
OCORRÊNCIA
Já são quatro os boletins de

ocorrência que o advogado Fran-
cys Almeida, pré-candidato pelo
PCdoB Piracicaba, fez contra o ve-
reador Laércio Trevisan Júnior
(PL). O parlamentar foi condena-
do, em primeira instância (com
possibilidade de recurso), por
porte ilegal de arma. Francys
acusa Trevisan Jr. de fazer ame-
aças a ele e a sua família. Segun-
do os registros, foram ameaças,
ligações e, em uma delas, Trevi-
san Jr. teria ido na escola dos fi-
lhos do advogado. Calma, gente,
vamos devagar com o andor.

MUNICIPAIS
Em busca de espaço, o fun-

cionário público Adriano Ban-
deira tem se destacado na defe-
sa dos servidores municipais.
Durante a assembleia do sindi-
cato, se ouviu que Adriano "já
fez mais que o sindicato em
anos". A campanha salarial pode
ser um divisor de águas para a
atual configuração da cúpula do
sindicato. Ou não é pra tanto?

ZEZINHO PEREIRA
Responsável pela lei que be-

neficia os servidores públicos mu-
nicipais com 50% do 13° no meio
do ano, Zezinho tem se destaca-
do na defesa do funcionalismo e
do reajuste justo para todos. Du-
rante suas intervenções na Câma-
ra, onde foi líder do governo no
início do ano passado, o parla-
mentar defende que o diálogo
com o Executivo seja mais ágil.

LIDERANÇA
Outra liderança ligada aos

servidores públicos municipais
consolidada é a diretora Micaele
Bariotto, sempre com argumen-
tos fortes e objetividade, mobili-
zou seu pessoal e colocou quase
mil pessoas em um grupo de apli-
cativo formado por servidores.

HISTÓRICO?
Pela mobilização da catego-

ria na assembleia do Sindicato
dos Municipais, na noite de on-
tem, 15, o movimento em torno
da campanha salarial deste ano
tem tudo para ser histórico. O
Capiau tem recebido informações
de que “em todos os cantos da Ad-
ministração” existem servidores
descontentes com três anos de per-
das salariais e ansiosos por uma
resposta a contento do prefeito Lu-
ciano Almeida. Aguardemos.

AUSTERIDADE
O Capiau, idoso e cansado, e

agora melhorando da enfermida-
de (depois de ir em mais um médi-
co), agradece os elogios do verea-
dor Pedro Kawai. “Por isso, sou fã
do Capiau, sempre proseando à
vontade de todos os lados, viva a
democracia”, escreveu o parlamen-
tar. E acrescentou, ainda sobre a
austeridade: “Embora os recursos
não estejam perdidos, não pode-
mos aceitar a política do deixar tudo
para ano eleitoral.” De acordo!

CIRÃO DA MASSA
Pré-candidata a deputada fe-

deral pelo PDT, a jornalista Ca-
rolina Angelelli recebeu o apoio
do ex-ministro Ciro Gomes, pre-
sidenciável do seu partido. “Não
se comprometa com ninguém an-
tes de conhecer a história de vida
e as propostas jovem, que tem
muita valentia e preparo ser sua
representante”, disse Cirão da
Massa, como é conhecido nas re-
des sociais, após seminário so-
bre o papel do Estado no comba-
te à corrupção, em São Paulo.

RENASCER – I
O militante comunista Gabriel

Colombo, pré-candidato ao Gover-
no do Estado de São Paulo pelo PCB,
o tradicional “Partidão”, chamou o
prefeito Luciano Almeida de “men-
tiroso” e “covarde”, na noite de se-
gunda-feira, 14, em frente à sede
do Simespi, onde o chefe do Execu-
tivo participou de Fórum sobre ten-
dências de mercado. “Na campa-
nha eleitoral, ele foi às ocupações
prometer política habitacional, ago-
ra nega dialogar”, disse Colombo.

RENASCER – II
Colombo acusa que o prefeito

de “só conversa com os empresári-
os” e “não apresentar nenhuma
política de habitação”. A Comuni-
dade Renascer é uma de quatro
comunidades do município que es-
tão à beira de sofrer com ação de
reintegração de posse e, durante o
debate público em torno do assun-
to, Almeida chegou a dizer “que
não é imobiliária para garantir
moradia”. “Disse isso com requin-
tes de crueldade”, acusa Colombo.

INACEITÁVEL
O deputado estadual Alex de

Madureira (PSC) juntou-se ao coro
de quem acusa o filme “Como se
tornar o pior aluno da escola” de
fazer apologia à pedofilia. “Como
cristão e representante dos paulis-
tas, repudio veemente essa produ-
ção e medidas cabíveis devem es-
tão sendo tomadas”, escreveu. O
Capiau não tem condições de ava-
liar a produção, porque não viu o
filme O curioso é que foi lançado
em 2017 e a revolta só veio agora.
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Divulgação

Geraldo Pereira, o engenheiro
da sorte, Carlão da Oficina (es-
pecialista) da Vila Rezende, e
José Pedro Leite da Silva, o Zé
Pedro — ex-vereador por vários
mandatos, ex-secretário de Tu-

rismo do Município, professor
de Economia —, num dos mo-
mentos alegres na Associação
Navegantes do Bongue. Abra-
ço fraternal do titular desta co-
luna, o Capiau de Piracicaba.

ALEGRIA

Prefeitura prorroga vencimento do IPTU
Parcela única com desconto ou 1° parcela poderá ser paga até 31 de março; guia
com a nova data deve ser retirada pelo site da Prefeitura, na aba IPTU 2022

Divulgação/CCS

Justificativa da prorrogação é para evitar atraso pela falta da entrega dos carnês

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Finanças, anunciou ontem, 15, a
prorrogação do vencimento do
IPTU e Taxa de Serviços Públicos.
O contribuinte poderá pagar - sem
juros e multa - a parcela única ou a
primeira parcela até dia 31 de mar-
ço. O desconto de 5% na parcela
única do IPTU será mantido. A guia
com a nova data estará disponível
no site da Prefeitura a partir de hoje,
16, pelo endereço www.piracicaba.
sp.gov.br, no botão IPTU/2022 ou
pessoalmente na Praça de Atendi-
mento e Serviços da Prefeitura, no
Térreo 2, das 8h30 às 16h30.

A prorrogação ocorre para
que nenhum contribuinte seja
prejudicado devido ao atraso que
ocorreu na impressão dos carnês
por parte da gráfica terceirizada.

No carnê do IPTU constam os
seguintes valores: IPTU e a Taxa
de Serviços Públicos (taxa do lixo).
O valor do IPTU teve reajuste de
13,46%. Já em relação à taxa de lixo,
a Prefeitura cumpre legislação Fe-
deral, que obriga os municípios a
cobrarem essa taxa, que correspon-
de ao lixo recolhido no município.
Conforme exigência da Lei, não é
possível mais que as Prefeituras sub-
sidiem uma parte do serviço, por
isso, o valor da taxa de 2022 teve
que ser repassado de forma integral.

A prorrogação consta em
decreto Nº 19.064, assinado
pelo prefeito Luciano Almeida,
e publicado hoje, 15/03, no Di-
ário Oficial do Município.

Fabrice Desmonts

CIDADÃO
PIRACICABANO
Professor universitário,
jornalista e membro do
IHGP, Armando Alexandre
dos Santos recebeu o Tí-
tulo de Cidadão Piracica-
ba, na manhã de segun-
da-feira (14), por iniciati-
va do vereador Pedro Ka-
wai (PSDB). Na oportuni-
dade, o autor da homena-
gem reiterou a importân-
cia da Câmara, mediante
o reconhecimento da po-
pulação, em conceder o
título de cidadania a uma
pessoa que sempre “ele-
vou a história de Piracica-
ba”, com destaque ao pa-
pel da educação como
fator de crescimento. A7

A13 a A15A13 a A15A13 a A15A13 a A15A13 a A15

By Elson
de Belém
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Camilo Irineu
Quartarollo

Os jardins fa-
mosos f lo-
rescem. O do

Vaticano, com rosas
sanguíneas, os da
Casa Branca com as
rosas de Hiroschima
e Saigon e, o do Kre-
mlin, com rosas Chechenas.

Nos anos setenta do século
passado orquestrou-se a eleição
de um papa da “Cortina de fer-
ro”, de um país satélite da URSS,
a Polônia, elegeram o cardeal
Wojtyla, que fora ator, cenógrafo
e diretor de teatro. O papa visitou
a Polônia nove vezes em seu pon-
tificado, mantinha-se informado
de tudo e recebeu o candidato e
futuro presidente Lech Valessa.
Karol quase sucumbiu num aten-
tado, e não foi por questões de fé.
Assim como Karol em 1980, Rea-
gan sofreu um atentado um ano
depois. Ambos se tornam amigos.
O presidente americano Ronald,

também ator, notabili-
zou-se pelos filmes ho-
llywoodianos e apoio
aos ditadores das Amé-
ricas central e do sul,
como ao sanguinário
Saddam Hussein do
Iraque e, a sua maior
façanha, diagnosticou,
arquitetou e implemen-
tou a queda da URSS.

Na ocupação do Vietnam,
país comunista, nem o público
americano acreditava que os EUA
estavam defendendo a democra-
cia ou coisa do gênero. Há vinte
anos, os EUA proclamaram a luta
“contra o terror” ou “guerra pre-
ventiva” e elegeram as nações que
estavam no “eixo do mal” para
serem invadidas e atacadas.

Nos seriados americanos, que
replicam as versões patrióticas, os
heróis perseguem homens maus,
que são os outros, claro: árabes,
russos, chineses, alienígenas e até
algum brasileiro desavisado.

Gorbatchov, o líder russo que
fez a “abertura”, virou um pop star.

Em 1997, fez uma propaganda da
Pizza Hut na TV americana. Este
político tinha uma marca de nas-
cença na careca, de um derrame
cutâneo que mais parecia o esface-
lamento do seu país. É comum sei-
os, bumbuns, pernas, registrados
como marcas e direito de uso. Uma
empresa de vodka quis usar a mar-
ca da testa do líder russo como pro-
paganda e Gorbatchov decidiu re-
gistrá-la. Se quiserem que pa-
guem! O capitalismo enfim – o
valor de mercado. Gorbatchov,
entretanto, implementara leis de
combate ao alcoolismo. Seu suces-
sor Yeltsin fez algumas estrepolias
por conta do álcool e medicamen-
tos que tomava por problemas car-
díacos, mas defendeu sua pátria.

Por vezes, Yelstin saía à rua

bêbado e de cuecas para enco-
mendar pizzas ou por ter perdi-
do as calças mesmo. Numa reu-
nião com jornalistas foi flagra-
do beliscando a bunda da secre-
tária. Clinton, presidente dos
EUA e saxofonista, apontou o
dedo em riste para Yesltin devi-
do à guerra na Chechênia, mas
o presidente russo lhe devolveu
a ofensa exigindo que os EUA
também parassem de bombarde-
ar a Iugoslávia. O russo tinha
um lado pândego, mas adoece
e passa o bastão ao sucessor
Putin, disciplinado, que se opõe
ferozmente contra a ingerência
americana, que belisca terri-
tórios estratégicos a leste.

A Ucrânia elegeu presidente
um comediante versátil, amigo
dos EUA e pró OTAN. Seria o efei-
to Wojtyla? Anote-se, wojtyla não
é marca de vodka, ainda não...

———
Camilo Irineu Quartaro-
llo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, histo-
rietas, artigos e livros

Marcelo Aith

Os ministros e mi-
 nistras do Su-
premo Tribunal

Federal (STF) rejeita-
ram, por 6 votos a 4, a
ação que questionava
um trecho da Lei da
Ficha Limpa que esta-
belece o prazo de inele-
gibilidade de condenados. No jul-
gamento foi analisada a proposta
do Partido Democrático Traba-
lhista (PDT) que contestava um
trecho da lei que estabelece o pra-
zo de inelegibilidade de condena-
dos. Pela regra atual os candida-
tos condenados em ações crimi-
nais — por decisão colegiada de
um grupo de juízes ou por deci-
são sem mais direito a recurso
(transitada em julgado) — fiquem
inelegíveis desde a condenação até
o transcurso do prazo de oito anos
após o cumprimento da pena.

A ação do PDT afirmava que
a redação dada pela Lei da Ficha
Limpa cria uma espécie de inele-
gibilidade por prazo indetermi-
nado, na medida em que o cida-
dão se torna inelegível com a
condenação por órgão colegiado,
período que vai até o trânsito em
julgado; depois segue sem direi-
tos políticos enquanto cumpre a
pena, tal como definido no arti-
go 15, III, da Constituição Fede-
ral; e, por fim, segue inelegível
por oito anos depois do cumpri-
mento da pena. Essa previsão, na
prática, faz com que a inelegibili-
dade possa se estender indefini-
damente, dependendo da duração
do processo de cada candidato.

O relator do caso na Corte
Superior, ministro Kássio Nunes
Marques, concedeu liminar na

Ação Direita de Incons-
titucionalidade (ADI)
nº 6.630 proposta pelo
PDT suspendendo a ex-
pressão “após o cumpri-
mento da pena”, que
consta no artigo 1º, in-
ciso I, alínea “e”, da Lei
Complementar 64/90,
com redação dada pela
Lei da Ficha Limpa.

