histórico, em Piracicaba,
lideranças do movimento social e político do
Estado de São Paulo reaf
irmam os compromissos
do PT com a luta contra o
racismo no Brasil. Uma política
antirracista precisa dar conta do
enfrentamento da violência institucional e social contra os homens
e principalmente as mulheres negras, sobretudo em relação às populações mais pobres e que vivem
na periferia das nossas cidades.
A persistência ainda hoje
dessa violência, principalmente a
policial e das demais estruturas
de poder, é inaceitável e deve ser
motivo de indignação e ação por
mudanças. O fortalecimento
dessas lideranças negras é vital
no processo de resistência por
parte da sociedade e para a formulação de políticas públicas a
partir dos parlamentos e dos demais poderes constituídos.
Neste contexto, o PT tem
compromisso com a renovação e
com a busca constante por uma
nova representatividade na política, que contemple a diversidade de gêneros e racial, com a presença efetiva de candidaturas de
homens e mulheres negras, como
garantia da presença efetiva da
pauta antirracista.
A exclusão dos negros e
negras é evidente quando se
olha para os espaços de poder,

trabalho e educação. É
fundamental reverter
essa situação, para que
os negros ocupem, na
proporção da população
do Brasil, espaços na
universidade, no mercado de trabalho formal
e qualificado, inclusive
em postos de comando, e também
na política, nos parlamentos municipais, estaduais e federal, e
em postos do poder executivo.
A luta é para mudar a realidade do país e do Estado de São
Paulo, a partir de políticas públicas afirmativas efetivas, a começar, neste momento, pela defesa intransigente não só da manutenção, mas da ampliação do alcance
da Lei de Cotas raciais.
A pauta do antirracismo inclui questões de classe e de acesso
a direitos sociais e econômicos, o
direito à terra, ao trabalho, à saúde e à educação. Da mesma forma, se compromete com a preservação ambiental, com a agroecologia e a agricultura familiar, visando ao acesso de todos à alimentação digna e saudável. O compromisso é com uma agenda de Justiça Social e Ambiental, de respeito
e em defesa dos direitos humanos.
Trata-se também de lutar contra a precarização das condições
de trabalho que afeta toda a população pobre e em especial os jovens
negros e negras.
Afirmamos o propósito de que
esse debate tenha continuidade,
com o envolvimento de outras li-

Adelino de Oliveira, Adélia Farias, Luiz Cláudio
Marcolino, Paolla Miguel e Thainara Faria

deranças e pré-candidatas e
pré-candidatos negras e negros
em todo o Estado de São Paulo,
inclusive com a constituição de
um Fórum Permanente de Diálogo e Lutas Contra o Racismo. Nesta perspectiva, essa nota é uma primeira manifestação, aberta a outras
contribuições, com o objetivo de estimular a reflexão e a elaboração de
propostas concretas a serem incorporadas pelo nosso partido.
Temos também o desafio de
aprofundar o diagnóstico sobre o
racismo estrutural no Brasil, no
Estado de São Paulo, e em nossas
cidades, o que permitirá quantificar e qualificar o problema.
Registramos com a alegria a
presença e contribuição neste
encontro do historiador, militante e liderança do movimento negro piracicabano Noedi
Monteiro, que se dispôs a compar-

tilhar conosco suas reflexões. Ao
buscar a unidade das lideranças negras do PT esperamos contribuir para que este debate seja
ampliado tanto internamente no
partido como na sociedade brasileira. Vamos juntos superar a invisibilidade que se pretende impor
ao povo negro, uma violência escandalosa e inadmissível.
Adelino de Oliveira,
professor do Instituto
Federal de São Paulo
- Piracicaba; Adélia
Farias, agricultora e
agrônoma em Araras;
Luiz Cláudio Marcolino, vice-presidente da
CUT São Paulo; Paolla
Miguel, vereadora do
PT em Campinas; e Thainara Faria, vereadora
do PT em Araraquara.

O estouro da boiada
Gaudêncio
Torquato

M

ensurar o índice de racionalidade no discurso político é tarefa
para pesquisadores pacientes. No nosso caso, por
falta de conhecimento - ausência de
dados e pesquisas - mas, sobretudo,
por falta de paciência, tendemos a
achar que, a cada pleito, são mínimas
as doses de adubo na lavoura da
racionalidade, sob a capenga modelagem de um sistema educacional que
mantém os bovinos no curral.
Não me levem a mal por tratar a incultura das massas como
um gigantesco curral que aprisiona a maior parte do eleitorado.
Valho-me, aqui, da imagem lapidada por Stuart Mill em Considerações sobre o Governo Representativo, quando retrata a composição social de sua época, infelizmente válida até hoje: há cidadãos ativos e cidadãos passivos, e os governantes preferem os segundos,
porque podem transformá-los em
um bando de ovelhas acostumadas a pastar o capim, uma ao lado
da outra, e a não reclamar mesmo
que, de vez em quando, o capim
seja escasso. Haja capim.
Pois bem, a campanha deste
ano, a se acirrar a partir de agosto, será puxada por milhões de eleitores que tendem a votar por forte
impulso de seus corações, eis que

o voto, mesmo ganhando ínfimas taxas de racionalidade, não chegou de
todo à cabeça. Esses contingentes que ainda selecionam candidatos por
causa de recompensas ou
pelo estouro da boiada
que sai dos currais - correndo atrás dos líderes - infelizmente terão o condão de definir
aquele que vai se sentar na cadeira presidencial.
"O Maria vai com as outras"
persiste em continuar marcando
os passos do nosso eleitorado, em
torno de 155 milhões de eleitores.
Vale aqui ligeira pincelada de história para aliviar o conceito que
pode entrar no dicionário do "politicamente incorreto". Contam os
livros que a mãe de D. João VI, a
rainha Maria I, que tinha insanidade mental, manifestada após a
morte do filho, costumava passear às margens do rio Carioca, no
então bairro de Águas Férreas.
Tratada como louca, era levada
por suas damas de companhia,
originando a expressão popular:
Maria vai com as outras. Que hoje
designa pessoa influenciável, manobrada, sem ideias próprias.
Insistamos nas gotas de racionalidade que molharão a campanha. Grupamentos organizados
estão com seus copos de caldo político transbordando, desejando,
por conseguinte, sorver novos sabores, experimentar outras mistu-

A campanha
deste ano será
puxada por
milhões de
eleitores que
tendem a votar
por forte impulso
de seus corações
ras, que não as preparadas por dois
perfis posicionados nos extremos
do arco ideológico. São núcleos
inseridos principalmente nas classes médias, que costumam decidir
seus rumos após intensa observação da paisagem. O fato positivo é
que sua movimentação em semanas anteriores ao pleito ajuda a influenciar parcela das massas amorfas,
funcionando, assim, como a pedra
jogada no meio da lagoa. Pequenas ondas correm até as margens.
As decisões de grandes grupos eleitorais levam em conta, ainda, o fator surpresa, esse elemento que embute uma carga de novidade, expressão diferenciada e até
maneira de se apresentar ao eleitorado. Esses indivíduos são empurrados por um vento a favor,
aquela sensação de que constituem o remédio do momento, a vacina contra o vírus da velha política, o tônus revigorante da campanha. Meu pai, que fez política por
décadas, costumava dizer: se o
candidato estiver na direção do

vento, não há força capaz de deter
sua caminhada rumo à vitória.
Quem será o candidato empurrado pelo vento?
Pergunta recorrente: como
um país pode melhorar seus índices de racionalidade política? Ora,
só mesmo uma revolução pela educação conseguirá alargar os horizontes de um amanhã próspero.
Enquanto vivermos sob regime de
bolsas, prêmios, recompensas,
toma lá dá cá, grupismo, neocoronelismo, nossas raízes continuarão amarradas ao status quo. Rebanhos comendo capim sob a sombra do Estado, levadas de um lado
para outro, tocadas pelo cajado de
guias ambiciosos, jamais terão
autonomia e independência. A
única alternativa para sair dos
currais é a semente de uma educação libertadora e vitalizante.
É mais que hora de sairmos
da escravidão. Fernando Pessoa,
no Livro do Desassossego (Bernardo Soares), poetava: "Toda a alma
digna de si própria/deseja viver a
vida em extremo/contentar-se com
o que lhe dão/é próprio dos escravos".
Essa citação do belo "Livro das Citações", que ganhei do autor, o imortal José Paulo Cavalcanti Filho, é
um retrato fiel do Brasil.
Gaudêncio Torquato, jornalista, escritor, professor titular da USP e consultor político. Twitter:
@gaudtorquato.