Marques, assim, determinou que
o tempo de inelegibilidade não pode
ultrapassar os oito anos previstos
na legislação. Conforme o enten-
dimento de Nunes Marques, o po-
lítico enquadrado na Ficha Limpa
já fica proibido, sob as regras atu-
ais, de concorrer em eleições por
todo o período entre a condena-
ção e o cumprimento da pena.
Esse período, portanto, deve ser
descontado dos oito anos de sus-
pensão, segundo o ministro.

A Procuradoria-Geral da
República (PGR) recorreu da
decisão de Nunes Marques. Em
seu recurso, a PGR argumen-
tou que o ministro não poderia
ter suspendido o trecho da Lei
da Ficha Limpa porque, de acor-
do com a legislação, mudanças
em regras eleitorais só podem
valer se forem estabelecidas ao
menos um ano antes do pleito.

 Na votação do último dia 9
de março, o ministro Alexandre de
Moraes, que será o presidente do
TSE nas próximas eleições, diver-
giu do relator, e defendeu que a
Lei da Ficha Limpa teve como ob-
jetivo “expurgar” da política, pelo
maior tempo possível, os crimino-
sos graves. O ministro afirmou que
a ação sequer deve ser julgada por-
que não houve alteração da lei ou
de entendimentos do STF sobre o
tema, e a Corte já definiu sobre a
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questão da inelegibilidade da Lei
da Ficha Limpa. “A ideia da Lei da
Ficha Limpa foi exatamente expur-
gar da política por mais tempo que
for possível, que seja possível cri-
minosos graves. Houve julgamen-
to que consta no dispositivo. En-
tão, nós estamos discutindo o que
já foi discutido. Não me parece
ter havido alteração fática para
uma mutação constitucional,
uma vez que os crimes graves que
geram inelegibilidade não dimi-
nuíram, infelizmente. Então, nós
estamos rediscutindo. Nós va-
mos abrir a possibilidade de inú-
meras outras ações rescisórias
travestidas de ações diretas,
ações declaratórias”, afirmou.

O voto de Moraes foi seguido
pelos ministros Edson Fachin,
Rosa Weber, Ricardo Lewando-
wski, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

A decisão influenciará, na
prática, o tempo em que os afeta-
dos pela norma ficarão com os di-
reitos políticos suspensos e, por-
tanto, inelegíveis. Criada em 2010,
a lei da Ficha Limpa prevê oito
anos de inelegibilidade para quem
for condenado por um órgão cole-
giado, em segunda instância. Se-
gundo a legislação, porém, esses
oito anos só começam a contar ao
final do trâmite judicial, após o
cumprimento da pena. Com isso,
alguns políticos ficam inelegíveis
por mais tempo que outros, a de-
pender da duração do processo.

Não há dúvida da correção
da posição do ministro relator

Nunes Marques, a alínea “e”,
inciso I, do artigo 1º da Lei
Complementa 64/90, com a re-
dação dada pela Lei da Ficha
Limpa, estabeleceu um prazo de
inelegibilidade absolutamente
desproporcional e desarrazoado.

No mesmo sentido é a inelegi-
bilidade prevista na alínea “l”, in-
ciso I, do artigo 1º, da LC 64/90,
que tem a seguinte redação: “l) os
que forem condenados à suspen-
são dos direitos políticos, em deci-
são transitada em julgado ou pro-
ferida por órgão judicial colegia-
do, por ato doloso de improbidade
administrativa que importe lesão
ao patrimônio público e enriqueci-
mento ilícito, desde a condenação
ou o trânsito em julgado até o
transcurso do prazo de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena”.

Essas situações criam ine-
legibilidades que transcendem
aos oito anos contados a partir
da decisão proferida por órgão
colegiado ou transitada em jul-
gado que ensejou o impedimen-
to. Há uma extrapolação paten-
te das hipóteses de inelegibilida-
de que não foram corrigidas, ao
meu ver, pela Corte Superior.

———
Marcelo Aith, advoga-
do, latin legum magis-
ter (LL.M) em direito
penal econômico pelo
Instituto Brasileiro de
Ensino e Pesquisa – IDP,
especialista em Blan-
queo de Capitales pela
Universidade de Sala-
manca, professor convi-
dado da Escola Paulista
de Direito e presidente
da Comissão Estadual
de Direito Penal Econô-
mico da ABRACRIM-SP

Ficha limpa, STF e as incongruências

Brasil perdendo dinheiro
Enquanto só falaEnquanto só falaEnquanto só falaEnquanto só falaEnquanto só fala
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José Renato Nalini

Aeconomia plane-
tária tem de se-
 descarbonizar.

Não é mais recomenda-
ção. É verdadeiro esta-
do de necessidade. Não
existe alternativa. Nes-
se projeto de salvação
da vida, o Brasil teria
todas as condições de
ganhar dinheiro com a venda de
créditos de carbono. Já existe
normatividade editada em outu-
bro, o Decreto 10.828/2021.

A Cédula de Produto Rural –
CPR Verde pode ser um instru-
mento que vai alavancar o crédito
e todos sabem que o Brasil precisa
movimentar as negociações credi-
tícias se quiser sair do vermelho.
É hora do empresariado, da Aca-
demia e da Universidade colabo-
rarem para desfazer a péssima ima-
gem do nosso país, considerado
“Pária Ambiental”, depois de não
só deixar de fiscalizar e de coibir a
criminalidade ecológica, mas – o
que é absurdo – de incentivá-la.

O mundo viu a Amazônia pe-
gando fogo. Coincidiu com o final
da COP-26 o anúncio de que o des-
matamento em outubro quebrou
todos os recordes. Quem duvida
de imagens veiculadas online por
todo o planeta ou se satisfaz com
afirmações bizarras como “a Ama-
zônia continua intacta desde

1500” ou “floresta é si-
nônimo de pobreza”?

O empresariado já
sobreviveu à sanha ar-
recadatória de um Es-
tado perdulário, que
não hesita em exaurir
as tetas cansadas e feri-
das do Erário para cus-
tear Fundo Eleitoral e
Fundo Partidário, para
comprar votos de parla-

mentares que fazem o jogo do con-
tente ou para viagens nababescas.

Um país sério proibiria via-
gens oficiais, custeadas pelo
povo, enquanto um nacional esti-
vesse a passar fome. Mas estamos
falando de país sério, é óbvio.

A iniciativa privada mostrou
que o Brasil não é só obscuran-
tismo, ignorância e teorias cons-
piratórias. Em Glasgow levou-se
uma agenda para o desenvolvi-
mento integral da Amazônia,
além de um conjunto de estraté-
gias jurídicas para combater cri-
mes ambientais. Também se
atuou no sentido de adotar um
modelo de mercado de crédito, a
ferramenta mais acessível para o
equilíbrio das contas tupiniquins.

Existe uma liderança atu-
ante que criou o Conselho Em-
presarial Brasileiro para o De-
senvolvimento Sustentável e
cujos CEOs compareceram a
Glasgow, para reduzir o vexame
que foi a participação oficial.

Toda tragédia pode produzir
algo que prenuncie melhores tem-
pos. Foi preciso um governo que
não gosta do verde para que em-
presariado, Universidade e socie-
dade civil se unissem. Pode ser um
caminho para a implementação da
Democracia Participativa, que cau-
sa calafrios nos radicais, mas que
é a opção do constituinte. Aquele
que falou pelo povo, único titular
da soberania, quando elaborou a
Constituição Cidadã de 1988.

É preciso conclamar a comu-
nidade jurídica, para que ela
contribua com sugestões e ideias
concretas, no sentido de viabili-
zar a implementação do Decreto
10.828/2021. Uma parcela robus-
ta dos juristas parece preferir a
sofisticação à singeleza. Esquecem
eles que direito precisa ser instru-
mento de facilitação para a obten-
ção dos bens da vida. Ferramenta
que tem a atribuição de reduzir a
carga de angústias que recai sobre
todo vivente. A partir de uma nor-
mativa, incumbe aos juristas in-
terpretarem-na com vistas à con-
cretização de seus propósitos.

É preciso incluir o pequeno
proprietário nesse mercado de
carbono, para que ele se sinta es-

timulado a preservar, que não é
incompatível com a produtivida-
de agropecuária. Com os recursos
obtidos na venda de créditos de
carbono, o modesto produtor ru-
ral poderá adquirir tecnologia efi-
ciente, que acelere a sua atividade
e garanta rentabilidade maior.

Os estudantes do Bachare-
lado em Direito deveriam ser
chamados a elaborar propostas,
com vistas a permitir que o Bra-
sil consiga converter em cifrão
suas áreas preservadas e que
aqueles que nunca se preocu-
param com o tema, sejam atra-
ídos para a senda ecológica.

Na verdade, todos são cha-
mados a tornar realidade aqui-
lo que não é modismo, senão ob-
servância de regras postas pela
ciência. Ou o ser humano se
converte e aceita o desafio da
transição, rumo a uma energia
verde e a uma economia susten-
tável, ou ele está apressando a
extinção da espécie. Existe esco-
lha livre diante desse quadro?

Enquanto só fala e não age, o
Brasil continua a perder dinheiro.

———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

De Zelensky ao Tio Lulu

Volodymyr Ze-
lensky, um ex-
comediante que

se tornou Presidente
da Ucrânia no "voto
de protesto", é o res-
ponsável pela inva-
são russa a seu país.
Não sejamos tolos de
chamá-lo de herói!

Sim! Só um ama-
dor e iniciante desafiaria a Rús-
sia de Putin em prol de "amiza-
de" com yankes. Vale ressaltar
que onde os Estados Unidos
põem a mão tem morte, guerra e
mentiras: basta ver Iraque, Sí-
ria, Líbia... Mas nenhuma des-
sas com o clamor da Ucrânia,
talvez por ter brancos sofrendo
o que os demais sofrem há anos.

A Ucrânia é terra arrasada e
Piracicaba também. Tem bairros
que parecem zona de guerra, pro-
vavelmente uma artilharia atacou
o asfalto ou houve bombardeios,
pois os buracos são enormes nas
ruas e a estrutura precária.

O peso de votar "em al-
guém que não é do ramo" cus-
ta caro, na Ucrânia e em Pira-
cicaba. A novidade são condo-
mínios populares no centro, o
prefeito pretende fechar os ban-
cos no centro, algo que ele tem
experiência, e fazer uma limpe-
za higienista! Chega de noia!
Vai começar pela Câmara?

Outro sonho é fazer uma
barragem no Corumbatai,
para não faltar água.  Um
amadorismo sem tamanho,
não estudou a Lei Ambiental?
Provavelmente um bom advo-
gado faz falta ao Sedema.

Como custa caro
eleger alguém sem ex-
periência e capacida-
de. O prefeito ao que
parece não governa,
apenas administra
seu ego, sendo acha-
cado por lideran-
ças, perde a autono-
mia e autoridade.

Quando decidi
me posicionar no segundo tur-
no tinha consciência que Luci-
ano Almeida, o nosso Tio Lulu,
era muito pior que Barjas Ne-
gri, apesar da experiência em
gestão pública, mas cheio de ego
tanto, e que tanto!,  não for-
mando lideranças para substi-
tuí-lo. Aliás, impediu que se
formassem lideranças, blo-
queou o avanço de todos tuca-
nos e de partidos de sustenta-
ção da sua base. Que foi ótima.

Fui criticado, ameaçado,
mas o tempo mostrou que essa
gestão já acabou, só falta o moti-
vo para tirar do poder o pior pre-
feito desde a redemocratização.
Tirar do poder é difícil. E aí? Será
que vai? É uma dúvida que fica
para Piracicaba, cujo eleitorado
terá somente 2024 para decidir.

———
F r a n c y s  A l m e i d a ,
articulista
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visitas às escolas ocor-
rem com intuito de ofe-
recer benefícios e não de
conscientização de clas-
se. Ademais, não é pos-
sível constatar negocia-
ções significativas e
apoio real aos professo-
res. São ações isoladas
como palestras em de-
trimento de fiscalização
e até denúncias sobre

abusos, assédios entre outros.

Noticiado pelo Jornal de Pi-
racicaba em 18 de dezembro de
2021, que as catorze secretarias
municipais fecharam 2021 com
R$ 1,05 bilhão em caixa. Isso num
ano pandêmico em que muitos
profissionais entraram em tele
trabalho diminuindo considera-
velmente os custos e o montante
destinado a pasta da educação,
provavelmente não foi gerido de
forma responsável e eficiente.

A negociação da contrapro-
posta deve considerar que os ser-
vidores desempenharam com
comprometimento e afinco suas
funções durante os períodos mais
críticos da pandemia e as man-
tem de modo a assegurar os ser-
viços e atendimentos a população.

Diante do cenário apresenta-
do, o que segue é a assembleia de
contraproposta da Prefeitura, mar-
cada para 15/03 as 19hs – em fren-
te ao Centro Cívico cuja participa-
ção ativa e presencial dos servido-
res é muito importante. É preciso
mais uma vez mostrar para a soci-
edade que os servidores estão des-
contentes e indignados com as per-
das salariais frente a inflação.

———
Lilian Lacerda, douto-
ra pela PUC-SP, psica-
nalista e pesquisadora

Lilian Lacerda

Adefasagem e a re-
posição salarial
 dos servidores

deram origem ao movi-
mento “25%+300 ou
greve”. O Sindicato dos
Trabalhadores Munici-
pais de Piracicaba e Re-
gião realizou em 23/ de
fevereiro a assembleia
geral de para decidir sobre a cam-
panha salarial de 2022, cuja data
base é março e a votação foi pela
proposta de 25% de reajuste e R$
300,00 de abono a ser incorpora-
do no salário no ano de 2023, além
da aprovação do estado de greve.