Como é bom sonhar!
Aracy Duarte Ferrari

O

ano de 2022 desponta
e nós esperançosos acreditamos que tudo dará
certo porque os sonhos estão
delineados, o trabalho garantido, os projetos viáve i s e o s
compromissos adequados à
realidade. Mas, se for preciso alguma alteração é necessário analisar bem as opções.
Para que os projetos
aconteçam e frutifiquem é
necessário definir metas, estabelecer prazos, critérios e

Data da fundação: 01 de agosto de 1.974
(diário matutino - circulação de terça-feira a domingo)
Fundador e diretor: Evaldo Vicente
COMERCIALIZAÇÃO: Gerente: Sidnei Borges
SB – Jornais Regionais – EIRELI - 27.859.199/0001-64
Rua Madre Cecilia, 1770 - Piracicaba/SP - CEP 13.400-490
- Tel (19) 2105-8555
IMPRESSÃO: Jornais TRP Ltda, rua Luiz Gama, 144 – CEP 13.424-570
Jardim Caxambu - Piracicaba-SP, tel 3411-3309

imprescindível muito trabalho, boa vontade, dinamismo e profissionalismo. Se faz
coerente estabelecer prioridades numa escala de valores, a
começar por não gastar mais
do que ganha, porque muitas
vezes o consumismo leva-nos a
erros gritantes. Outro fator
refere-se à aquisição de be n s ,
como por exemplo: carros
e aparelhos eletrônicos de
última linha, roupas de
grifes, festas luxuosas, viagens aéreas e marítimas
i n t e r n a c i o n a i s . Tudo isso

Não é preciso ter
muito e tudo de
melhor qualidade
para ser feliz
é bom, gratificante, mas, se
sua renda mensal acompanha
esse rol de atividades. É preciso também considerar um imperativo, pois vivemos num
país onde os salários são diferenciados, sendo que, algumas
pessoas estão no ápice com excelentes salários, enquanto
que é acentuado o número que

se encontram na base piramidal, com baixos e médios salários. Então, como agir e o que
fazer? Batalhar a procura de
altos salários ou adaptar-se a
sua realidade? O im p o r t a n te e compreensível é usar
o intelecto, ter discernimento e ação para bem dec i d i r , n ã o é fácil, mas...
Não é preciso ter muito e
tudo de melhor qualidade para
ser feliz, realizado, porque muitas vezes a felicidade que buscamos está nas simples e pequenas coisas. Boa sorte!
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AGRONORDESTE
Em reconhecimento às iniciativas de sucesso de produtores do AgroNordeste, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) e o Banco
do Nordeste (BNB) realizaram, a
entrega do Prêmio AgroNordeste
2021. Foram premiados 16 agricultores familiares atendidos
pela instituição bancária por
meio das linhas de crédito do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), no
âmbito do Plano AgroNordeste.
INDÍGENAS
A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) prevê receber um total de 20 mil toneladas de alimentos para a composição de cestas de alimentos. Os
produtos serão entregues nas
Unidades Armazenadoras da
Conab (UAs), e destinados a
aproximadamente 233 mil famílias indígenas de todo o país. Ao
todo, serão entregues mais de
1,16 milhão de cestas. Um quinto deste quantitativo, ou seja,
cerca de 232 mil unidades, deve
ser destinado diretamente pelos
fornecedores nos locais informados pela Fundação Nacional do
Índio (Funai). O restante das
cestas, em torno de 933 mil unidades, será montado nos armazéns da Conab.
PLANO SAFRA
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
participou, no Palácio do Planalto, de reunião para discutir ações
para aumentar a competitividade do
agro em 2022. O encontro aconteceu, com representantes da Casa
Civil e da Secretaria de Governo
da Presidência da República. O
ponto mais urgente solicitado
pela CNA foi a necessidade de
recomposição de R$ 5,7 bilhões
de recursos no orçamento.
MULHER
O Dia Internacional da Mulher (08 de março) será comemorado em conjunto pelos três
centros de pesquisa da Embrapa
no estado do Rio de Janeiro:
Embrapa Agrobiologia (Seropédica), Embrapa Agroindústria de
Alimentos e Embrapa Solos, ambas na cidade do Rio de Janeiro.
As Unidades vão trazer a neurocientista Letícia de Oliveira para
a live Mulheres na Ciência e na
Sociedade: lugar de mulher é
onde ela quiser? Ela é Professora Titular da Universidade Federal Fluminense -UFF/RJ e pesquisadora Sênior do University
College London (Inglaterra).
FIESP
José Manoel Marconcini,
chefe-geral da Embrapa Instrumentação (São Carlos SP), foi designado conselheiro do Conselho Superior do

Agronegócio da Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo, pelo presidente da
FIESP, Josué Christiano Gomes da Silva. O mandato vai
até 31 de de z e m b r o d e
2022. O COSAG, criado em
2007, é um órgão técnico
estratégico da FIESP - coordenado pelo Instituto
Roberto Simonsen (IRS) e tem como presidente, desde 2016, Jacyr Costa Filho.
PRÊMIO
O Programa Aplique Bem
desenvolvido pelo Instituto
Agronômico (IAC-APTA) recebeu o Prêmio em Boas Práticas,
na categoria Responsabilidade
Social, concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), em 23
de fevereiro de 2022. A empresa parceira do Aplique Bem, a
UPL, recebeu o Selo Mais Integridade 2021/2022 na categoria Responsabilidade Social.
REGULAMENTAÇÃO
Foi assinado o Decreto que
regulamenta a lei nº 17.453, de
2021, que dispõe sobre a manipulação e o beneficiamento de
produtos de origem animal, sob
a forma artesanal, bem como
sobre sua inspeção e fiscalização no Estado de São Paulo.
Assim, o Governo de São Paulo,
pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento, atende a demanda dos produtores artesanais do Estado.
AQUICULTURA
A aquicultura brasileira
está em franco crescimento,
com significativos avanços
na produção e na profissionalização do setor. E São
Paulo, com foco especial em
sua região Noroeste, banhada pelos rios Grande e Tietê,
tem grande contribuição
para esses resultados. Dados
do Anuário 2022 da PeixeBR
(Associação Brasileira de Piscicultura), recém-divulgados, apontam que, em 2021,
a produção de peixes de cultivo em território paulista foi
de 81.640 toneladas.
SOLO E PRODUÇÃO
No giro do secretário de
Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, Itamar
Borges, e do secretário-executivo da Pasta, Francisco Matturro, pelas cidades do Pontal do
Paranapanema, eles atenderam
o convite de Itamar Alves de
Oliveira Junior, diretor da empresa do ramo de sementes forrageiras tropicais Soesp (Sementes Oeste Paulista), de Presidente Prudente, e de Paulo Zanetti,
diretor-superintendente da Cocal, de Narandiba. (Com informações de assessorias).

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

Seduc tem que cumprir
recomendações das
autoridades sanitárias
Professora Bebel

A

APEOESP, assim como o
nosso mandato popular, luta pela
vacinação de todos
os profissionais da
Educação na Fase 1 e
essa conquista se estendeu a todo o Brasil. Também lutamos pela vacinação dos estudantes e, agora, das
crianças abaixo de doze anos.
Infelizmente, a pandemia não
acabou e uma nova variante, a
Ômicron, é altamente contagiosa.
Já contabilizamos mais de mil
mortes diárias no país, sem que
medidas eficazes sejam tomadas
pelo governo federal ou pelo governo de São Paulo, mais populoso estado da federação.
Defendemos que o processo
educativo deve se dar de forma
remota em todas as situações
onde haja alto risco de contágio nas escolas. Nosso levantamento indica a ocorrência de
752 casos de Covid em apenas
147 escolas. Há casos de escolas com mais de 35, 40 casos.
Por isso, o secretário estadu-

al da Educação, Rossieli
Soares, foi confrontado
pelas autoridades sanitárias do Estado, por meio
da Deliberação 11 da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São
Paulo - CIB/SP, que divulgou Nota Técnica intitulada Surtos Institucionais de COVID-19: Orientações e recomendações, publicada no dia 18 de fevereiro no Diário Oficial do Estado.
O documento diz o que a
APEOESP vem reivindicando desde o início da pandemia e que o
governo Doria/Rossieli sempre se
recusou a aplicar: Medidas preventivas e Medidas para combater o vírus dentro das escolas.
A APEOESP disponibiliza em
seu portal na internet (http://
www.apeoesp.org.br/publicacoes/
escolas-saudaveis/manual-escolas-saudaveis-2/), o Manual Técnico para Escolas Saudáveis, com
indicação de medidas para assegurar um ambiente saudável e seguro nas escolas. Note-se que há
perfeita sintonia entre esse material e a Nota Técnica da CIB/SP.
Ao longo de dezenas de

Documento
também
determina a
comunicação
aos órgãos
competentes de
todos os casos
suspeitos
itens bastante detalhados na
Nota, o órgão estabelece uma
série de procedimentos que, lamentável, não se observam de
forma completa nas escolas estaduais. Em muitas delas, não
são cumpridos os procedimentos mais básicos para impedir a
proliferação do vírus. O documento pode ser encontrado na
íntegra como anexo do boletim
APEOESP Informa Urgente
número 14, em: http://www.apeoesp.
org.br/publicacoes/apeoesp-urgente/n-14-dia-16-de-marco-as14h-todos-na-av-paulista/.
No caso das escolas estaduais, como esperar que a rotina diária de limpeza e desinfecção possa se estabelecer se faltam funcionários não apenas no setor de limpeza, mas em quase todas as áre-

as? É urgente a contratação de
mais funcionários pelo Estado, não
terceirizados. O documento também determina a comunicação aos
órgãos competentes de todos os
casos suspeitos, confirmados ou
não, o que colide diretamente com
a atual postura da SEDUC de omitir dados, para fazer crer que está
tudo bem nas escolas.
A Deliberação é clara ao determinar que um surto de Covid
ocorre com a presença de dois casos interligados na mesma instituição (inclusive escola) e que
essa instituição poderá ter suas
atividades interrompidas em
função desse surto, havendo
autorização das autoridades
sanitárias municipais.
A APEOESP requereu ao secretário da Educação a imediata
aplicação de todas as medidas determinadas pela Deliberação da
CIB e ingressará com medida judicial neste sentido.
Professora Bebel, presidenta da APEOESP, deputada estadual e líder
da Bancada do PT na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo.