O percentual pleiteado é refe-
rente a reposição das perdas sala-
riais no período de 2018-2022, pois
se considerarmos os últimos rea-
justes (2018-19) não ultrapassa-
ram 4% ficando aquém da inflação
e, os dois últimos anos foram 0%.

Ressalta-se que o reajuste sala-
rial não é a única demanda dos ser-
vidores ativos. Há questões sobre a
cesta básica e o vale alimentação que
não avançam e permanecem na dis-
cussão. É uma gestão que, em mais
de um ano de governo, ainda não
demonstrou interesse no diálogo
com a categoria.  Todavia, faz par-
te do papel sindical tencionar e tra-
zer esse debate para a sociedade.

Outro ponto importante a
destacar é a luta pelo respeito e
reconhecimento da categoria que
não pode ser apenas dos profes-
sores. É imprescindível que a so-
ciedade como um todo seja cons-
cientizada da importância dos
professores e apoie suas reivindi-
cações e movimentos, já que a
Educação é um patrimônio social.

É inconcebível aceitar o pen-
samento que coloca a remunera-
ção do professor como despesa
ou valor que onera os cofres pú-
blicos, quando este é um investi-
mento fundamental para qual-
quer sociedade. Apesar de toda a
tecnologia, ainda não é possível
fazer educação sem professor.

Esse é um momento que traze
à tona a atuação do sindicato jun-
to a categoria do professorado. As
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Movimento 25% + 300
ou greve



Aluguéis da Prefeitura: mais
oferta de serviços públicos

Barjas Negri

Tenho acompa-
nhado as insi-
nuações de auto-

ridades municipais so-
bre o “elevado” gasto da
Prefeitura de Piracica-
ba com aluguéis de imó-
veis particulares, inclu-
sive com essa discussão
aparecendo em manchetes tenden-
ciosas de jornais e também na Câ-
mara Municipal. Isso para colocar
em dúvida a sua efetividade.

Aplicar bem o dinheiro públi-
co deve ser obrigação de todo ad-
ministrador. E, nos casos dos alu-
guéis, é preciso analisar sua opor-
tunidade e os serviços que vão pres-
tar à comunidade, principalmente
às famílias de baixa renda. No caso
da Prefeitura, esses gastos, na mai-
oria das vezes, referem-se à expan-
são de serviços prestados à popu-
lação e de apoio a outras entidades
e instituições em suas ações soci-
ais. Para quem conhece pouco da
complexidade da administração
pública fica fácil a crítica artifici-
al. Vejamos alguns exemplos.

Para implantar a Delegacia da
Polícia Federal em Piracicaba, o
prefeito José Machado, com apoio
das principais entidades da socie-
dade civil alugou, corretamente, um
imóvel que, há quase 20 anos, aten-
de a nossa cidade e toda a região
com seus bons serviços, contribu-
indo com seu trabalho na melho-
ria da nossa segurança pública.

Naquela época, havia a pro-
messa do governo federal de
oportunamente construir a sua
sede própria em Piracicaba. Isso
infelizmente não ocorreu. Ago-
ra, para economizar esse aluguel,
o atual prefeito tomou a decisão
de “violentar” o prédio da Pina-
coteca Municipal Miguel Dutra
para ali alojar a Delegacia da
Polícia Federal, o que surpreen-
dentemente tem o apoio de parte
da corporação, que parece concor-
dar com tal brutalidade histórica.
Economizar esse aluguel está sa-
indo mais caro que o prejuízo à
nossa história e à nossa cultura.

Pouca gente sabe, mas a Pre-
feitura colabora com o poder Ju-
diciário e outros órgãos estaduais
na oferta de diversos serviços.
Para isso fica responsável por alu-
gar os prédios, como por exemplo:
Arquivo e Almoxarifado da Dele-
gacia Seccional, Cartório de Exe-
cuções Penais, Cartório Eleitoral,
Subsede do IBGE, Tiro de Guerra
e Central de Penas Alternativas.
Sem o pagamento desses alugu-
éis, Piracicaba não teria esses ser-
viços. Desafio aqui a Prefeitura e
encontrar prédios públicos e eco-
nomizar com seus aluguéis!

A Secretaria Municipal de Saú-
de tem 27 imóveis alugados há
muito tempo. Ela é o setor que mais
“gasta”, pois precisa prestar servi-
ços às comunidades. Então, esses
“gastos” representam a expansão
dos seus serviços. Alguns exem-
plos: Clínica de Atenção às Doen-
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ças Metabólicas (que
cuida de diabéticos),
dois Centros de Atendi-
mento Psicossocial
(CAPs), Centro de Diag-
nóstico de Imagem
(CDI), Centro de Especi-
alidades Odontológicas
(CEO), quatro Unidades
Básicas de Saúde, sete
Unidades de Saúde da

Família, Clínica de Olhos, Farmá-
cia de Alto Custo, Residência Tera-
pêutica, além de órgãos de apoio
como Almoxarifado, Arquivo, Cen-
tral de Manutenção entre outros.

Dificilmente, reduz-se a zero
esses gastos com aluguel, a não ser
com o fechamento de serviços de
saúde à população nos bairros. É
preciso sim ampliar e não reduzir
serviços públicos na área da saú-
de, principalmente neste momento
de pandemia em que a população
mais precisa de atendimento.

A Secretaria Municipal de
Educação, outro exemplo, tem vá-
rios imóveis alugados e pouca gen-
te se recorda ou sabe que munici-
palizamos três creches: São Vicen-
te de Paulo, Ada Dedini e AMAS
com expressivo aumento do núme-
ro de crianças atendidas. Aluga-
mos os imóveis dessas entidades
que utilizam esses recursos para
manutenção de suas atividades
sociais. Desafio a atual administra-
ção a entregar esses prédios e en-
contrar uma solução mais barata
para a Prefeitura no prazo de três
anos que restam a essa gestão.

Esses são alguns de inúme-
ros exemplos de “gastos” com
aluguéis da Prefeitura. Oxalá, a
atual gestão consiga uma solu-
ção criativa para reduzir em
100% os gastos com aluguel
como se tem preconizado e insi-
nuado em rodas de conversas e
reuniões, sempre com a ideia de eli-
minar esse “desperdício” existente
em quase todas as secretarias.

Caso a administração consiga
reduzir todos esses gastos com alu-
guel sem cortar os bons serviços à
população, assumo o compromis-
so de escrever outro artigo a cum-
primentando por essa proeza. Fal-
tam apenas três anos para essa
empreitada e terei o máximo de
prazer em elogiar essa ação por
melhorar a gestão municipal sem
gastar um real com aluguel de pré-
dios particulares. Todas essas in-
formações estão disponíveis no por-
tal da Prefeitura no “Portal da
Transparência” há anos. Caso
não consiga economizar os 100%,
que se estabeleça uma meta de re-
duzir 50% que já seria uma vitória.
Boa sorte! Vamos ao trabalho!

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba
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CPI do Semae flagra esgoto
despejado debaixo da ponte
Em diligência na tarde da última sexta-feira (11), CPI encontrou
mais quatro pontos de despejo irregular de esgoto na cidade
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A ponte Irmãos Rebouças,
mais conhecida como “Ponte do
Mirante”, é um dos pontos históri-
cos e turísticos mais importantes
de Piracicaba. Considerada a pri-
meira ponte em concreto armado
do Brasil, inaugurada em 1875, fru-
to do projeto de um engenheiro
negro, é nela também que está lo-
calizado o elevador turístico “Alto
do Mirante”, espaço que proporci-
ona uma vista ímpar da cidade e
do rio que a ela empresta seu nome.

No entanto, para além da
beleza cênica do local, o que tam-
bém chama a atenção das pesso-
as que transitam nas imediações
da ponte, no cruzamento das
avenidas Armando de Salles Oli-
veira e Renato Wagner, é um
nauseante cheiro de esgoto.

O odor se torna ainda mais
forte à medida em que os verea-
dores e demais pessoas que acom-
panham a diligência da tarde da
última sexta-feira (11) da Comis-
são Parlamentar de Inquérito
(CPI) que analisa possíveis irre-
gularidades nos serviços de água
e esgoto na cidade, a chamada
CPI do Semae, descem o barranco
do rio e chegam debaixo da ponte
do Mirante, onde o ribeirão Ita-
peva deságua no Piracicaba.

Instaurada na Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba em junho
de 2021, a CPI do Semae é presi-
dida pela vereadora Rai de Al-
meida (PT) e conta com os tra-
balhos parlamentares do verea-
dor Anilton Rissato (Patriota),
como relator, e de Thiago Ribeiro
(PSC), na condição de membro.

ITAPEVA – “Quero ser
como o riacho Itapeva, que nas-
ce e morre em Piracicaba”, diz a
frase do advogado piracicaba-
no, já falecido, Jacob Diehl
Neto, em alusão ao ribeirão cuja
nascente e foz estão localizados
dentro do município, e hoje cor-
re canalizado embaixo da aveni-
da Armando de Salles Oliveira.

A magia das palavras que lou-
vam a cidade do passado, no en-
tanto, contrasta com as águas cin-
zas e espessas lançadas pelo Itape-
va do presente, que se misturam às
do rio Piracicaba e formam uma
piscina de dejetos que a todo mo-
mento se desprendem do fundo e
sobem borbulhantes à superfície:

“Isso, na verdade, são fezes
humanas em decomposição. O es-
goto que vem do Itapeva não tem
fluidez, pois ele é “estrangulado”
pelo rio Piracicaba. Essas fezes vão
se precipitando no leito e, depois,
essa matéria orgânica recebe oxi-
gênio e começa a flutuar, e aí vai se
formando essa espécie de piscinão
de esgoto ”, explica José Carlos
Magazine, chefe da divisão regio-
nal Pauliceia do Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto).

“É um misto de revolta, de
angústia, de indignação e, princi-
palmente, de tristeza. Nós estamos
em uma das áreas mais nobres da
cidade, ao lado do Clube de Cam-

po, e com certeza as autoridades e
pessoas que detêm o poder econô-
mico, frequentam essa região aqui.
Elas sentem o odor lá de cima, lá
tem o Mirante, onde se vê uma pai-
sagem maravilhosa do rio, mas elas
não chegam até aqui embaixo para
ver o esgoto a céu aberto que corre
nos nossos mananciais, infelizmen-
te já bastante comprometidos. É
lamentável o que estamos vendo”,
diz a vereadora Rai de Almeida.

O sentimento é compartilha-
do por Thiago Ribeiro, que fala à
equipe de reportagem ao mesmo
tempo em que se equilibra em uma
pedra que sai do encontro das
águas do Itapeva com o Piracica-
ba: “o sentimento é de tristeza, de
estar aqui embaixo de um dos prin-
cipais pontos turísticos da nossa ci-
dade e sentir esse forte odor. A fe-
dentina é pesada! Então, não é falá-
cia, não estamos falando da boca
para fora, nós estamos constatan-
do e mostrando ao piracicabano, que
paga mensalmente a tarifa, o des-
serviço do contrato com a atual ges-
tora do esgoto da nossa cidade”.

Desde junho de 2012, a coleta
e tratamento de esgoto na cidade
de Piracicaba são realizados por
uma empresa contratada por meio
de uma parceria público-privada
firmada com o Semae, a Mirante.

Início do fim – Durante a dili-
gência, a Comissão Parlamentar de
Inquérito também identificou o
despejo de esgoto na Avenida 31 de
março, na altura do número 1175,
na região da Paulicéia. Lá, fartos
litros de uma água fétida desa-
guam no canal que divide as duas
pistas da avenida e, mais à frente,
desembocam na Armando de Sal-
les Oliveira, ou seja, no Itapeva.

“O esgoto está sendo jogado
na cara da população, e o poder
público está sendo omisso, pagan-
do com recursos públicos uma for-
tuna para uma empresa que era
para fazer esse trabalho. Está na
cara dela e ela não está vendo isso?”,
questiona Rai de Almeida.

“Não é apenas neste local,
são inúmeros pontos de despejo
de esgoto ao longo da avenida,
onde basicamente começa o Ita-
peva. O correto seria existir um
coletor tronco para recepcionar
esse esgoto dos dois lados da pis-
ta e o jogar por gravidade para a
Estação de Tratamento da Pon-
te do Caixão”, diz Magazine.

Thiago Ribeiro lembra que
o local é também palco de ala-
gamentos: “além das enchentes
que vemos por aqui, estamos em
uma área considerada central,
e mesmo assim vemos esgoto
correndo a céu aberto”.

MAIS ESGOTO – A CPI
também vistoriou na tarde de
sexta-feira (11) outros pontos ir-
regulares de despejo de esgoto.
Desta vez, em locais não tão evi-
dentes quanto os anteriores.

Um destes pontos foi na re-
gião da Paulicéia/Vila Cristina, na
altura do número 3300 da rua

Guilherme Leite

Em diligência na tarde da última sexta-feira (11), CPI encontrou
mais quatro pontos de despejo irregular de esgoto na cidade

Benjamin Constant, em um ter-
reno que fica ao lado de um su-
permercado. Para se chegar até
ele é preciso adentrar no mato
cerrado, desviar do entulho far-
tamente espalhado pelo chão -
repleto de cacos de vidros e de
outros materiais cortantes-, to-
mar cuidado para não tropeçar
nas galinhas que ciscam indife-
rentes em meio à sujeira, e descer
um barranco bastante íngreme.