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

Nasci no Bairro
da Paulista, onde
ouvia todos os
dias o tilintar
nervoso dos
rodeiros do trem

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!"

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.
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 nascente*, 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.

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.
*Publicado novamente
devido a incorreção.
Jo s é O s m i r B e r t a z z o n i ( 6 3 ) , a d v ogado
e jornalista. E-mail:
osmir@cspb.org.br.
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"Batom, Lápis & TPM 2022" terá
trabalhos de artistas de 13 países
Neste ano, haverá a edição virtual e também presencial, com exposições dos trabalhos
no Shopping Piracicaba, a partir do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher

De mão dupla, rua em frente a
escola traz riscos a alunos
Atendendo à solicitação de
mães e pais de alunos da Escola Municipal "Professor Santo
Granuzzio", no Parque Chapadão, o vereador Pedro Kawai
(PSDB) esteve na unidade,
acompanhado da diretora, Simone Alonso, que apontou a preocupação da comunidade em relação ao trânsito em frente ao estabelecimento de ensino.
De mão dupla, a rua dos João
de Barro registra no período de
entrada e saída dos alunos fluxo
intenso de carros, vans e ônibus.
A diretora relatou que a mão dupla deixa o local "ainda mais perigoso" -só de alunos, são quatro
ônibus que desembarcam em frente à escola, sendo que "não há vaga
para todos", segundo Simone.
Um grupo de pais solicitou ao vereador que intervenha junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes por mais
vagas especiais para embar-

que e desembarque dos alunos, pela instalação de uma
faixa de pedestres elevada e pela
elaboração de estudo para implantar mão única na rua dos
João de Barro.
A direção da escola também solicitou a poda de uma
árvore, no interior da unidade,
que, com muitos galhos sobre a
caixa d'água, pode causar futuros danos ao equipamento.
Kawai parabenizou Simone pela
condução da escola e disse que
vai solicitar, por indicação, às
secretarias envolvidas, "as
manutenções e adequações
necessárias para segurança
dos alunos e func i o n á r i o s " .
"A escola está muito bem cuidada. Nossa preocupação com os
alunos é constante, e isso abrange
a qualidade do ensino, o espaço
físico da escola, se a merenda está
de acordo e, também, a segurança
na chegada e saída das crianças",
declarou o vereador.
Assessoria

Trabalho de Maya Tcholakova (Bulgária)

Trabalho de Synnove (Brasil)

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
da Ação Cultural (Semac) e Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação de Humor Gráfico
de Piracicaba (CDHU), já disponibilizou a lista das artistas que farão parte
da mostra Batom, Lápis & TPM 2022.
Foram selecionados 92 trabalhos de
40 artistas vindas da Alemanha, Belarus, Bélgica, Brasil, Bulgária, China, Colômbia, Egito, Estônia, Irã,
Itália, Polônia e Suíça. A lista pode
ser
conferida
no
site
www.salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br.
A mostra Batom, Lápis &
TPM, neste ano, terá edição virtual e
também presencial, com exposições

peramos que outras mostras do
Salão também possam ser conferidas ao vivo, contato que faz toda
a diferença", ressalta Kadeshi, que
também é curador da mostra.
HISTÓRIA - Direcionada a
mulheres cartunistas, caricaturistas e ilustradoras, Batom, Lápis &
TPM foi criada em 2011, após levantamento no qual detectou-se o
número reduzido de mulheres inscritas no Salão Internacional de
Humor de Piracicaba em relação
aos homens. A mostra propõe estimular e oferecer espaço a artistas - amadoras ou profissionais brasileiras e estrangeiras para
mostrar suas produções no âmbi-

ELAS

POR

dos trabalhos no Shopping Piracicaba, a partir do dia 8/03, Dia Internacional da Mulher. "A mostra Batom,
Lápis & TPM é um projeto do qual
temos muito orgulho, um dos poucos
no mundo a privilegiar olhares femininos tão diversos, onde a qualidade do material recebido só aumenta", comemora o secretário da
Ação Cultural, Adolpho Queiroz.
O diretor do Salão Internacional de Humor, Júnior Kadeshi,
também comemora o retorno presencial da exposição. "Para nós é
uma grande alegria voltar a fazer
Batom, Lápis & TPM de forma presencial e em um lugar com grande
fluxo de público. A partir daí, es-

to das comemorações e reflexões
do Dia Internacional da Mulher.
É promovida pela Prefeitura,
por meio da Semac, como programação oficial do CDHU, com apoio
da Associação dos Amigos do Salão Internacional de Humor de
Piracicaba (AHA).

parlamentar

Pedido por estudos para aumentar a segurança no local
foi feito pela direção da Escola Municipal "Professor Santo Granuzzio" e por pais de alunos a Pedro Kawai

SERVIÇO - A Semac e o
CDHU ficam no Parque
do Engenho Central, na
avenida Maurice Allain,
454, Vila Rezende, Piracicaba. Mais informações
pelo telefone 19-34322148 ou e-mail contato@
salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br.

Assessoria parlamentar

ELAS

Show Tributo celebra Elis Regina e
Marisa Monte no Teatro do Engenho
Em janeiro de 1982, Marisa
Monte tinha apenas 14 anos. Naquele mês, Elis Regina estava se
despedindo deste mundo. As duas
nunca dividiram o mesmo palco.
Pelo menos não até agora. As obras
das grandes divas da MPB se encontram nas vozes de Denise Libardi e Patrícia Ribeiro, em um
show tributo que promete emoções
sem tamanho!
Em março de 2022, o palco do
Teatro Erotídes de Campos, no
Engenho Central, recebe o espetáculo "Elas por Elas", na semana
em que o mundo inteiro comemora o Dia Internacional da Mulher.
Nos microfones, dois grandes ícones da música revisitados pelas
vozes de duas artistas piracicabanas cheias de talento e carisma. O
improvável encontro de Elis e
Marisa acontece na noite de sexta,
11 de março, e apresenta um repertório de grandes temas para
levar a plateia em um passeio pela
obra de duas estrelas de primeiríssima grandeza.
Segundo Denise, que divide o
palco e a produção com Patrícia,
"a ideia do projeto surgiu justamente para que duas mulheres
pudessem homenagear outras

mulheres. Com um repertório tão
distinto entre Marisa Monte e Elis
Regina, o show promete mexer
com a alma feminina; do romance à força, do questionamento à
liberdade", revela.
Junto com elas, o talento dos
artistas Welister Barbosa (percussão), Leandro Cintra (violão),
Matheus Bombo (baixo), Ramon
Ravelli (bateria) e João Ramin (piano). O time de primeira linha brinda o público com os maiores sucessos de Elis e Marisa, desde clássicos de novelas até músicas que
já fazem parte do imaginário coletivo e da história de amor e da
vida de muitas mulheres.
Na perspectiva de Patrícia
Ribeiro, que acumula 25 anos
cantando informalmente e 5
anos como profissional, "é a
oportunidade de cantar e contar
que podemos ser quem quisermos
ser". Ela, que também é atriz, conquistou seu lugar no cenário musical piracicabano graças a sua
voz, carisma e qualidade de repertório; tenho amadurecido muito na parceria com Denise Libardi, que além de parceira é sua professora de canto. Denise coincide
com a amiga na marca dos 25

SANTA ROSA
O gabinete do vereador Gilmar
Rotta (Cidadania) levou uma
equipe da Semob (Secretaria
Municipal de Obras) na escola municipal Antonia Jesuína
Camillo Pipa, localizada no
bairro Santa Rosa, para verificar um buraco que se abriu
próximo às salas de aulas. A
erosão ocorreu devido ao período de chuvas. Era possível
visualizar pela cratera aberta
que a rede de águas pluviais

passava pelo local, sendo
necessária a manutenção. A
direção da unidade de ensino
encaminhou o pedido de reparos à secretaria municipal responsável, porém não obteve retorno. A área foi isolada e uma
das salas foi transferida para
garantir a segurança dos alunos.
Após a intervenção do parlamentar, a ordem de serviço foi colocada na programação da Semob e o reparo foi executado.