De lá é possível avistar qua-
tro grossos canos. Segundo Ma-
gazine, o primeiro deles é para a
água das chuvas, o segundo é de
uma nascente e os outros dois são
de esgoto. “Esse esgoto vem da
Paulista, da região da avenida 23
de maio, da Raposo Tavares, e da
favela do Mafe”, acrescenta.

Ainda segundo o servidor do
Semae, é provável que haja algum
problema na rede de coleta do
bairro, algum entupimento na
rede, e o "extravasor", que é uma
espécie de válvula de emergência,
que só deveria se abrir quando há
uma vazão maior do que a com-
portada pela tubulação de esgoto,
fica constantemente aberto.

“O que nós temos acompa-
nhado é o lançamento de esgoto
nos nossos mananciais e nas nos-
sas matas ciliares, o que conota
um crime ambiental. Com certe-
za o fato de estar em um lugar de
difícil acesso, isso facilita sobre-
maneira as falcatruas que vem
sendo cometidas. Embora seja
um lugar de difícil acesso, quan-
do nós temos vontade de fazer as
coisas acontecerem, a gente vai
atrás e toma as medidas cabíveis”,
disse a presidente da CPI.

“Existe um contrato feito com
a concessionária e, como vocês po-
dem ver aqui, ele não vem sendo
cumprido. A cidade esperou mui-
tos anos a abertura desta CPI, e
espera de nós, da Câmara como um
todo, um posicionamento definiti-
vo para isso. A população paga men-
salmente a tarifa de esgoto, então
ela não é obrigada a sentir o cheiro e
ela não é obrigada a ver isso aqui”,
acrescentou Thiago Ribeiro.

DIRETO NO PIRACICA-
BA - O último ponto visitado pela
Comissão foi no bairro Santa

Rosa, num local onde o esgoto é
jogado diretamente no rio Piraci-
caba. Para chegar até lá, os verea-
dores, técnicos, fiscais do Semae e
assessores parlamentares andam
pela lateral inclinada do pontilhão
que dá acesso ao bairro e, na se-
quência, pulam um muro baixo
que dá na altura da cintura.

Alguns passos à frente e já é
possível avistar o rio Piracicaba
em toda a sua vastidão, de uma
margem à outra, ambas repletas
de vegetação. E é em meio à vege-
tação que cresce da margem es-
querda que é possível avistar um
largo tubo que despeja em mais
um ponto do rio a caraterística
água cinzenta e fétida, à qual to-
dos os que acompanham as dili-
gências da CPI estão acostumados.

De acordo com José Carlos
Magazine, o esgoto neste ponto vem
de um extravasor instalado dire-
tamente no coletor tronco do San-
ta Rosa, que conduz os dejetos do
bairro para a estação de esgoto do
Capim Fino: “esse esgoto tem que
ser todo canalizado para a estação.
Na verdade, era para ser uma li-
nha virgem, ela não pode ter ne-
nhum ponto de extravasamento,
nenhum tipo de sangria, de forma
alguma. Tem que ser tudo fecha-
do, tem que ser levado exclusiva-
mente para a estação", afirma.

PRÓXIMOS PASSOS - Se-
gundo Rai de Almeida, a CPI do
Semae deve apresentar um relató-
rio final até o dia 18 maio deste
ano. “Nós vamos montar e apre-
sentar esse relatório e queremos
dar continuidade junto às esferas
acima para que a gente dê segmen-
to em relação ao descumprimento
do contrato de parceria público-
privada na cidade de Piracicaba”,
acrescenta Thiago Ribeiro.

“Nós, enquanto CPI, estamos
apurando essas possíveis irregu-
laridades, que a gente pode até
dizer que não são mais possíveis,
são irregularidades de fato, são
reais. Nós vamos agora nos deter
ao relatório final, mas eu acredito
que os meus pares e eu temos um
caminho muito claro do que nós
vamos concluir. Eu acho que a
gente já tem claro o resultado fi-
nal”, conclui a vereadora.
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Acesso ao Centro Agrícola
do Taquaral está precário

O vereador Paulo Camolesi
(PDT) utilizou os seus cinco mi-
nutos regimentais para falar so-
bre a situação da estrada que dá
acesso ao Centro Agrícola do Ta-
quaral, que precisa de manuten-
ção. A fala foi feita durante a 4ª
reunião ordinária deste ano, rea-
lizada nesta segunda-feira (14).
"Não estou questionando nenhum
secretário ou o trabalho de nin-
guém. No Centro Agrícola passa
ambulância e ônibus de estudan-
tes. A rodovia não tem concessão,
na parte que liga a Cornélio Pires
ao Ceasa, esse trecho é mantido pela
prefeitura. E tá complicado, muitos
acidentes acontecendo, passam
muitos caminhões", afirmou.

Camolesi disse ainda que este-
ve novamente verificando um va-
zamento de esgoto no Pompeia/Al-
vorada. "Está normal agora e não

está vazando. Agora preciso ver
aquele do Itamaracá, quero ver se
está vazando ainda", acrescentou.

Outro tema abordado pelo
vereador foi sobre os prédios de
escolas e postos de saúde. "Por
exemplo, o Posto de Saúde do 1º
de Maio está trincado, embora
tenha outro local para atendi-
mento. Acredito que a atual ges-
tão pegou uma prefeitura bem
complicada. O prédio do Posto de
Saúde do Piracicamirim tem mui-
to problema mesmo", disse. Ca-
molesi também perguntou sobre
as escolas. "A do Alvorada, esta-
mos sabendo que a sala de com-
putador foi eliminada pois não tem
mais salas para colocar alunos. Fi-
quei triste em saber que a professo-
ra teve que colocar mesa na porta,
no corredor, porque não cabiam
todos os alunos", concluiu.

Divulgação

Um indivíduo foi detido pela
Guarda Civil Municipal (GCM)
de Charqueada após ter sido
flagrado cometendo crime de
maus-tratos contra um cava-
lo. Abordado pela viatura, o
homem disse ser dono do
animal e o mantinha amarra-
do a uma árvore. Depois de

ter sido levado para avaliação
de uma veterinária, foi cons-
tatado que o cavalo sofreu vá-
rias escoriações e machuca-
dos decorrente do ato crimino-
so. A ocorrência teve ação dos
guardas civis Prado e Lilian. O
homem responderá por pro-
cesso e deverá pagar multa.

MAUS-TRATOS
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Morador pede mais segurança na
passarela pênsil “Tião Carreiro”

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) protocolou esta semana
a indicação 923/2022, que soli-
cita à prefeitura, providências
para melhorar a segurança de
pedestres que frequentam a pas-
sarela pênsil “Tião Carreiro”.

O pedido para melhorar a ilu-
minação no local foi feito por um
morador da cidade, que foi ao ga-
binete do vereador para relatar a
falta de segurança no local. Se-
gundo o cidadão, que pediu para
não ser identificado, o local está
muito escuro e a falta de policia-
mento aumenta a sensação de in-

segurança. “Fico com medo de
caminhar nas proximidades, du-
rante a noite, que é o único horá-
rio que consigo praticar uma ati-
vidade física”, desabafou.

De acordo com o parlamen-
tar, a passarela pênsil, que este
ano completará 30 anos, se tor-
nou uma importante referência
turística da cidade, pela sua be-
leza e pelo propósito de aumen-
tar o acesso ao Engenho Cen-
tral. “Provavelmente deve ser
algo simples de ser resolvido,
através de uma manutenção
mais cuidadosa”, considerou.

Pedido para iluminar o ponto turístico foi encaminhado por Kawai
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Comder discute o zoneamento urbano
Reunião aconteceu na segunda-feira 14, e também tratou sobre os recursos para o Patrulha Agrícola

Na tarde desta segunda-fei-
ra, 14, foi realizada na sede da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento) a
reunião ordinária do Comder
(Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Rural). A conselheira e
engenheira agrônoma Evelise
Moda, representante da Sema no
conselho, apresentou o zoneamen-
to urbano definido pelo novo Pla-
no Diretor (Lei Complementar
405/2019) e o decreto municipal
18.831, sobre autorização para cri-
ação de animais de produção no
perímetro urbano de Piracicaba.

Durante a reunião, também
foi aprovada pelo Comder a nova

proposta de alteração do plano de
trabalho elaborado pela Sema para
aquisição de novos implementos
agrícolas para o programa Patru-
lha Agrícola, por meio de convênio
com o Mapa (Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimen-
to). O plano de trabalho pleiteia a
compra de cinco equipamentos: ro-
çadeira central e lateral, arado re-
versível, carreta basculante, plaina
traseira e semeadora adubadora.

Os conselheiros também dis-
cutiram as possibilidades de uti-
lização do recurso de apoio a con-
selhos municipais, previsto no or-
çamento da Sema. Instituído há
12 anos pela lei 6.957/2010, o

Comder é um órgão consultivo,
deliberativo e reivindicativo que
tem como finalidade fornecer sub-
sídios à elaboração e execução da
política de desenvolvimento rural
de Piracicaba, atribuída aos tra-
balhos competentes à Sema.

“O Comder se destaca com o
estímulo da participação comuni-
tária e a articulação com órgãos,
setores públicos e privados para
buscar melhorias desses serviços,
dando exemplo de trabalho sério e
memorável para nosso município,
sendo fundamental para a exe-
cução dos trabalhos na Secreta-
ria de Agricultura”, ressalta a se-
cretária da Sema, Nancy Thame.

Divulgação

Conselheiros estiveram reunidos na sede da Sema
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Cartão postal está encoberto
por árvores invasoras, diz Kawai

Quem circula pela avenida
Beira Rio, já não consegue mais
contemplar o famoso salto do rio
Piracicaba, porque a vegetação
encobre totalmente uma das mais
belas paisagens da cidade.

Em março do ano passado, o
vereador Pedro Kawai (PSDB) reu-
niu-se com comerciantes próximos
à passarela pênsil, que solicitaram
a intervenção do parlamentar, no
sentido de oficializar pedido à pre-
feitura, para a supressão das espé-
cies invasoras e a poda de árvores
nativas. Na época, a Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Am-
biente respondeu à indicação nº
1415/2021, afirmando que faria
uma inspeção no local e incluiria
na programação de poda.

Um ano depois, as árvores
continuam impedindo a visão do
rio Piracicaba, privando a popula-
ção e os turistas de verem, por
exemplo, o espetáculo da pirace-
ma, quando os peixes saltam em
direção contrária à correnteza,
para a reprodução da espécie.

“O rio é um patrimônio da
nossa cidade, talvez o maior
embaixador do município”, co-
menta Kawai. Segundo ele, é
triste que a cidade esteja com
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Vereador solicitou poda das Leucenas há mais de um ano

tanta limitação de serviços de
manutenção e limpeza.

O vereador lembrou que foi
um dos parlamentares mais crí-
ticos sobre a reabertura do par-
que da Rua do Porto “João Herr-
mann Netto”, que ficou mais de
um ano fechado. “Fiz indicações
e requerimentos para a prefeitu-
ra fazer a manutenção da ilumi-
nação e reabrir o parque para as
pessoas usarem”, comentou.

Ele também foi contra o fe-
chamento do Observatório Muni-
cipal e um dos defensores da per-
manência da Pinacoteca Munici-
pal “Miguel Dutra”. Agora, Kawai
teme que o Aquário Municipal
também seja desativado. “Não há
como ficar alheio ao desmonte
desses espaços”, afirmou. “Respei-
to a legitimidade do governo mu-
nicipal, embora não concorde com
seu método”, enfatizou Kawai.

"Um requerimento cobrando
informações sobre as razões de, até
o momento, não terem sido retira-
das as árvores invasoras junto ao
salto do rio Piracicaba será proto-
colado esta semana, devendo entrar
em pauta nos próximos dias, para
votação dos demais parlamenta-
res", informou o parlamentar.

O vereador Wagner Oliveira
(Cidadania), o Wagnão, em dis-
curso na tribuna na noite desta
segunda-feira (14) durante a 4ª
reunião ordinária de 2022, fri-
sou que o contrato entre a pre-
feitura e a Organização Social de
Saúde (OSS) que gerenciava a
Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) do Piracicamirim "não
foi cancelado, e sim finalizado".

O parlamentar ainda disse
que "nós não podemos confun-
dir a OSS com o anexo", em refe-
rência ao prédio anexo à UPA do
Piracicamirim, inaugurado em
agosto do ano passado: "é um
prédio novo que está sendo utili-
zado e, graças à deus, não está
tendo problema nenhum", disse.

Wagnão também pediu maior
atenção por parte da Secretaria
Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento (Sema) às estradas ru-
rais da cidade: "quero deixar re-
gistrado aqui que está na hora de
mexer um pouco mais nas estra-
das rurais. Embora a Sema tenha
feito alguns trabalhos, algumas
coisas tem que ser priorizadas".

Ele ainda acrescentou:
"hoje, eu recebi a resposta da se-
cretária que daqui a 15 dias, eles
vão fazer algumas estradas que
eu solicitei para ela. Só quero
deixar registrado que, daqui a 15
dias,  o ITR (Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural)
não espera, que daqui a 15 dias
os frangos para serem transpor-
tados não esperam, a soja não
espera. Então, tem que ter uma
atenção maior nessa parte aí".

Durante seu discurso, Wag-
não também elogiou o trabalho
do secretário municipal de Defe-
sa do Meio Ambiente (Sedema),
Alex Gama Salvaia, "que tem fei-
to um trabalho muito grande ali
na Chácara Nazareth II", e agra-
deceu o empenho do secretário
municipal de Obras, Paulo Sérgio
Ferreira da Silva, que "mesmo
com o tempo nublado, a equipe
dele está na rua fazendo alguns
reparos, manutenção em estra-
das que pertencem à Sema, mas
que pelo entendimento dele, pela
necessidade, está atendendo al-
gumas coisas rurais", finalizou.
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"Não podemos confundir a OSS
com o anexo", explica Wagnão
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Intermedici é homenageada pelos 30 anos de fundação
O vereador Thiago Ribeiro

(PSC) entregou, na manhã desta
quinta-feira (10), uma moção de
aplausos para a Intermedici Pira-
cicaba Assistência Médica, pelos 30
anos de atividades na cidade. A
homenagem foi entregue para o
presidente da empresa, Dr. Alexan-
dre Francisco Margarido Louren-
ço, à diretora Dra. Maria Cristina
de Lourenço e ao gerente adminis-
trativo financeiro Leandro Durães.

A Intermedici Piracicaba As-
sistência Médica iniciou suas ativi-
dades em 23 de outubro de 1991.
Com um atendimento diferencia-
do e de alto nível foi possível cons-
tituir uma sólida base na qual se
edificou como uma forte empresa
da área da saúde suplementar.

A empresa surgiu na parceria
do ginecologista obstetra Matheus
Amalfi Neto que era sócio proprie-
tário da Clínica Amalfi e o diretor-
presidente da Intermedici Serviços
Médicos de São Paulo, Alexandre
Lourenço. A visão de futuro do
médico Matheus Amalfi Neto as-
sociada à perseverança da empre-
sa, seria, de fato, componente bá-
sico ao processo que garantiria
vida à Intermedici em Piracicaba.

Depois da sua fundação foi
feita uma análise criteriosa para
desenvolver um plano de ação
que marcaria definitivamente o
processo de expansão e a con-
quista de novos mercados. O
grande diferencial que garantiu
o sucesso da Intermedici foi a
qualidade no atendimento.

O atendimento sempre foi
em rede credenciada, composta
por consultórios de médicos al-
tamente capacitados, além de
hospitais e serviços de diagnósti-
cos de comprovada capacidade.

O respeito ao cliente e o com-
promisso com a qualidade dos
serviços prestados constituíram
a sólida base onde se edificou
como uma grande empresa na
área de saúde suplementar.

Atualmente a Intermedici
atua nas áreas médico-hospita-
lar, odontológica, de saúde ocu-
pacional e promoção de saúde e
qualidade de vida, cuidando para
que seus clientes tenham sempre
os melhores serviços em Piraci-
caba e região, além do suporte de
atendimento na cidade de São
Paulo, para casos específicos.

A empresa  prioriza as ações

preventivas e de promoção de saú-
de, incentivando hábitos saudá-
veis e realizando programas de
educação em saúde. Entende que
a saúde é o fundamento para a
felicidade das pessoas e que a pre-
venção é um dos principais cami-
nhos que nos conduz até ela.

Posturas e ações menos
convencionais e mais práticas
para garantir mais qualidade de
vida aos seus clientes são prio-
ridade da Intermedici para que
seus planos continuem sendo
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Thiago Ribeiro esteve na empresa na manhã de quinta-feira (10)

diferenciados e sejam efetiva-
mente Planos de Saúde e não
Planos de Doenças. A proximi-
dade com os clientes e o estilo
único de atender as necessidades
de cada um é uma das caracte-
rísticas que fazem da Intermedici
a empresa certa para quem preza
a vida de sua família e dos seus
colaboradores. Na Intermedici
cada pessoa é muito especial.

O deputado estadual Alex de
Madureira (PSD), também este-
ve na entrega da homenagem.
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Cooperativa receberá homenagem
pelos 40 anos de fundação

De autoria do vereador Thi-
ago Ribeiro (PSC), a moção de
aplausos 36/2022 homenageia a
cooperativa de cirurgiões-dentis-
tas Uniodonto Piracicaba pelos
40 anos de fundação. A proposi-
tura foi aprovada na segunda-
feira (14) durante a quarta reu-
nião ordinária de 2022.

De acordo com Thiago Ri-
beiro, a cooperativa criada em 16
de junho de 1982 possui cerca
de 320 cirurgiões-dentistas coo-
perados, que atuam numa área
geográfica envolvendo Piracica-
ba e outros 16 municípios. “Seus
planos são utilizados por milha-

res de pessoas físicas e por gru-
pos de trabalhadores pertencen-
tes às cercas de 320 empresas
contratantes de seus serviços. E o
contingente de beneficiários hoje
é de 70 mil pessoas”, destacou.

“A Uniodonto é hoje, consi-
derando-se o número de habitan-
tes de Piracicaba e a quantidade
de dentistas cooperados, a primei-
ra cooperativa do Sistema Nacio-
nal Uniodonto, dentre outras
mais de 130 singulares existentes”,
elogiou Ribeiro. A homenagem
será entregue ao diretor-presiden-
te da Uniodonto, Cláudio Zambe-
llo, estendida a toda diretoria.

A Câmara aprovou, na segun-
da-feira (14), na 4ª reunião ordi-
nária de 2022, o requerimento
187/2022 que solicita ao Executi-
vo a construção de muro e a ins-
talação de concertina no entorno
da EMEI e EMEF “Enedina Lou-
renço Vieira”, localizada no Jar-
dim Planalto. A autoria da propo-
situra é do vereador Cassio Luiz
Barbosa (PL), o Cássio Fala Pira.

No texto, o parlamentar des-
tacou que encaminhou à Prefeitu-
ra a indicação 4544/2021, em que
solicita as melhorias após receber
diversas denúncias de munícipes
sobre depredação e  furtos, o que
tem sido, segundo ele, “objeto de
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Construção de muro em escola
do bairro motiva requerimento

ofícios e requerimentos, não so-
mente deste, mas de muitos outros
vereadores desta Casa de Leis".

Pela propositura, Cassio Luiz
pergunta se de fato o documen-
to foi encaminhado ao órgão
competente e se sim, qual órgão
recebeu tal solicitação; por qual
motivo não foi cumprido o pra-
zo regimental para a resposta da
indicação e se existe dotação or-
çamentária para a execução.

Havendo impedimento, o ve-
reador pede ainda que sejam in-
formadas quais as providências a
serem tomadas para que a obra
possa ser realizada e também um
prazo para o termino do projeto.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) quer obter informações
do Poder Executivo sobre empre-
endimentos imobiliários na região
do bairro Santa Rosa e adjacên-
cias. A solicitação é feita através
do requerimento 193/2022, apro-
vado pela Câmara Municipal de
Piracicaba, na 4ª reunião ordi-
nária desta segunda-feira (14).

No documento, ele questi-
ona quais são as áreas institu-
cionais e de equipamentos co-
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Vereador pede informações
sobre áreas institucionais

munitários cedidas ao poder
público nos loteamentos Resi-
dencia l  e  Comercial  Vi l la
D´Aquila, Residencial Villa Bela
Vista e Alphaville Piracicaba.

O parlamentar também quer
saber se existem empreendimen-
tos, obras ou serviços de terraple-
nagem autorizados para uma lis-
ta de terrenos e se já existem proje-
tos pré-aprovados para essas áre-
as, assim como a localização dos
espaços institucionais previstos.

Divulgação

O atleta piracicabano Isac
Lucca estará em Mogi das
Cruzes nos dias 2 e 3 de
Abril para disputar o Cam-
peonato Paulista de Kick-
boxing. Ele já coleciona vá-
rios títulos nacionais e in-
ternacionais. O lutador foi
também campeão pana-
mericano em Cancun, no
México. “Estou treinando e
ganhando muito mais ex-
periência agora com o pro-
fessor e também lutador
Marcos Alves, da Acade-
mia Alves Team Fight. Sei
que por ser campeonato
nacional vai ter muitos lu-
tadores de talento”, diz.

ISAC LUCCA

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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Projetar o enfrentamento de
novas pandemias, pensar políticas
públicas de proteção às economias
locais e valorizar a ciência e a pes-
quisa como caminhos para a pre-
servação da vida e do desenvolvi-
mento das cidades. Para o presi-
dente da Câmara Municipal de Pi-
racicaba, Gilmar Rotta (Cidada-
nia), estes são pontos essenciais
para que as esferas de governo
municipal, estadual e federal pos-
sam melhor se capacitar para pos-
síveis situações de crise sanitárias
que possam afetar, não só Piraci-
caba e região, mas o mundo.

Ele participou nesta segun-
da-feira (14), representando o Le-
gislativo e o Parlamento Metro-
politano de Piracicaba, do Fórum
Político e empresarial, promovi-
do pelo Simespi (Sindicato das In-
dústrias Metalúrgicas, Mecânicas,
de Material Elétrico, Eletrônico, Si-
derúrgicas e Fundições de Piraci-
caba, Saltinho e Rio das Pedras) e
que reuniu empresários de diver-
sos setores da economia da região
com políticos com mandatos, a
fim de discutir saídas para pos-
síveis enfrentamentos semelhan-
tes à pandemia da Covid 19.

O deputado Alex de Madurei-
ra (PSD) representou a Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo
e tratou da experiência do Parla-
mento Paulista na gestão da crise
sanitária. Também acompanharam
a atividade o vice-presidente da
Câmara Municipal de Piracicaba,
Acácio Godoy (PP), além do verea-
dor Paulo Campos (Podemos).

Empresários que participaram
do seminário apontaram erros e
acertos dos governos na gestão da
pandemia, como gestão a decreta-
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Fórum discute cenários futuros
de eventuais pandemias
Com o tema ‘Como enfrentar novas pandemias’, o presidente da Câmara
levou ao debate a valorização da pesquisa e proteção aos mercados
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Evento no Simespi aconteceu na noite desta segunda-feira (14)

ção de lockdown, o fim de benefíci-
os do ICMS no estado e a demora
na aquisição de insumos para pro-
dução de vacinas no Brasil. Medi-
das que, segundo eles, intensifica-
ram uma crise econômica, provo-
caram o fechamento de várias em-
presas, a redução de ofertas de tra-
balho e a da renda do trabalhador.

Euclides Baraldi Libardi dis-
se que este descompasso na con-
dução da crise fez com que enti-
dades como o Simespi, tiveram
que ter uma atuação intensa, não
apenas junto aos seus associa-
dos, mas à sociedade e à gestão
municipal, a fim de apoiar medi-
das de enfrentamento da crise.

No formato do painel, o presi-
dente da Câmara e Parlamento
Metropolitano foi submetido a cin-
co perguntas, em que expôs o papel
do Legislativo em um cenário de
uma nova eventual pandemia.

Para Gilmar, a pandemia
trouxe a oportunidade de anali-
sar uma imensa base de exem-
plos de enfrentamento. “De di-
versas formas e intensidades
possíveis, todos os países apre-
sentaram exemplos da gestão de
crise, que passou a ser uma rica
fonte de conhecimento”, disse.

Ele trouxe como exemplo a
Nova Zelândia, que se embasou no
absoluto respeito à ciência e na ra-
pidez de medidas tomadas, mes-
mo que impopulares. “O rigor nas
ações e a intolerância com a evo-
lução de casos resultaram, come-
çando pelo que é mais importante,
numa reduzida taxa de mortali-
dade, além de ter possibilitado a
retomada de atividades econômi-
cas com maior rapidez. No révei-
llon do 2020, por exemplo, quan-

do o mundo estava recluso, a Nova
Zelândia estava com atividades
normais”, disse lembrando que,
apesar da distância de padrão
brasileiro, é possível reconhecer
este exemplo e aprender com ele.

Gilmar apontou ainda que as
medidas restritivas custaram caro
aos países, mas ponderou que, se é
caro custear um auxílio financeiro
de qualidade para quem está impe-
dido de produzir, ou um subsídio,
uma desoneração tributária, é
mais caro ainda frear consumo,
arrecadação e travar a economia.
“Se é caro adquirir vacinas, em
mais de uma dose, para milhões de
brasileiros, é ainda mais caro cus-
tear internações e UTIs”, disse.

O presidente disse também que
antes de analisar se outra pande-
mia deve priorizar a restrição eco-
nômica, é preciso antes entender o
motivo das restrições. "A experiên-
cia internacional nos mostrava
uma sobrecarga nos recursos de
saúde disponíveis para a dimensão

do problema. Havia filas, até esco-
lha do doente que teria direito aos
recursos. Então, a ideia era restrin-
gir circulação para adaptar a cur-
va de contágios à nossa disponibi-
lidade de recursos de saúde. Mes-
mo assim, chegamos à saturação,
apesar de termos contado com
muitos recursos. Basta lembrar
quantos respiradores foram dire-
cionados pelas esferas superiores
de governo às UTIs. Foram su-
cessivas entregas”, relembrou.

Ele apontou ainda que, como
espécie de herança, a área de saú-
de recebeu um aporte significativo
na capacidade de atendimento, e o
objetivo agora deve ser o de garan-
tir recursos para manutenção e re-
posição de equipamentos, além de
gradativa formação de contingên-
cia. “Com tamanho preparo, que foi
construído no susto, eu entendo que
se outra pandemia vier a necessida-
de de restrições já será muito me-
nor e, diante deste cenário, eu seria
contra esta limitação” afirmou.