Denise Libardi e Patrícia Ribeiro

anos cantando em bandas de baile, barzinhos, eventos corporativos
e sociais; além de ser a profissional que orienta e molda hoje mais
de 50 vozes piracicabanas, com
técnicas aplicadas do amador ao
que deseja se profissionalizar.
Com essas duas feras no palco,
quem ganha é o público; mas obviamente somente quem garantir
seus ingressos a tempo, já à venda
na bilheteria do Teatro do Engenho ou diretamente com as artis-

Divulgalção

tas pelo Instagram: @denilibardi e @patriciaribeiromusic.
SERVIÇO - Show "Elas por
Elas", com Denise Libardi
e Patrícia Ribeiro. Sexta,
11/3, 20h; no Teatro Erotides de Campos (Engenho
Central - Piracicaba). Ingressos: primeiro lote R$
30,00 (bilheteria do Teatro ou diretamente no Instagram das artistas).

D IGNIDADE Í NTIMA

Estado encaminha projeto para tornar lei o programa
O Governador João Doria
autorizou o envio nesta sexta-feira (25) de um projeto de lei à Alesp
(Assembleia Legislativa do Estado) para instituir o Dignidade Íntima como um programa permanente da Secretaria de Educação
para a distribuição de itens de higiene menstrual em todas as unidades escolares da rede estadual.
O Dignidade Íntima foi uma
iniciativa criada em decreto publicado dia 19 de junho de 2021
pelo Governo de São Paulo, por
meio da Secretaria da Educação.
Com o objetivo de combater a
pobreza menstrual e seu impacto na educação, sobretudo na

evasão escolar, a iniciativa viabilizou investimento de mais de
R$ 30 milhões somente em
2021. Os produtos são disponibilizados em todas as unidades escolares da rede estadual para quaisquer alunas que
precisarem, com destaque para
aquelas em situação de vulnerabilidade. O programa também promove a formação dos profissionais
da escola e estudantes, para garantir acesso ao benefício.
A compra dos materiais é realizada através do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola). O
programa também tem como eixos a formação sobre a temática

para todos na unidade, o protagonismo dos jovens, a distribuição
de material informativo e a construção da rede de apoio na escola.
Desde a sua criação, o Dignidade Íntima mobilizou muitas comunidades escolares, no
interior e na capital, engajando e orientando tanto a equipe
de profissionais das escolas
como as próprias estudantes,
que, além de serem beneficiadas com os materiais disponibilizados, colaboram com a divulgação do programa e na
abordagem do assunto junto ao
seu núcleo social - principalmente dentro do ambiente es-

colar. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que
1 entre 10 meninas no mundo
sofrem com o impacto da pobreza menstrual na vida escolar. No Brasil, estima-se que
esse número seja 1 em 4. Em
2014, a ONU reconheceu o direito à higiene menstrual como
uma questão de direito humano e à saúde pública.
Encaminhado pela Secretaria
da Casa Civil à Alesp, o projeto de
lei publicado no Diário Oficial do
Estado deste sábado (26) será
analisado pelos deputados e,
após aprovação, irá para a sanção do Governador João Doria.

VINHO ARGENTINO
O empresário argentino Javier Gutierres, torcedor fanático
do River Plate e proprietário
da Vinoteca Caminos Wine
Boutique, em Puerto Iguazu
(Argentina), come m o r o u a
crescente retomada após a
fase mais grave da pande-

mia, principalmente com o
retorno de brasileiros que atravessam por Foz do Iguaçu.
"Caminos Wine Boutique" é
a principal vinoteca da cidade e recebe turistas o ano
inteiro, e também é patrocinadora do Jornal A Tribuna.
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GUERRA

NO

LESTE EUROPEU

Parlamento Metropolitano aponta os
riscos do conflito à economia regional
Estudo de assessoria técnica analisa impacto das ações militares da Rússia para balança comercial dos 24 municípios da Região Metropolitana de Piracicaba
Guilherme Leite

A invasão da Ucrânia pela
Rússia na última quinta-feira (24)
trouxe uma preocupação ao Parlamento Metropolitano de Piracicaba diante da possibilidade de impacto comercial no bloco regional,
integrado por 24 municípios. O risco analisado é quanto ao saldo das
transações de importações e exportações de cada município com países envolvidos no conflito.
O estudo de cenário foi determinado pelo presidente do Parlamento, Gilmar Rotta (Cidadania),
que tem buscado focar a atuação
do legislativo regional em ações
que analisem e tragam propostas
para a proteção e fomento da economia regional. "A análise das relações comerciais das cidades que
envolvem a Região Metropolitana de Piracicaba com Ucrânia
e Rússia surpreende quanto à
movimentação de recursos que
podem ser afetados com o conflito", explica Rotta.
Elaborado pelo economista e
assessor especial da presidência de
Piracicaba, em apoio ao Parlamento, Ricardo Buso, o estudo traz
dados confiáveis e plenamente
aplicáveis, ao ponto de caracterizarem subsídio aos questionamentos mais urgentes. "O que é necessário para estarmos prontos para
tratar de desenvolvimento regional", afirma Gilmar.
Segundo Buso, o estudo tomou como base as exportações e
importações entre cada município,
Rússia e Ucrânia em 2021, tendo
como fonte o Ministério do Desenvolvimento. "Além de exportação,
importação e participação no total, que o sistema oferece pronto, é
possível extrair o saldo da balança comercial com cada país, que é

total exportado subtraindo o total
importado, e a corrente de comércio, que é o total exportado somado ao total importado. "A exposição comercial direta da Região Metropolitana de Piracicaba com os países em conflito,
Rússia e Ucrânia, pode ser considerada modesta", aponta.
No entanto, sempre em valores FOB (Free On Board - modalidade de exportação caracterizada
pelos custos da produção suportados pelo exportador até a entrada no navio), do total de US$
48,45 milhões exportado pelo conjunto dos municípios aos dois países, cerca de 75% (US$ 36,51 milhões) se destinou à Rússia, ficando a Ucrânia com o residual do
saldo. "No total de R$ 14,61 milhões de importações, a predominância russa se intensificou, com
82% do total, equivalente a US$
11,94 milhões", afirma Buso.
Em termos proporcionais, o
conjunto Rússia e Ucrânia recebeu o equivalente a 1,17% das
exportações da RMP no ano
base, sendo a fatia russa de
0,88%. De forma ainda menos
expressiva, os 24 municípios trouxeram dos dois países o total equivalente a 0,39% de todas as suas
importações, com predominância da Ucrânia, em 0,24%.
O saldo comercial com os
países do conflito foi favorável
à Região Metropolitana de Piracicaba, cujas exportações superaram as importações, em
cerca de US$ 34 milhões. E a
chamada "corrente de comércio", que soma exportações e
importações de nossa região
com tais países, foi de aproximadamente US$ 63 milhões no

ano. "Embora os números se
mostrem proporcionalmente
pouco expressivos, a questão
a se observar é que são clientes de nossa produção e, consequentemente, qualquer
agravamento de tensão pode
requer do bloco vendedor a
atenção em remanejar o destino da produção", alerta.
Detalhando a análise aos
municípios, o destaque em termos absolutos fica para Piracicaba, que em 2021 conquistou
saldo comercial de US$ 42 milhões (em exportações que superaram as importações) com os
dois países. A conta foi reforçada através da marca de US$
32,50 milhões de exportações piracicabanas a economia russa.
Na soma das exportações do
município, o equivalente a 1,87%
se destinou aos países em questão. Para Gilmar Rotta, o valor é
considerável e precisa receber a
atenção diante dos reflexos que
pode causar em cadeia, tanto na
geração de recursos quanto para
renda dos trabalhadores.
Embora com cifras absolutas menores, o estudo aponta
que Iracemápolis se assemelha a
Piracicaba na importância proporcional das exportações ao
conjunto conflituoso. A fatia de
1,83% de suas exportações foi
para lá enviada. Já Rio Claro tem
relação inversa, mais dependente de importações dos dois países. Suas compras superaram em
US$ 13 milhões as exportações,
principalmente da Ucrânia, de
onde vem 3% de suas importações. Num caso mais extremo,
a preocupação local seria a de
substituir vendedores.

Assessor especial da presidência, Ricardo Buso, e o presidente do Parlamento Metropolitano de Piracicaba, Gilmar Rotta

Além da "Cidade Azul", somente Pirassununga e Santa Gertrudes
na RMP são caracterizadas por importações superiores às exportações
nas relações com Rússia e Ucrânia.
Rotta afirma que tratar apenas
das relações diretas de comércio internacional entre os envolvidos seria analisar com simplicidade os riscos. "É preciso analisar um contexto maior, dos dois países em questão como supridores de importantes cadeias produtivas globais, que
impactam também o Brasil e que não
há qualquer tipo de imunidade à
Região Metropolitana de Piracicaba", afirma o presidente.
Ele repercute o estudo que
aponta que, num ambiente de
participação expressiva do agro-

negócio na produção, convém
lembrar que os dois países são
importantes exportadores globais de matérias primas aos defensivos agrícolas, que mesmo
se os produtos finais chegarem
por aqui através outros países,
podem depender dos insumos
produzidos na área do conflito. "Há uma possibilidade de
desabastecimento com elevação
de custos que apontamos no
estudo", destaca Rotta.
No contexto da produção de
alimentos, o estudo destaca ainda
que os dois países são produtores
globais de grãos. Rússia está entre
os maiores exportadores de trigo
(cuja dependência brasileira da importação é elevada) e Ucrânia é o

quarto maior exportador global de
milho. Não menos importante, a
região do conflito abastece boa
parte do petróleo mundial e do gás
europeu. Em ambiente globalizado, os preços das chamadas
commodities, tanto as agrícolas quanto as energéticas, são
muito voláteis às tensões geopolíticas (de difícil previsão econômica) e sempre capazes a impor adicionais desafios à inflação, juros e crescimento econômico, fatores que devem ser
monitorados tanto na economia da Região Metropolitana
quanto do país, diante dos impactos na economia, já fragilizada, diante de fatores políticos e sociais brasileiros.