O plenário da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba (SP) apro-
vou na noite desta segunda-feira
(14), durante a quarta reunião or-
dinária do ano, a Moção de Ape-
lo 38/2022, proposta pela verea-
dora Rai de Almeida (PT) à Alesp
(Assembleia Legislativa Paulista),
que cobra "imediata investigação
por quebra de decoro parlamen-
tar e final cassação do mandato
do deputado estadual Arthur do
Val", do partido Podemos, conhe-
cido como "Mamãe Falei".

A parlamentar argumentou
durante a discussão da propositu-
ra, que o parlamentar cometeu um
crime contra as mulheres. "Em
tempo de guerra as mulheres são
sempre vítimas de todos os tipos
de violações. Portanto, venho aqui
reforçar a importância da garan-
tia dos direitos das mulheres. Com-
portamento dessa natureza nós te-
mos que repudiar e que crimes des-
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Moção de apelo pede a
cassação de deputado

sa natureza sejam punidos pela
sociedade", lembrou a vereadora.

ÁUDIOS - Áudios atribuí-
dos ao deputado estadual Ar-
thur do Val mencionam "que
mulheres ucranianas são "fáceis
porque são pobres" e que a fila
de refugiados da Ucrânia, que
está sendo atacada pela Rússia,
tem mais mulheres bonitas do
que a "melhor balada do Brasil".

Rai de Almeida considera as
falas "repugnantes", que revelam
uma profunda desumanização
das mulheres. "Permite tratar
com tamanha naturalidade e
aproveitar-se do sofrimento e da
vulnerabilidade para a prática de
turismo sexual, quiçá arcado com
recursos do próprio contribuinte
paulista", frisou a vereadora.

Muitos pedidos de investiga-
ção e cassação do mandato de Ar-
thur do Val estão sendo dirigidos
ao Conselho de Ética da Alesp.

A reconstrução de caixa de
escoamento de águas pluviais e
adoção de medidas para conter a
erosão em APP (Área de Preserva-
ção Permanente) em residencial no
bairro Água Branca é tema do re-
querimento 194/2022, de autoria do
vereador Paulo Kawai (PSDB). A
propositura foi aprovada na reunião
ordinária desta segunda-feira (14).

De acordo com Pedro Kawai,
foi encaminhada ao Executivo a in-
dicação 3339/2021, que solicitava
a intervenção no que tange a re-
construção de caixa de escoamen-
to de águas pluviais e adoção de
medidas para conter a erosão em
Área de Preservação Permanente
no final da Rua Alcebíades Camo-
lesi, no Residencial Irmãos Camo-
lesi, no bairro Água Branca. “Com
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Requerimento pede reconstrução
de caixa de escoamento de água

a danificação da caixa de concreto
que havia no local por conta da for-
ça das águas pluviais, o local está
em avançado processo de erosão e
degradação das margens do Ri-
beirão Piracicamirim”, afirmou.

O vereador relatou que em
outubro do ano passado, o Secre-
tário Municipal de Obras, Paulo
Sérgio Ferreira da Silva, infor-
mou que o pedido se encontrava
com a equipe de drenagem para
projetos e orçamentos da Pasta
para posterior viabilidade de exe-
cução de obra. No requerimento,
Kawai questiona se a equipe já
elaborou estudos para análise da
viabilidade da reconstrução de
caixa de escoamento e qual a pre-
visão/cronograma para execu-
tar as melhorias e demandas.

TTTTTRÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITO

Requerimento pede respostas sobre serviços de sinalização
Informações sobre serviços

de sinalização de trânsito (hori-
zontal e vertical) nas principais
avenidas da cidade são solicita-
das no requerimento 180/2022,
aprovado na reunião ordinária
da noite desta segunda-feira (14).

O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL), autor do requerimento,
destaca que a Semuttran (Secreta-
ria Municipal de Mobilidade Ur-
bana, Trânsito e Transportes) sem-
pre realizou de forma constante,
através de empresa terceirizada, os
serviços de sinalização de trânsito
(vertical e horizontal) nas princi-
pais avenidas da cidade. No entan-
to, o vereador relata que andando

pelas principais avenidas da cida-
de, nas regiões da Vila Rezende,
São Dimas e Centro, verificou que
as vias Torquato da Silva Leitão,
Rui Barbosa, Dona Francisca, Ba-
rão de Serra Negra, Renato Wag-
ner, Avenida Beira Rio “Joaquim
Miguel Dutra”, Alidor Pecorari,
Centenário, Armando de Salles Oli-
veira, Independência, entre ou-
tras, estão com a sinalização par-
cialmente ou totalmente apagada,
oferecendo riscos de acidentes.

“Se faz necessário, portanto,
uma ‘força-tarefa’ por parte da Se-
muttran, visando a sinalização
completa nestas principais aveni-
das, com a execução dos serviços

de sinalização de lombadas, faixas
para travessia de pedestres, vagas
para estacionamento para idosos e
deficientes e vagas para veículos e
motos”, afirmou. Trevisan Jr. tam-
bém apontou a necessidade de pla-
cas com dizeres “devagar”, “semá-
foro”, “pedestres”, “escola”, entre
outros, além das faixas brancas de
regulação de fluxos na via e a sina-
lização indicando a limitação de
velocidade máxima em cada via.
“Além disso, deve-se ressaltar a
necessidade de substituição de al-
gumas placas de sinalização de
trânsito, sendo que algumas es-
tão “apagadas” e outras danifi-
cadas”, afirmou o vereador.

O requerimento solicita que o
chefe do Executivo, através do ór-
gão competente, responda se atu-
almente a Semuttran possui con-
trato firmado com empresa tercei-
rizada para sinalização de trânsi-
to; quem são os servidores públi-
cos municipais responsáveis pelo
cronograma e a programação des-
tes serviços e os tais serviços exe-
cutados pela empresa terceirizada;
e se existe a possibilidade da Se-
muttran realizar uma “força-tare-
fa” visando a execução dos serviços
de sinalização de trânsito nas prin-
cipais avenidas da cidade, utilizan-
do inclusive, durante a aplicação
da tinta, microesferas de vidro.
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Trevisan Jr. quer que Sema
seja incorporada à Semob

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) fez críticas à atuação da
Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento em razão da
demora no atendimento de deman-
das na zona rural. Em fala durante
a 4ª reunião ordinária, nesta segun-
da-feira (14), o parlamentar defen-
deu que a pasta seja incorporada
pela Secretaria Municipal de Obras.

"Percebemos que a zona rural
não vem sendo atendida adequa-
damente. A questão é que essa se-
cretaria [Sema] passe a fazer parte
da Semob, porque não se agilizam
os atendimentos; geralmente,
quem está cobrindo essa situação é
a Semob", declarou Trevisan, sali-
entando que a constatação é en-
dossada por outros vereadores.

"Percebemos isso o ano todo
que passou e as coisas não modi-
ficam. Precisa rever essa situação,
prefeito. Nem palavra empenha-
da é cumprida", completou. Se-
gundo o parlamentar, a Sema
"não consegue arrumar o maqui-
nário existente, comprar, fazer
licitação e atender a população".

Trevisan também fez críti-
cas à forma como o Semae (Ser-
viço Municipal de Água e Esgo-
to) deixa a pavimentação de lo-
calidades onde o asfalto precisa
ser recortado para intervenções.
"Faz o serviço de água e esgoto,
passam-se 15, 20 dias e apare-
cem afundamentos. Carros ba-
tem e podem ocorrer acidentes.
Isso tem que ser revisto."
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Rai de Almeida critica contratação
de OSS para UPA Piracicamirim

A vereadora Rai de Almeida
(PT) usou o tempo regimental de
5 minutos, na 4ª sessão ordiná-
ria desta segunda-feira (14), para
criticar a contratação da OSS (Or-
ganização Social de Saúde) para
a gestão da UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) Piracicami-
rim. Ela solicitou que sejam apu-
radas as responsabilidades pelos
problemas com o contrato e que o
dinheiro do contribuinte seja usa-
do para o bem da comunidade.

“À época da parceria, nós dis-
semos sobre os problemas que essa
OSS tinha em outros municípios,
de problemas financeiros e de
cumprimento de contrato”, lem-
brou a parlamentar, no discurso.
“Alguns vereadores defenderam
enfaticamente essa parceria, dizen-
do que seria um grande avanço
para a cidade, que era um modelo
inovador, que iria solucionar o
problema da saúde, inclusive na
crise pandêmica. E na época foi

elogiada a construção, que era de
qualidade, memorável, moderna,
uma construção ágil e nem seis
meses depois os problemas estru-
turais apareceram. É uma obra
nova mas com cara de velha, ul-
trapassada, com problemas de va-
zamento. Uma vergonha e com
custo alto. Os R$ 7 milhões que
saíram dos cofres públicos são de
munícipes. A Polícia Federal fez
uma investida na semana passa-
da e com certeza vai apurar, le-
vantou dados e chegou na nossa
mesa, à Câmara, o relatório feito
pelo Conselho Regional de Medi-
cina do Estado de São Paulo, que
coloca uma série de problemas”.

No discurso, a vereadora
também lembrou sobre os qua-
tro anos do assassinato da vere-
adora Marielle Franco e do mo-
torista Anderson Gomes. Ela co-
brou uma apuração séria para o
crime, que classificou como ho-
mofóbico, racista e machista.
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Trevisan Jr. comenta sobre serviços públicos executados
O vereador Laércio Trevisan

Jr (PL) comentou sobre vários ser-
viços públicos executados pelo Exe-
cutivo, a pedido de seu gabinete, e
de outros que ainda aguardam re-
solução. Os temas foram aborda-
dos durante o discurso de 5 minu-
tos regimentais, na 4ª sessão ordi-
nária, nesta segunda-feira (14).

“Quero comunicar que a pra-
ça Imaculada Conceição, da Vila

Rezende, foi limpa e foi feito corte
de grama. Houve também sinali-
zação de uma parte do comércio
no bairro São Dimas, na rua Dona
Eugênia, com vaga de idoso. Esse
projeto de lei é de autoria deste ve-
reador, que diz que na cidade de
Piracicaba tem que ter uma vaga
por quarteirão para idoso”, listou.
O parlamentar ainda relacionou
outros serviços, como o mutirão de

limpeza no Mirante, poda de árvo-
res, ampliação de acostamento e
buracos que não são fechados após
serviços executados pelo Semae (Ser-
viço Municipal de Água e Esgoto).

Outro ponto abordado pelo
vereador foi a respeito do relatório
elaborado pelo Cremesp (Conselho
Regional de Medicina do Estado de
São Paulo), recebido pela Câmara,
a respeito da gestão da UPA (Uni-
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Zezinho defende reajuste
para funcionários públicos

O vereador Zezinho Pereira
(DEM) defendeu reajuste para
funcionários públicos, durante sua
fala na 4ª reunião ordinária deste
ano, realizada nesta segunda-feira
(14). Ele afirmou que o IPTU (Im-
posto Predial Territorial Urbano)
aumentou, além da gasolina e dos
alimentos. "O preço de tudo subiu
absurdamente na nossa cidade e
no nosso país. O prefeito tem que
entender que precisa melhorar o
salário do funcionalismo", afirmou.

Zezinho Pereira ainda falou

que há mais de dois anos o funcio-
nalismo não tem reposição  salari-
al. "Os servidores públicos são os
que movem a máquina. Tem que
olhar com carinho pelo funciona-
lismo", disse. Ele acrescentou que
a cidade passa por um momento
muito complicado na questão
profissional. "Cito como exemplo
os médicos. Abre concurso e a
gente não consegue quem queira
trabalhar. Precisa-se olhar com
carinho e com muito respeito ao
nosso funcionalismo", concluiu.

dade de Pronto Atendimento) do
Piracicamirim, que aponta uma
série de problemas estruturais. Fa-
lou ainda sobre o laboratório mu-
nicipal. “O que me estranha é por
que o Cremesp não fez esse relatório
no ano anterior também. Este vere-
ador tentou montar uma Comis-
são de Estudos sobre a saúde nes-
ta Casa e não conseguiu. E a popu-
lação não tomou ciência”, criticou.

AAAAADMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃO

"A gestão foi eleita para resolver
os problemas", destaca Kawai

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) fez uso dos 5 minutos de
fala nesta segunda-feira (14), na
4ª reunião ordinária, para falar
sobre a atual gestão do Executi-
vo. “Temos 15 meses de adminis-
tração e a gente vê o que está acon-
tecendo. Deixou-se um caixa de
90 milhões que poderia ser usa-
do em investimentos”, disse.

O parlamentar ressaltou
que, de fato, a atual administra-
ção “pegou alguns problemas”,
mas que a gestão foi eleita para

isso, “para resolver os proble-
mas”. “Piracicaba tem mais de
400 mil habitantes e não tem
nenhuma cidade do mundo que
vai estar 100 por cento sem ne-
nhum problema”, destacou.

Para o vereador, o momento
atual necessita que a nova gestão
olhe para frente e faça investimen-
tos.  “Projetos públicos que deixa-
ram de existir e falam que é porque
a gestão anterior não fez. Vamos
começar a trabalhar e dar a cara
dessa atual gestão aí”, concluiu.
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Apeoesp realiza manifestação por
reajuste de 33,24% à categoria
“Queremos carreira e não subsídio. Nossa luta é pela retirada do PLC 3/2022 que
tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo”, defende deputada Professora Bebel

Em assembleia virtual regio-
nalizada, no último sábado, 12, a
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial de Ensino do
Estado de São Paulo), confirmou a
realização de manifestação unifi-
cada da educação e do funcionalis-
mo estadual nesta quarta-feira, 16
de março, em São Paulo, no vão li-
vre do Masp, na avenida Paulista.
A manifestação que terá paralisa-
ção dos professores acontecerá a
partir das 15 horas e também será
marcada por caminhada contra o
confisco dos aposentados e valori-
zação da carreira do magistério. De
acordo com a presidenta da Apeo-
esp, a deputada estadual Professo-
ra Bebel (PT), as subsedes da enti-
dade estarão desenvolvendo ativi-
dades e debatendo a carreira nas re-
giões e nas escolas com os  professo-
res que não puderem ir a São Paulo.