DICAS
Não importa quantos bilhetes você compre, não há como ter
qualquer garantia significativa
de vitória. A loteria não passa de
um jogo de azar: jogue para se divertir, sem contar com o prêmio. A
loteria tem muito a ver com probabilidade. Pesquisar o assunto vai ajudá-lo a decidir se você deve ou não
jogar. Deixe os bilhetes num lugar ao abrigo de calor, umidade
e animais. Se você quer mesmo
ganhar, armazene-os num lugar
seguro até o dia do sorteio. Leia
as regras da loteria antes de fazer a compra. Descubra que condições devem ser atendidas para
ser premiado e qual é o número
médio de apostadores. Reclame o
prêmio o mais rápido que puder. A
melhor maneira de fazê-lo é ir ao
banco ou lotérica pessoalmente.

DOAÇÃO
Um prêmio de quase US$ 1,1
milhão (R$ 5,5 milhões) será
doado a escolas públicas no estado da Califórnia, nos EUA,
depois que um ganhador perdeu
o bilhete premiado e não conseguiu encontrá-lo dentro do prazo de 180 dias. Funcionários da
loteria divulgaram imagens da
câmera de vigilância mostrando
o momento em que o bilhete premiado foi comprado em um supermercado de Rosemead em 13
de setembro do ano passado, mas
o vencedor disse que tinha perdido o bilhete. Segundo as autoridades, o prazo para reclamar o
prêmio terminou. Com isso, o
prêmio de US$ 1.098.624 vai ser
doado para escolas públicas da
Califórnia.

P ELOURINHO

Castigo a homem liberto foi questionado por São Paulo
Documento datado de 19 de
abril de 1830, no qual o governo
de São Paulo questiona a Câmara
sobre o uso indevido do pelourinho, no qual um homem liberto
foi castigado e açoitado, mostra
uma das faces do racismo que imperava em plena era imperial e escravagista. Tal documento é acompanhado pela resposta da Câmara
de Piracicaba (Vila Nova da Constituição), direcionada à Província.
A série Achados do Arquivo
desta sexta-feira (25) traz o relato
deste caso, onde o presidente da
Câmara e demais vereadores foram questionados pela autoridade provincial a respeito da atitude
deste juiz. Consta que pela Folha
Pública desta cidade, o juiz de Paz
dessa Vila, de forma violenta, arbitrária e cruelmente, fizera castigar em público, com açoites, um
homem que há 10 anos residia na
mesma Vila, como liberto, e que
foi obrigado a confessar se era ou
não escravo de um outro homem,
que como tal o reclamava, apesar
de afirmar ter alguma dúvida a
respeito dos sinais pelos quais o
reputava ser o seu escravo.
Tomando ciência do caso, o
governador da Província ordenou
que imediatamente fosse verificado com legalidade a verdade do
fato apontado, para que se pudesse mandar proceder conforme as
leis contra aquele juiz, que as teria
violado, faltando ao mesmo tempo aos deveres de humanidade.
"Deus guarde a Vossa Mercê. Palácio do Governo de São Paulo, 19
de abril de 1830, Manoel Bispo, aos
senhores presidente e membros da
Câmara da Vila da Constituição",
destaca o documento oficial.
RESPOSTA - Os vereadores
da época se manifestaram sobre o
ocorrido: "Satisfazendo ofício de
Vossa Excelência, dirigido a esta
Câmara, em data de 19 de abril,
em que ordena imediatamente e
com legalidade, informe sobre ter
o juiz de Paz desta Vila com vio-

lenta arbitrariedade feito castigar
com açoites a um homem que há
10 anos residia como liberto, para
obrigar a confessar se era ou não
escravo de um outro, que como tal
o reclamava, sendo que sobre isso
informamos, com a veracidade do
que está ao nosso alcance."
"Também se reconhece que
o sujeito que se faz menção de
nome Francisco, há mais de
oito anos, sempre residiu nesta
Vila, tido e havido por liberto, e aparecendo nesta um
outro sujeito se dizendo ser
seu o escravo, apresentando ao
juiz de Paz para averiguar se
era ou não cativo, em cujo ato
constava dúvida ser o seu
cativo, por alguns sinais."
"E, por parte do juiz foi o
dito Francisco dizendo ser o
escravo, e apresentou aos juízes de Paz para averiguarem se
era ou não cativo, em cujo ato constava dúvidas ser o cativo, por alguns sinais, e da Casa daquela
autoridade foi decidido que o tal
de Francisco fosse conduzido
ao Pelourinho, onde sofreu alguns açoites com o pretexto de
confessar se era ou não cativo,
como se primeiro vulgarizou."
"Porém, agora, por algumas
informações a que se teve acesso,
consta que o dito Francisco confessava ser cativo, porém, não daquele sujeito e isto antes de ir a
castigo, pelo que nos convencemos,
que a mente do juiz de Paz não foi
castigar ao homem livre. Esta é a
verdade que podemos afirmar."
"Deus guarde a Vossa Excelência. Constituição, 10 de
maio 1830, ilustríssimo excelentíssimo Senhor Presidente da
Província de São Paulo, Pedro
Leme de Oliveira, Antonio Fiuza de Almeida, José Alves de
Castro, Carlos José Botelho e
Joaquim Antonio da Silva.
Esta, conforme Francisco
Florêncio do Amaral - secretário da Câmara", concluíram os

Arquivo/Câmara

Governo Provincial, em 1830, questionou a Câmara de
Piracicaba pelos açoites infringidos a um escravo liberto,
em praça pública, por ordem judicial
vereadores, em resposta ao
governo da Província.
PELOURINHO EM PIRACICABA - O pelourinho representava o sinal de respeito e
justiça. Localizava-se na praça
José Bonifácio, próximo à fonte
e ao coreto, que existiam na época, onde mais tarde seria instalado o Teatro Santo Estevão. Segundo Guilherme Vitti em "Manual de História Piracicabana",
conforme documentos da Câmara, o pelourinho foi o símbolo que
era da autoridade civil e sinal de
independência administrativa.
No seu entorno ficavam a Casa
da Câmara e a Cadeia, além da
Matriz, igreja de Santo Antonio.
Registros do nascimento
de Piracicaba, na então Vila
Nova da Constituição, em
1816 demonstram que o pelourinho situava-se no centro da
praça principal. Não se conhece
o paradeiro deste instrumento,
que em pleno século 19 achavase preparado, lavrado e oitavado, constituído de madeira de
cabreúva grossa, e composto
com quatro braços de ferro, com
seus argolões nas quatro faces,
tendo em cima do capitel uma

haste de ferro, sustentando um
braço com um cutelo e uma bandeirinha no cimo.
O pelourinho representava um
dos instrumentos de suplício dos
escravos e marca de grandeza das
cidades. Diversas localidades brasileiras, a exemplo de Campos dos
Goytacazes, no Rio de Janeiro e, Mariana, em Minas Gerais, ainda hoje
conservam parte destes equipamentos, instalados em praças públicas.
Espera-se que a manutenção
deste símbolo na contemporaneidade possa sensibilizar as novas gerações
ao olhar para este marco, no entendimento de que o colonialismo como uma
força ainda viva, enseja que a luta
pela liberdade do ser humano deva
ser constante e permanente.
ACHADOS DO ARQUIVO
- a série "Achados do Arquivo" se
pauta na publicação de parte do
acervo do Setor de Gestão de Documentação e Arquivo, ligados ao
Departamento Administrativo,
criada pelo setor de Documentação, em parceria com o Departamento de Comunicação Social, com
publicações no site da Câmara, às
sextas-feiras, como forma de tornar
acessível ao público as informações
do acervo da Casa de Leis.

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555

SUPEROU
O casal David e Kathleen tinham ganhado 1 milhão de libras (R$ 4,65 milhões). Uma semana depois, ganharam outro
prêmio de 1 milhão de libras. Segundo a Camelot, que opera a
loteria nacional no Reino Unido,
a probabilidade de isso acontecer é de uma em 283 bilhões.