Os professores reivindicam
reajuste de 33,24% , tanto para
os da ativa como aposentados,
assim como pelo cumprimento da
lei do piso. “Queremos carreira e
não subsídio. Nossa luta é pela
retirada do PLC 3/2022  que tra-
mita na Assembleia Legislativa de
São Paulo, assim como pelo fim
do confisco salarial de aposenta-
dos e pensionistas, pela imple-
mentação verdadeira e correta da
jornada do piso, pelo direito à ali-
mentação nas escolas, ampliação
do número de UFESPs para au-
mento do valor do auxílio alimen-
tação”, diz a Professora Bebel.

Na pauta de reivindicações
também está a solicitação para que
sejam dadas condições de catego-
ria F a todos os professores da ca-
tegoria O até que haja concurso.

Deputada Professora Bebel diz que somente uma grande
mobilização poderá forçar o governo a atender as
reivindicações dos professores da ativa e aposentados

Divulgação

“O secretário da Educação, Rossie-
li Soares, diz que não existe legisla-
ção. Existe sim: estratégia 18.20 do
Plano Estadual de Educação. P.E.E.
é lei. Tem que cumprir!”, ressalta.
Também é reivindicado concursos
públicos já!, contratações de funci-
onários de escolas pelo Estado, não
terceirizados, fim da superlotação
nas salas de aula, com n Número
máximo de 25 estudantes por sala
de aula, o não  fechamento de clas-
ses no noturno, assim como horá-
rios e dinâmica dos ATPCs decidi-
dos pelos Conselho de Escola, con-
tra a expansão do programa exclu-
dente das escolas PEI, revisão total
nas PEIs já implementadas, não à
farsa do velho “novo” ensino mé-
dio, abaixo o autoritarismo da Se-
cretaria Estadual da Educação em
toda a rede estadual de ensino –
fortalecer os conselhos de escola
na gestão democrática nas esco-
las  e não a todos os programas
excludentes da Secretaria Estadu-
al da Educação. “Neste momento,
a questão central para a nossa ca-
tegoria é a valorização, que se des-
dobra em dois pontos fundamen-
tais: ' reajuste imediato de 33,24%
para todas e todos, da ativa e apo-
sentados, que correspondem ao
reajuste do piso salarial profissio-
nal nacional e defesa da nossa car-
reira e dos direitos conquistados”,
completa Bebel, convocando os
professores para este dia de ma-
nifestação com paralisação.

Para Bebel, ao encaminhar o
PLC 3/2022 (“nova carreira”) à
Alesp e condicionar o reajuste de
10% para a nossa categoria – in-
clusive aposentados - à sua apro-
vação o governador João Doria

cometeu abuso e uma ilegalidade,
“pois temos direito a receber o rea-
juste de 33,24% aplicado ao piso
salarial profissional nacional. É ile-
gal também o pagamento do rea-
juste do piso nacional na forma de
um abono complementar apenas
para quem recebe abaixo do piso,
como os governos do PSDB vêm
fazendo. O reajuste deve ser apli-
cado para os salários base e para
todas as demais faixas e níveis da
carreira e para todos os cargos e
funções do Quadro do Magistério.
Nós já vencemos esse debate, quan-
do nossa ação pelos 10,15% foi ven-
cedora em todas as instâncias do
judiciário. Teve, no entanto, seu
pagamento bloqueado no Supremo

Tribunal Federal (STF) por supos-
ta falta de recursos do Estado. Os
novos projetos de Doria desmen-
tem essa hipótese. Por isso, volta-
remos a insistir pelo desbloqueio
desse pagamento”, ressalta.

A presidenta da Apeoesp des-
taca ainda que é fundamental tam-
bém lembrar que o reajuste do piso
nacional não foi concedido pelo
presidente Jair Bolsonaro. “O índi-
ce de 33,24% é resultado da fór-
mula de cálculo prevista na lei do
piso, aprovada durante o governo
do ex-presidente Lula. Bolsonaro
tentou reduzir esse índice para
7,5%, mas foi derrotado pela nossa
pressão e a resistência de variados
segmentos sociais”, enfatiza.

A vereadora Silvia Morales
(PV), do Mandato Coletivo A Ci-
dade É Sua, participou na sexta-
feira (11), da palestra no Sebrae
(serviço de apoio às Micros Em-
presas), ministrada pela especia-
lista em marketing, Silmara Regi-
na de Souza. A atividade foi uma
realização do Fórum de Empreen-
dedorismo Feminino, das verea-
doras Silvia Morales (PV), do
Mandato Coletivo, Ana Lúcia Pa-
vão (PL), Alessandra Bellucci (Re-
publicanos) e Rai de Almeida (PT).

O Fórum integrou a progra-
mação da Semana da Mulher, or-
ganizada pela Procuradoria Espe-
cial da Mulher da Câmara Munici-
pal, juntamente com a Rede de
Atendimento e Proteção às Mulhe-
res de Piracicaba, cuja coordena-
doria é composta também pelo
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Fórum aconteceu em
parceria com Sebrae

Assessoria Parlamentar

Evento teve apoio da Câmara, por intermédio das vereadoras
Silvia Morales, do Mandato Coletivo, Ana Lúcia Pavão,
Alessandra Bellucci e Rai de Almeida

Cram (Centro de Referência de
Atendimento à Mulher) e pelo
Conselho Municipal da Mulher.

A atividade capacitou mu-
lheres empreendedoras e artesãs
ao uso das redes sociais como
ferramenta de marketing para
seus negócios. Após a palestra,
as empreendedoras trouxeram
seus produtos para exposição na
“Feirinha Delas”, que aconteceu
na sexta-feira (11), das 13h às
18h e no sábado (12), das 9h às
17h, no estacionamento da Câ-
mara Municipal de Piracicaba.

Participaram aproximada-
mente 50 pequenas empreendedo-
ras que produzem artesanalmen-
te produtos de diversas categori-
as, como mandalas, bijuterias,
roupas customizadas, cerâmicas,
doces, além de outros produtos.
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“Fala Pira” defende reforço na
segurança de Santa Teresinha
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Câmara aprova projeto de lei que visa coibir furtos de patrimônio público

Na noite da última quinta-
feira (10), o vereador Cássio Luiz
Barbosa (PL), o Cássio  Fala Pira,
representado por  assessores,
participou de reunião do Conseg
(Conselho Comunitário de Segu-
rança) - Região de Santa Teresi-
nha, em evento que transcorreu-
se no bairro Parque São Matheus,
junto aos membros do Conseg,
integrado por Valéria Correr (pre-
sidente), Rita de Cássia (primei-
ra secretária) e Márcio (relações
públicas). Dentre as forças poli-
ciais participaram o Tenente Ter-
tuliano da Polícia Militar, Fran-
cisco Lima da Guarda Civil Mu-

Quem comercializar, transpor-
tar, adquirir, estocar ou revender
produtos oriundos de ações crimi-
nosas como furtos, roubos ou ou-
tros ilícitos poderá ser autuado com
multas que variam de R$ 2 mil a
R$ 10 mil, podendo ter a licença ou
alvará de funcionamento cassado,
se for pessoa jurídica. É o que esta-
belece o projeto de lei 258/2021, do
Executivo, aprovado em segunda
discussão durante reunião ordiná-
ria desta segunda-feira (14).

De acordo com o Executivo, o
PL se faz necessário diante do gran-
de crescimento de furtos e roubos
na cidade de Piracicaba, principal-
mente de fiação de cobre. Na justi-
ficativa do projeto de lei, o chefe do
Executivo frisa que tais ações cri-
minosas atingem unidades escola-
res e de saúde, prejudicando o fun-
cionamento dos estabelecimentos.

Dois requerimentos de urgên-
cia foram aprovados na reunião
desta segunda-feira. De autoria do
vereador Thiago Ribeiro (PSC), os
requerimentos 200 e 202/2022 so-
licitam, respectivamente, informa-
ções sobre a apuração de precarie-
dade das instalações da Guarda
Civil Municipal no bairro Vila In-
dustrial e sobre as condições dos
veículos automotores e motocicle-
tas da frota da GCM de Piracicaba.

A votação do parecer con-
trário da Comissão de Legisla-
ção, Justiça e Redação (CLJR)
ao PL 235/21, de autoria do ve-
reador Gilmar Rotta (Cidada-
nia) foi adiada por 10 sessões, a
pedido do autor da propositu-
ra. Já o requerimento 184/2022,
de autoria do vereador Pedro
Kawai (PSDB), foi retirado da
pauta com a justificativa de que

foi executada a manutenção no
local descrito no requerimento.

Além do PL 258/2021, a Câ-
mara aprovou em segunda discus-
são o PL 270/21, de autoria do Po-
der Executivo. O projeto de lei auto-
riza convênio com a Secretaria Es-
tadual de Agricultura e Abasteci-
mento para o recebimento de emen-
da parlamentar no valor de R$ 300
mil para a aquisição de trator e im-
plementos agrícolas para a Patrulha
Agrícola da Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento.

Em primeira discussão, foi
aprovado o projeto de lei 30/2022
que dispõe sobre um convênio no
valor de R$ 27 milhões entre o mu-
nicípio e o DER (Departamento de
Estradas de Rodagem) para a recu-
peração de duas estradas vicinais.

A quarta reunião ordinária de
2022 foi presidida pelo vereador

Thiago Ribeiro (PSC), suplente da
vice-presidência. Ao todo, os ve-
readores deliberaram sobre 24
proposituras, entre projetos de
lei, requerimentos e moções.

As reuniões ordinárias da Câ-
mara continuam a ser realizadas no
formato on-line pelo SDR (Sistema
de Deliberação Remota), em que o
presidente da Câmara permanece
no plenário e os demais vereado-
res participam de seus gabinetes.

As sessões são transmitidas
pela TV Câmara, em sinal aberto
pela frequência 11.3 UHF, além dos
canais por assinatura 4 da Claro /
Net e 9 da Vivo Fibra; pelas redes
sociais do Legislativo no Youtube e
Facebook e pelas rádios Câmara
Web (camarapiracicaba.sp.gov.br),
a partir das 19h30, e Educa-
tiva FM, pela frequência 105,9
MHz, a partir das 20h.

Assessoria Parlamentar

Vereador reforça a luta de moradores, que lutam por melhorias
como limpeza, recuperação de ruas, iluminação e segurança pública

nicipal e o Agente Policial Prado
da Polícia Civil. Entre os assun-
tos abordados, foram acolhidos
demandas dos bairros Altos do
São Francisco, Parque das Águas
e Parque São Matheus, em proble-
mas que passam pela falta de cor-
te de mato, buracos, deficiência na
iluminação e segurança pública.

"Reforçamos os pedidos que
serão encaminhados para os ór-
gãos competentes, na expectativa
de que os problemas sejam solu-
cionados o mais breve possível,
com a realização dos serviços ne-
cessários", destacou Cássio Luiz,
por intermédio de assessores.
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Site VacinaPira tem vagas para
todos os grupos se vacinarem

A vacinação contra a Covid-
19 continua em Piracicaba nas
unidades de saúde para todos
os grupos: crianças de cinco a
11 anos, adolescentes de 12 a 17
anos e adultos com 18 anos ou
mais. A Prefeitura de Piracica-
ba, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), infor-
ma que o site VacinaPira (ht-
tps://vacinapira.piracicaba.
sp.gov.br) tem vagas para agen-
damento de 1ª, 2ª e 3ª doses.

Podem agendar a 1ª dose
crianças de cinco a 11 anos, ado-
lescentes de 12 a 17 anos e adul-
tos com 18 anos ou mais. Já a
2ª dose está disponível para as
pessoas que tomaram a 1ª dose
da AstraZeneca até 19/01; da
Pfizer (adolescentes de 12 a 17
anos) até 19/01; da Pfizer (pes-
soas com 18 anos ou mais) até
25/02; da CoronaVac/Butantan

até 12/02 (inclusive crianças) e
da Pfizer pediátrica até 21/01.

Há ainda vagas para a dose
adicional das pessoas que tomaram
a vacina de dose única Janssen até
18/01. A 3ª dose (dose adicional)
está disponível para pessoas com 18
anos ou mais que tomaram a 2ª
dose há, pelo menos, quatro meses.

MESMO BOTÃO – A SMS
reforça que o agendamento da 2ª
dose, tanto para crianças, adoles-
centes e adultos, é feito no mes-
mo botão no VacinaPira: “Para
agendar a 2ª dose clique AQUI”.