CUIDADO
Aqui no Brasil, prazo para resgatar prêmio de todas a loterias da
Caixa Econômica Federal é de 90
dias. Confira suas apostas o mais
breve possível para não ter o dissabor de não receber por ter ultrapassado o prazo. Hoje tem vários meios
para conferir com rapidez; pela internet logo após o sorteio ou em
uma lotérica mais próxima.
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TRANSPORTE
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00

COLETIVO

Empresas têm nova data
para apresentar propostas
Edital está disponível no site da Prefeitura; propostas devem ser entregues até 19/04
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), republicou o edital de abertura de licitação para a concessão do transporte coletivo urbano e rural de passageiros por ônibus e do transporte
especial Elevar. O edital está disponível no site da Prefeitura
(www.piracicaba.sp.gov.br) no botão Licitações, em Editais/Atas. As
empresas interessadas terão até às
13h30 de 19/04 para apresentar
as propostas, que serão abertas no
mesmo dia, às 14h.
O edital de concessão do
transporte coletivo, publicado em
dezembro de 2021, foi suspenso
devido a questionamentos técnicos, como a respeito da garagem
que deverá ser construída pela concessionária e será fiscalizada pela
Semuttran. Esses questionamentos foram esclarecidos na republicação do edital. A titular da Semuttran, Jane Franco de Oliveira,
lembra que o edital foi elaborado
com base em estudos técnicos feitos pela Pasta, que considerou a
participação da população por
meio do PMI (Procedimento de
Manifestação de Interesse), de
consulta e audiência públicas.

Com mais conectividade na
frota (wi-fi e entradas USBs) e alguns veículos com ar-condicionado, a nova concessão do transporte coletivo trará diversas melhorias aos usuários. De acordo com a
Semuttran, o edital prevê a execução dos serviços por cinco anos,
em regime de exclusividade e com
a possibilidade de participação de
consórcio de empresas. O critério
de escolha será o da menor tarifa.
O valor estimado de receita do contrato no período de cinco anos é
de R$ 486.984.513,29.
Além da construção da garagem, a empresa vencedora será
responsável pela manutenção e
limpeza dos terminais. "Esse ponto é essencial porque gerará mais
rapidez na hora de atender às necessidades dos terminais, sem que
a Semuttran precise abrir processos licitatórios específicos, e também economia aos cofres públicos", enfatiza Jane. Além da proposta de execução do serviço, a
Prefeitura também avaliará a
situação jurídica de cada empresa, para verificar se estão
aptas a participar da licitação.
A empresa vencedora deverá
operar, inicialmente, com 163 veículos e 10% de reversa. Atualmen-

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) visitou nesta semana, a
pedido de moradores, o centro de
lazer do Jardim Abaeté/Potiguar,
que conta com parque infantil,
academia ao ar livre e campo de
areia. A população reclama da
falta de manutenção do local,
que está com mato alto, galhos
caídos e árvores secas.
Além do mais, o campo de
areia está tomado pelo mato e encontra-se praticamente sem areia,
e o alambrado que o cerca está
danificado. Na academia ao ar
livre, a placa indicativa dos
exercícios está totalmente apagada. O parquinho para as crianças e os bancos do local precisam de uma nova pintura.
Segundo Kawai, a rua Dalila
de Oliveira Moreira, onde fica o
centro de lazer, necessita de urgentemente de uma operação tapa

buracos. O parlamentar ainda pede
que seja realizada a manutenção
do dreno existente no local, que
ajuda a escoar as águas pluviais
para o ribeirão que corta a área
verde. Conforme ele constatou, o
dreno está tomado pelo mato, o
que pode ocasionar acúmulo de
água de chuva e, potencialmente, tornar o local um criadouro
do mosquito da dengue.
Pedro Kawai elaborou uma
série de ofícios - cada um para
uma secretária específica-, solicitando todas as providencias cabíveis a fim de solucionar o mais
breve possível as demandas colhidas junto à população: "faz parte
do nosso trabalho andar pela cidade, ouvindo a população, e cobrar a prefeitura por benfeitorias e manutenções que cabem ao
Executivo realizar periodicamente", afirmou o vereador.

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

Vereador reforça luta
de moradores da região

- 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

no mínimo 40 deverão possuir arcondicionado. Esses veículos vão
atender às linhas troncais, que
são aquelas que ligam os terminais dos bairros ao Terminal
Central de Integração (TCI).
SEGURANÇA - Todos veículos da frota deverão contar também com monitoramento por
meio de câmeras de segurança
em seu interior. Os veículos terão ainda sistema de rastreamento e serão monitorados em
tempo real pela Semuttran.

População do Jardim Abaeté/Potiguar
pede manutenção em centro de lazer

I TAPUÃ

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

te o município conta com 153
veículos e 10% de frota reserva. A frota deverá ter, ainda,
idade média máxima de cinco
anos e idade máxima do veículo
de dez anos. "O contrato emergencial vigente determina idade média de oito anos e idade máxima
de dez anos", comenta Jane.
CONECTIVIDADE - A responsável pela Semuttran lembra
que o edital prevê ainda que todos
os veículos deverão ter entradas
USB e conexão wi-fi. Além disso,

I NFRAESTRUTURA

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

Semuttran empresas têm nova data para apresentar
propostas para concorrência do transporte coletivo

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
resolver 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 paroquia 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

Godoy se reuniu com o secretário de Obras, Paulo Sérgio,
para reafirmar reivindicações populares que passam pela
duplicação de rua e melhoramento de iluminação

Kawai foi ao local e conversou com moradores. Mato alto,
galhos caídos, falta de manutenção e pintura em equipamentos são algumas das dificuldades apontadas
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FALECIMENTOS
SR. RAYMUNDO JOSE DA COSTA faleceu dia 26 p.p., nesta cidade, contava 83 anos, filho dos
finados Sr. Jose Eliseu da Costa e da Sra. Livramento Alves da
Conceição Costa, era casado
com a Sra. Benedita Pereira da
Costa; deixa os filhos: Lindamir
Pereira da Costa; Sebastião Pereira da Costa; Rosa Maria Pereira da Costa; Marlene Pereira
da Costa; Neuza Pereira da Costa
e Osni Pereira da Costa. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado dia 26 p.p., às 17h00
no Cemitério Municipal de Porto
Feliz/SP em jazigo da família ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. BRAZ DONIZETE SOARES
DE LIMA faleceu dia 26 p.p.,
nesta cidade, contava 63
anos, filho dos finados Sr.
Jose Soares de Lima e da
Sra. Sebastiana Reinaldo de
Lima, era casado com a Sra.
Maria Aparecida Ferreira de
Lima; deixa os filhos: Andre
Soares de Lima, já falecido,
deixando viúva a Sra. Juliana
Dalessandro de Lima; Fernando Soares de Lima e Patricia de Lima de Oliveira, casada com o Sr. Jean Pierre
Resende de Oliveira. Deixa
netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 11h00
d a s a l a “ A ” d o Ve l ó r i o d o
Cemitério Parque da Ressurreição para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS
– FUNERAIS
SRA. JACYRA PALLU CARAVITA faleceu dia 26 p.p., na cidade de São Pedro/SP, contava 90
anos, filha dos finados Sr. Luiz
Pallu e da Sra. Maria Antonia
Assine, era viúva do Sr. Dario
Benedito Caravita; deixa o filho:
Luiz Humberto Caravitta, já falecido. Deixa nora, netas, bisnetas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído
o féretro às 13h00 do Velório
Municipal de São Pedro/SP
para o Cemitério Municipal da
Saudade de São Pedro/SP em

jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS
SR. ADÃO NUNES DE BRITO faleceu dia 26 p.p., nesta cidade,
contava 51 anos, filho dos finados Sr. Mariano Nunes de Brito
e da Sra. Joana Rosa de Jesus,
era casado com a Sra. Eva Aparecida Dionisio; deixa os filhos:
Izequiel Barbosa Nunes; Carlos
Barbosa Gonçalves e Marchiele Barbosa Gonçalves. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído
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
ENGENHEIRO AGRÔNOMO:
JOSEBA INAKI DE NEGREIROS
ECHEVARRIA faleceu dia 26 p.p.,
nesta cidade, contava 69 anos,
filho dos finados Sr. Timoteo
Echevarria Torre e da Sra. Henedina de Negreiros Echevarria, era casado com a Sra. Jussara de Fatima Bernardo Echevarria; deixa as filhas: Renata
Bernardo Echevarria, casada com
o Sr. Everson Guimarães Anibal;
Paula Bernardo Echevarria, casada com o Sr. Charles Louis Peters
e Luciana Bernardo Echevarria.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala “Standard” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS
– FUNERAIS
SR. JOSE XAVIER DE SOUZA
faleceu dia 26 p.p., nesta cidade, contava 76 anos, filho dos
finados Sr. Augusto Francisco
de Souza e da Sra. Auta Xavier
Lima. Deixa familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
16h30 da sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSÉ ISMAEL BERALDO

faleceu dia 26 p.p., na cidade de São Pedro – SP, contava 80 anos filho dos finados
Sr. Alexandre Beraldo e da
Sra. Iolanda Magri Beraldo,
era casado com a Sra. Myrna
Edite Santos Beraldo; deixa
os filhos: Henrique Alexandre
de Jesus Beraldo, casado com
a Sra. Vania Santin Beraldo;
Maria José Beraldo; André Luis
de Jesus Beraldo, casado com
a Sra. Vanderleia Ap. Lopes e
José Ismael Beraldo Junior,
casado com a Sra. Suzelaine
Maria E. Beraldo. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído
o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala 07,
para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. VALDEVINO DE OLIVEIRA
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos
finados Sr. João Antonio de Oliveira e da Sra. Maria Gaspar de
Oliveira; deixa os filhos: Silvana
Aparecida de Oliveira Nunes,
casada com o Sr. José Nunes
Neto; Gislaine Aparecida Carvalho de Oliveira, casada com o Sr.
Nelton da Silva e Thiago Henrique
Carvalho de Oliveira, casado com
a Sra. Vanessa Pereira Carvalho.
Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem,
às 16h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PEDRO RIBEIRO faleceu
anteontem, nesta cidade,
contava 85 anos, filho dos finados Sr. João Ribeiro e da
Sra. Maria Augusta da Conceição; deixa os filhos: Luiz
Donizete Ribeiro, casado
com a Sra. Sueli Aparecida
Nasato Ribeiro; Ademir Ribeiro; Sueli Aparecida Ribeiro Lourenço, casada com o
Sr. Marcos Lourenço; Lucilene Ribeiro Martins, casada
com o Sr. Wagner Martins;
Lucineia Ribeiro Soares, casada com o Sr. André Soares

e Elisangela Conceição Ribeiro Fraga, casada com o
Sr. Henderson Tobias Fraga.
Deixa netos, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia
de Cremação foi realizada
ontem, tendo saído o féretro
às 11h00 do Velório da Saudade, sala 07, para o Crematório Unidas-Bom Jesus na cidade de Piracicaba/SP. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOAQUIM ALVES DE BARROS faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 74 anos, filho
do Sr. Aureliano Alves da Costa,
já falecido e da Sra. Rita Alves
da Silva, era casado com a Sra.
Ana Antonia Candido de Barros;
deixa os filhos: Edmilson Alves
de Barros, casado com a Sra.
Simone Gama Barros; Edton
Alves de Barros, casado com a
Sra. Maria Aparecida da Silva
Barros; Jair Alves de Barros,
casado com a Sra. Julinalva
Pereira de Souza; Daniel Candido de Barros; Daniela Candido de Barros; Lindinalva Cristiane Rosti de Souza, casada
com o Sr. Adilson de Souza e
Lincoln Cristiano Rosti. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
ANTONIO DA MAIA FRANCOR
faleceu anteontem, na cidade
de São Pedro/SP, contava 39
anos, filho do Sr. Jose Eloir Alves Francor e da Sra. Adelaide
de Maia Francor, já falecida.
Deixa irmãos, irmã, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, às 08h30 no Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro/SP em jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO FERNANDES DA
SILVA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Jose Fernandes da Silva e da Sra. Josefa
Nunes Maciel, era casado com

a Sra. Maria Telcina Fernandes
da Silva; deixa os filhos: Antonio Luis Fernandes da Silva, já
falecido; Elza Maria Fernandes
da Silva, já falecida; Carmen
Lucia Fernandes dos Santos;
Eurico Jose Fernandes da Silva, casado com a Sra. Nilce Raquel Henrique; Valdomiro Fernandes da Silva, casado com a Sra.
Rosa Cleide Borges Fernandes e
Clarice Fernandes de Souza, casada com o Sr. Antonio Marcos de
Souza. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
do Velório da Saudade, sala 03,
para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS
SRA. SILVINA MARIA DOS SANTOS faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 76 anos, filha
dos finados Sr. Manoel dos
Santos e da Sra. Armezina Maria da Silva; deixa os filhos: Maria Jose dos Santos; Alexsandro dos Santos Novaes; Jose
Roberto dos Santos Novaes;
Adriana dos Santos Novaes;
Lucinê dos Santos Novaes; Lucia dos Santos Novaes; Luciene Jesus dos Santos; Hosana
Maria Novaes dos Santos e Rosenildo dos Santos Novaes, já
falecido. Deixa genros, nora,
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído 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
SRA. MARIA HELENA DOS
SANTOS FERRACCIU faleceu
anteontem, nesta cidade,
contava 72 anos, filha dos finados Sr. Antonio dos Santos
e da Sra. Mercedes Torres
dos Santos, era viúva do Sr.
Jose Carlos Mauro Ferracciu;
deixa as filhas: Luciana dos
Santos Ferracciu e Priscila
dos Santos Ferracciu, já falecida. Deixa demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o

féretro às 15h00 da sala “A” do
Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS
JOVEM: MURIELLY PARIZOTTO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 27 anos, filha do Sr. Arnaldo Rudinei Parizotto, já falecido e da Sra. Renata Valeria
Della Antonia Parizotto; deixa o
irmão: Murilo Parizotto, casado
com a Sra. Natalia Ravelli. Deixa sobrinho, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h30 da
sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS
SRA. VALENTINA RAFAEL faleceu ontem, na cidade de Americana/SP, contava 81 anos, filha
dos finados Sr. Sebastião Rafael e da Sra. Josefina Benedita Rafael. Deixa demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 16h00 do Velório do
Cemitério Parque Gramado na
cidade de Americana/SP para a
referida necrópole em jazigo da
família. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS
SRA. NILDA DA SILVA CONGO faleceu ontem, nesta cidade, contava 53 anos, filha
do Sr. Euclides Gomes da
Silva, já falecido e da Sra.
Maria Fernandes de Oliveira
Silva, era viúva do Sr. Lauro
Roberto Congo; deixa os filhos: Rosangela Gomes de
Almeida, casada com o Sr.
Marcos de Oliveira Caetano;
Marcos da Silva Congo e Vinicius da Silva Congo. Deixa
netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo
saído 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

FALECIMENTOS
SRA. MARIA THERESINHA BELLOTTO MALAGA faleceu dia 26
pp na cidade de Piracicaba aos
81 anos de idade e era viúva do
Sr. Wallace Malaga Vila. Era filha do Sr. Antônio Bellotto e da
Sra. Maria Cerimarco, falecidos.
Deixa os filhos: Washington
Fernando Malaga, Wallace Roy
Malaga, falecido, Willian Cid
Malaga e Wolney Frederica
Malaga. Deixa também netos.
O seu sepultamento deu-se
dia 26 pp as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07,
para o Cemitério da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SRA. JESSICA DE OLIVEIRA
FERNANDES faleceu dia 26 pp
na cidade de Piracicaba aos 30
anos de idade e era casada
com o Sr. Roney Fernandes
Duarte. Era filha do Sr. Lourivaldo Soares dos Santos e da Sra.
Elaine Cristina de Oliveira. Deixou os filhos: Laura e Lorenzo.
Deixa demais parentes e amigos. O seu sepultamento deuse anteontem as 15:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório “B” do Cemiterio Parque da
Ressurreição seguindo para o
Cemitério Municipal da Vila Rezende, onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS – FUNERAIS)

SR. BENTO DE OLIVEIRA faleceu dia 26 pp na cidade de Piracicaba aos 79 anos de idade
e era casado com a Sra. Nilsa
Gonçalves de Oliveira. Era filho
do Sr. Isidoro de Oliveira e da
Sra. Clotilde Gonçalves de Oliveira, falecidos. Deixou as filhas: Marcia Lilian de Oliveira e
Luciana de Oliveira Souza. Deixa também netos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se anteontem as
10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório “D” do Cemiterio Parque da Ressurreição para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS – FUNERAIS)

SR. JOSE VIEIRA DOS SANTOS
faleceu dia 26 pp na cidade de
Piracicaba, aos 93 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria
Rodrigues Vieira. Era filho do Sr.
João Vieira dos Santos e da Sra.
Maria Rodrigues dos Santos,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Maria Carvalho, Luzia Vieira da Silva, Manoel Aparecido
Vieira dos Santos, Artur Vieira
dos Santos, Maria Aparecida
Vieira dos Santos Lopes, Antonio Vieira dos Santos, Reinaldo Vieira dos Santos e Maria
Sebastiana Vieira dos Santos.
Deixa também netos, bisnetos,
tataranetos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 16:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende
– Sala 03, para a referida necrópole, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SR. LUIZ DRI faleceu dia 26 pp
na cidade de Piracicaba aos 82
anos de idade e era viúvo da
Sra. Maria Aparecida Sachs Dri.
Era filho do Sr. Paulo Dri e da
Sra. Maria Apparecida Domingues de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Edison Luiz Dri,
Lucia Cristina Dri, Davison Paulo Dri e Silmara Dri. Deixa também netos. O seu sepultamento deu-se anteontem as 16:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório “C” do Cemiterio Parque
da Ressurreição, para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ARNALDO CORREA SARAIVA faleceu dia 26 pp na cidade
de Piracicaba, aos 64 anos de
idade e era filho do Sr. Vicente
Correa Saraiva, falecido e da
Sra. Nemaura Jorge Correa Saraiva. Deixa a filha: Marianna
Ferraz Saraiva. Deixa demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se anteontem
as 09:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende – Sala 01
para a referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

JOVEM: FLAVIO DE SOUZA CAMARGO faleceu dia 26 pp na cidade de Brotas aos 26 anos de
idade e era filho do Sr. Valdir de
Camargo e da Sra. Rosalina
Klimasewski de Souza Camargo. Deixa irmãos, demais parentes e amigos. O seu corpo
foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento deuse anteontem as 16:30 hs,
saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade - Sala 08,
seguindo para o Cemitério
Municipal da Vila Rezende,
onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. CLEMENTINA MACIENTE
CORNACHIONE faleceu anteontem na cidade de Piracicaba
aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. José Cornachione. Era
filha do Sr. Victório Maciente e
da Sra. Ana Encarnacion Sotta,
ambos falecidos. Deixa demais
parentes e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fú-

nebre para a cidade de Charqueada e o seu sepultamento
deu-se anteontem as 17:00 hs
no Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS).
SR. CELSO BATAGIN faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba aos 73 anos de idade e era casado com a Sra.
Dulcilia Maria Fuzaro. Era filho do Sr. Aldo Batagin e da
Sra. Idelma M. Batagin, falecidos. Deixou os filhos: Mauricio Fuzaro Batagin casado
com Samila Aline Moreira,
Bruno Cesar Fuzaro Batagin
casado com Daniela Lima
Batagin, Francini Helena Batagin casada com Nirlei
Baungartner e Isabele Karina Batagin. Deixa ainda os
netos: Gabriel, Nicolas, Pietra, Helena e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as
10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da
Vila Rezende – Sala 02, para
a referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS –
FUNERAIS)
SRA. ROSALINA NOVELLO FERREIRA faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 88
anos de idade e era viúva do Sr.
Ricardo de Mattos Ferreira. Era
filha do Sr. Rodolfho Marino
Novello e da Sra. Antonia Furlan Novello, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Elizabete, Sueli, Rosemeire, Maria Joana,
Marcos Antonio e Erica. Deixa
também netos, bisnetos e de-

mais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 13:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade – Sala 01,
seguindo em auto fúnebre para
o Cemitério Parque da Ressurreição, onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA CONCEIÇÃO MARIN
KUHN faleceu anteontem na cidade de Campinas, aos 85
anos de idade e era casada
com o Sr. Osvaldo Antonio Kuhn.
Era filha do Sr. Pedro Marin e da
Sra. Emilia Della Vila Marin,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Valdete Ap. Kuhn Baltieri
viúva de Claudio G. Baltieri e
Oswaldo Gilberto Kuhn casado
com Claudia Maria Negri Kuhn.
Deixa também netos e demais
parentes. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento dar-se-á hoje as 13:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal da Vila Rezende – Sala 01 para a referida
necrópole, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IRENE PINHEIRO MARQUES DE OLIVEIRA faleceu
dia 26 pp na cidade de Piracicaba aos 88 anos de idade
e era viúva do Sr. Florencio
Marques de Oliveira. Era filha
do Sr. Pedro Pinheiro e da
Sra. Ana Pinto, ambos falecidos. Deixou os filhos: Helenice Helena Pereira Castilho,
Antonio Carlos Gomes Pereira casado com Maria Nazare
Pereira, Luiz Carlos Gomes
Pereira e Jose Luiz Marques
de Oliveira casado com Ro-

seli Ferreira dos Santos de
Oliveira. Deixa também netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se anteontem as 16:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da
Saudade – Sala 04, para o
Cemiterio da Saudade,
onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR. JESSE DE ALMEIDA faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Francisca Munhoz de Almeida. Era filho
do Sr. Antônio Jose de Almeida
e da Sra. Maria Rita de Almeida,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Davi Munhoz de Almeida
casado com Regiane de Almeida, Josias de Almeida casado
com Maria de Almeida, Eliezer
de Almeida casado com Ivany
de Almeida, Levi de Almeida
casado com Ana de Almeida,
Andre Luis de Almeida casado

com Edna de Almeida, Marcia
Regina de Almeida casada com
Carlos, Lucia Helena de Almeida, Emilene Cristina de Almeida casada com Wellington e
Isaac de Almeida casado com
Eliana de Almeida. Deixa também netos e demais parentes.
O seu sepultamento dar-se-á
hoje as 10:00 hs, no Cemitério
Municipal de Vila Rezende,
onde será inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANTONIETTA ROMANO faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 87 anos de idade e
era filha do Sr. Vicente Romano
e da Sra. Nicolina Domarco, falecidos. Deixa parentes e amigos. O seu sepultamento darse-á hoje as 10:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da
Saudade sala 05, seguindo
para o cemitério da Saudade,
onde será inumada em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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Terça-feira, 1º, e Quarta-feira, 2 de março de 2022

DO

DIA

Câmara retoma reuniões em rito ordinário nesta quinta, 3
Sessões serão às 19h30, sempre às segundas e quintas-feiras, por meio do Sistema de Deliberação Remota
A Câmara Municipal de Piracicaba retoma na quinta-feira, 3 de março, as reuniões camarárias em rito ordinário,
conforme Ato da Presidência 5/
2022, assinado nesta sexta-feira
(25) pelo vereador Gilmar Rotta
(Cidadania). Essa será a primeira reunião ordinária de 2022.
Desde o início do ano, as reuniões camarárias têm sido realizadas de acordo com o rito extraordinário, ou seja, sem a realização
do pequeno expediente e sem a participação de público. Além do
mais, as mesmas aconteciam
apenas às segundas-feiras, com
início às 17h, com exceção da
reunião extraordinária do dia
3 de fevereiro, que aconteceu
em uma quinta-feira.

Com a retomada do rito ordinário, as reuniões deliberativas da
Câmara serão novamente realizadas duas vezes na semana, às segundas e quintas-feiras, a partir
das 19h30. O uso da tribuna pelos
parlamentares, durante primeiro
expediente, volta a ser permitido, mas apenas por 5 minutos.
A exemplo do que já ocorre
desde fevereiro, não haverá uso da
Tribuna Popular e nem entrega de
moções. As reuniões se mantêm de
forma on-line, por meio do Sistema de Deliberação Remota, sem a
presença de público. Também permanecem suspensas as reuniões
solenes, o uso do Salão Nobre "Helly de Campos Melges", e as atividades presenciais da Escola do
Legislativo e do Programa Conhe-

ça o Legislativo. O procedimento,
que busca evitar aglomerações a
fim de impedir a propagação da
Covid-19, será adotado durante todo o mês de março, e pode
ser prorrogado para os demais
meses, caso necessário.
ORDEM DO DIA - Os vetos totais do prefeito aos projetos
de lei complementar 14/2021 e 18/
2021, que respectivamente versam
sobre isenções de IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano) para
imóveis dedicadas à piscicultura e
sobre a isenção do mesmo tributo
para terrenos utilizados como estacionamentos por igrejas, voltam
à pauta nesta quinta-feira, após
pedido de adiamento de votação
feito por parlamentares na reunião camarária anterior.

Ambos os vetos serão deliberados em regime de prioridade, o
chamado "tranca-pauta", ou
seja, caso não sejam votados, impedem a apreciação das demais
matérias, ressalvadas as que
tramitam em regime de urgência.
Além dos vetos, outras 36 proposituras estão na pauta da ordem
do dia da 1ª reunião ordinária de
2022, das quais 6 são moções, 22
são requerimentos, 7 são projetos
de lei, além de 1 projeto de decreto
legislativo que concede título de
"Cidadã Piracicabana".
AUDIÊNCIA PÚBLICA Dentre os requerimentos que devem ser deliberados, o de número
144/2022, de autoria do vereador
Zezinho Pereira (DEM), solicita a
realização de audiência pública no

dia 12 de abril, às 14h, no plenário
da Câmara, para discutir a "gestão dos resíduos sólidos, em especial, a respeito das parcerias público-privadas existentes".
A propositura convoca os secretários municipais de Defesa do
Meio Ambiente, de Finanças, de
Governo e Desenvolvimento Econômico, e o Procurador Geral do
Município. Prefeito e demais autoridades estão convidados a participar da audiência.
IMÓVEL PARA ESCOLA
- Também deve ser apreciado em
segunda discussão, durante a reunião de quinta-feira, o projeto de
lei 242/2021, de autoria do Executivo, que autoriza o município a
desincorporar um terreno de sua
propriedade no Conjunto Habita-

cional Água Branca I para doá-lo
posteriormente ao estado de São
Paulo "visando a implantação de
unidade escolar naquela localidade". Caso aprovado, após desmembramento da área onde atualmente está localizado o Centro
de Educação Digital do Município, o terreno com 4.506,41
metros quadros, com frente para
a avenida Dr. Raul Machado Filho, esquina da rua Dr. Elias Rosenthal, será doado ao estado.
TRANSMISSÃO - A primeira
reunião ordinária de 2022 será exibida ao vivo pela TV Câmara, em 11.3
UHF da TV aberta digital e pelo YouTube e Facebook da Câmara. A reunião também será transmitida ao
vivo, a partir das 20h, na rádio
Educativa FM, em 105,9.