DOCUMENTOS – Para se
vacinar contra a Covid-19, é neces-
sário apresentar documento de
identificação (crianças não preci-
sam ter foto neste documento), CPF
e comprovante de residência em Pi-
racicaba. Para as 2ª e 3ª dose, é ne-
cessário apresentar comprovante de
vacinação com as 1ª e/ou 2ª doses.
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Condições de veículos e base da GCM são questionadas
Os requerimentos 200 e 202/

2022 foram aprovados em regi-
me de urgência na reunião ordi-
nária de segunda-feira (14). De
autoria dos vereadores Thiago
Ribeiro (PSC) e Acácio Godoy
(PP), as proposituras solicitam,
respectivamente, informações so-
bre a apuração da precariedade
das instalações da Guarda Civil
Municipal no bairro Vila Indus-

trial e sobre as condições dos veí-
culos automotores e motocicletas
da frota da GCM de Piracicaba.

No texto do requerimento
200/2022, os vereadores rela-
taram que em visita às instala-
ções da base da GCM no bairro
Vila Industrial, no dia 8 de
março, foram apurados diver-
sos problemas relacionados a
infraestrutura, falta de materi-

ais e de ambiente que “propor-
cione qualidade digna de traba-
lho aos Guardas Civis Munici-
pais e ao atendimento digno à
população”. O requerimento
questiona se a Guarda Civil per-
manecerá realizando atendi-
mento no imóvel da Vila Indus-
trial, quais investimentos serão
realizados para dar infraestru-
tura e qualidade de trabalho aos

GCMs e se há possibilidade de
reforma e adequação de um novo
espaço para a instalação da base.

Já no requerimento 202,
são feitos questionamentos so-
bre as condições dos veículos
automotores e motocicletas da
frota da Guarda Civil Municipal
de Piracicaba, considerando que
foram recebidas denúncias sobre
a precariedade dos veículos.
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Moradores sofrem com falta de água
O requerimento 190/22, do

vereador Gustavo Pompeo
(Avante), que solicita informa-
ções do Executivo sobre a falta
de água na Rua Aphonso Fidélis
Razera, no Bairro Mário Dedini,
foi aprovado durante a 4ª reu-
nião ordinária deste ano, reali-
zada nesta segunda-feira (14).

De acordo com a propositura,
o problema de falta de água é re-
corrente. Apenas esse ano, Pompeu
recebeu ao menos 6 reclamações.
"Quando ocorre essa falta de água,

os moradores entram em conta-
to com o Semae. Funcionários vão
até o local e o fornecimento é re-
estabelecido", afirma o texto.

Pompeo ainda afirma que a
falta de água é local, ocorrendo
apenas na rua citada. Desta for-
ma, o parlamentar questiona se o
Semae tem conhecimento do pro-
blema relatado; quais medidas es-
tão sendo tomadas para solucio-
nar o problema e atender adequa-
damente os moradores e quando
o problema será solucionado.
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Saúde inicia campanha de
prevenção à tuberculose

O setor de Vigilâncias em Saú-
de informa que deu início à Cam-
panha de Prevenção à Tuberculo-
se. A primeira fase segue até 28 de
março em todas as unidades de
saúde. A coleta do material ocorre
das 7h as 9h todos os dias, de se-
gunda a sexta-feira. Entre os sin-
tomas da tuberculose estão: tos-

se, pode ser acompanhada por
sangue ou não, febre, suores no-
turnos, perda de peso, perda de
apetite, dor no peito ou fadiga.
Pessoas que apresentarem esses
sintomas, podem se dirigir à Uni-
dade de Saúde a qual pertencem e
falar com a enfermeira para que
seja feita a coleta do material.
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Armando dos Santos recebe Título de Cidadão
Iniciativa do vereador Pedro Kawai, entrega da homenagem aconteceu na manhã desta segunda-feira (14)

O reconhecimento às contri-
buições de Armando Alexandre dos
Santos, professor universitário, jor-
nalista, membro do IHGP (Institu-
to Histórico e Geográfico de Piraci-
caba) e colunista em diversos jor-
nais da cidade se consolida na con-
cessão do título de "Cidadão Pira-
cicabano", conforme propositura
do vereador Pedro Kawai (PSDB),
no projeto de decreto legislativo 37/
2021, que resultou no decreto mu-
nicipal 34/2021, aprovado por una-
nimidade dos parlamentares.

A entrega da honraria foi rea-
lizada na manhã desta segunda-
feira (14), em ato solene no gabine-
te da presidência. Na oportunida-
de, o autor da homenagem reite-
rou a importância da Câmara, me-

diante o reconhecimento da popu-
lação, em conceder o título de cida-
dania a uma pessoa que sempre ele-
vou a história de Piracicaba, com
destaque ao papel da educação
como fator de crescimento.

“É uma pessoa que trouxe para
Piracicaba sua experiência, seu
compromisso, sua participação na
sociedade. Nos orgulha ter em Pi-
racicaba uma pessoa da competên-
cia, do conhecimento do dr. Ar-
mando, que ama a cidade”, disse o
vereador Pedro Kawai (PSDB).

HONRARIA -  a concessão
da comenda é destinada às pesso-
as não nascidas na cidade, mas que
colaboram para o seu desenvolvi-
mento. A propositura reconhece as
contribuições de Armando Ale-

xandre dos Santos a Piracicaba,
cidade onde reside desde 2006.

“Eu admiro, eu amo, eu pre-
zo, eu tenho uma estima superla-
tiva por Piracicaba, desde que eu
vim aqui pela primeira vez, há
mais de 20 anos”, afirmou o ho-
menageado. “Piracicaba tem um
coração de mãe, sempre cabe mais
um. Piracicaba me acolheu mui-
to bem. Eu me sinto acolhido e
integrado em Piracicaba”.

Titular de uma cadeira na
Academia Piracicabana de Letras,
Armando é também diretor-ora-
dor do Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Piracicaba (IHGP),
membro do Círculo Monárquico
Barão de Rezende e colunista em
diversos jornais da cidade.

Pós-doutorando na Univer-
sidade de São Paulo, doutor em
Filosofia e Letras pela Universi-
dade de Alicante, na Espanha,
ele é também professor do curso
de graduação em História e do
Programa de Pós-Graduação em
História Militar da Universida-
de do Sul de Santa Catarina.

Nascido na cidade de São
Paulo em 30 julho de 1954, o pro-
fessor e jornalista é licenciado em
História, Filosofia e Letras e pós-
graduado em História Militar,
Museologia e Patrimônio Cultu-
ral, e também é membro do Insti-
tuto Histórico e Geográfico Bra-
sileiro, do Instituto Histórico e
Geográfico de São Paulo e da Aca-
demia Portuguesa da História. Professor e jornalista, Armando agora é cidadão piracicabano

Fabrice Desmonts

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) esteve na manhã des-
ta segunda-feira (14), com o se-
cretário Filemon Silvano, titular
da Secretaria Municipal de Saú-
de, para tratar de assuntos liga-
dos à reforma do Crab (Centro
de Referência à Atenção Básica)
e construção do Pronto Socorro,
da Vila Sônia, a reforma da USF
(Unidade de Saúde da Família),
de Santana, finalização da USF,
do bairro Vida Nova, além de
incluir exames e consultas pela
cidade, e as demandas de saúde
da região de Santa Teresinha.

Sobre a reforma do Crab Vila
Sônia, o secretário comentou que
foi feito uma visita no dia 15 de
janeiro, onde foi colocado como
prioridade a reforma. Já para a
construção do Pronto Socorro da
Vila Sonia, foi solicitado um proje-
to da nova UPA para viabilizar esta
unidade de saúde. Na questão da

Assessoria Parlamentar

Vereador se reuniu com o secretário de Saúde, Filemon Silvano, com
destaque nas reformas e atendimento das demandas da população

USF Santana, foi notificada a ope-
radora telefônica VIVO, pois esta
empresa ocupa uma sala dentro
da unidade, através de contrato
firmado entre a operadora e a se-
cretaria de Saúde, onde a conces-
sionária  tem a responsabilidade
de manutenção do prédio.

Sobre a USF do Vida Nova, o
local está passando por processo
jurídico e a secretaria de Obras,
sendo que já conta com equipe téc-
nica preparada para finalizar a re-
forma. Por fim, a respeito das de-
mandas de exames e consultas, o
secretário afirmou que analisará os
casos junto com sua equipe.

Anilton Rissato agradeceu
ao secretário Filemon Silvano
pela atenção. "Coloco-me à dis-
posição para eventuais esclare-
cimentos e desde já agradeço a
atenção, aproveitando para reno-
var meus votos de estimas e consi-
derações", concluiu o parlamentar.
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Anilton Rissato pede obras em
unidades de Santa Teresinha
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Vereador demonstra apoio
a reajuste para servidores

O vereador Cássio Luiz Bar-
bosa (PL), o Cássio Fala Pira, afir-
mou que apoia o pedido dos funci-
onários públicos de 25% de reajuste
salarial mais R$ 300,00 de abono.
"Sou filho de funcionário público
com muito orgulho. Acho difícil
conseguirem o que estão pedindo,
mas se a maioria decidir, vão parar
e podem contar comigo para o que
der e vier. Eu já venho nessa luta
antes de ser vereador!, afirmou.

Em relação à saúde, Cássio
Luiz abordou algumas denúncias
que está recebendo. "As denúncias

são reais. Cansei de fazer requeri-
mentos, mandar WhatsApp para o
secretário de saúde, para o prefeito
e não foi respondido" disse. Ele
acrescentou que os casos chegaram
ao conhecimento das autoridades.
"Quase mil páginas de denúncias
que eu entreguei para o Ministério
Público e Polícia Federal. Vou fa-
zer denúncias em Brasília, no Mi-
nistério da Saúde. O tempo é o se-
nhor de tudo", completou.

Cássio também falou que
o problema do mato alto se es-
tende para toda a cidade.
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Vereadora critica trabalho
da zeladoria do município

A vereadora Silvia Morales
(PV), do Mandato Coletivo A Cida-
de é Sua, usou os cinco regimen-
tais, durante a quarta reunião or-
dinária de 2022, nesta segunda-
feira (14), para abordar três temas.

A vereadora deu destaque às
atividades da Semana da Mu-
lher, promovidas pela Procura-
doria Especial da Mulher, com-
posta pelas vereadoras Rai de
Almeida (PT), Alessandra Belluc-
ci (Republicanos), Ana Pavão
(PL) e Sílvia Morales (PV). Ela
também falou sobre os quatro
anos do assassinato da vereado-

ra Marielle Franco que ainda
está “sem punição dos culpados”.

Silvia Morales frisou o des-
contentamento do Mandato Co-
letivo com relação à cobrança do
IPTU. “Aumento de 30% esse
ano com a entrega atrasada dos
carnês. Queria deixar esse des-
contentamento”, afirmou.

A vereadora também criticou
o trabalho da zeladoria da cidade.
Ela mostrou fotos de locais com
mato alto, buracos e lixo acumula-
do. “A cidade está largada. Está
sobrando dinheiro em caixa e a ci-
dade com mato alto”, disse.

O vereador Zezinho Pereira
(DEM), ao discursar na tribuna
durante a 4ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Piracicaba,
realizada na noite desta segunda-
feira (14), pediu à Semob (Secreta-
ria Municipal de Obras) o conserto
de um buraco localizado na rua
Osasco, no Parque Piracicaba.

"É um buraco grande, um
buraco que está dando prejuízo
para os moradores desse bair-
ro. É um buraco na rua Osasco,
próximo à igreja Católica do
Parque Piracicaba, e está com
água dentro. Passou, pode pa-
rar para consertar o pneu. En-
tão, é preciso fazer alguma coisa,
porque pode acontecer acidente

ZZZZZEZINHOEZINHOEZINHOEZINHOEZINHO P P P P PEREIRAEREIRAEREIRAEREIRAEREIRA

"Passou, pode parar para consertar
o pneu", diz vereador sobre buraco

com um motoqueiro", disse Zezi-
nho Pereira. O parlamentar ainda
agradeceu aos servidores do Se-
mae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto) que "trabalharam mes-
mo com chuva para resolver a
questão da falta d’água" dentro
de um condomínio da cidade.

Por fim, Zezinho Pereira tam-
bém falou sobre ligações que rece-
beu de cidadãos sobre o Pronto
Socorro da Vila Cristina "que está
superlotado e sem médico, mas
agora parece que as coisas come-
çaram a caminhar e muitas pes-
soas ligaram agradecendo. O povo
precisa realmente de serviço de
qualidade, até porque o valor do
IPTU está salgado", concluiu.

Nesta segunda-feira (14), na
4ª reunião ordinária de 2022, a
vereadora Ana Pavão (PL) fez uso
dos 5 minutos regimentais para
parabenizar os 55 anos do Hospi-
tal Fornecedores de Cana. “Para-
béns seu Coral (José Coral é o di-
retor presidente da unidade), aos
médicos, profissionais que têm
trabalhado em função da nossa
cidade de Piracicaba”, disse.

HFCHFCHFCHFCHFC

Vereadora destaca 55 anos
de fundação de hospital

De acordo com a parlamen-
tar, o centro médico começou
“como ambulatório no meio do
mato”. “Para quem não sabe, o
hospital começou como uma pe-
quena sala de atendimento para
os agricultores e hoje é uma po-
tência na cidade de Piracicaba e
atende 80% do SUS quando de-
veria atender 70%, bem além do
que é previsto", destacou.

A moção de aplausos 40/22,
que concede moção de aplausos ao
Colégio Anglo Piracicaba pelos 50
anos de fundação e história na ci-
dade, foi aprovada durante a 4ª
reunião ordinária, realizada nesta
segunda-feira (14). O autor da pro-
positura é o vereador Laércio Trevi-
san Júnior (PL). De acordo com a
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Anglo será homenageado
pelos 50 anos de fundação

propositura, "o Anglo Piracicaba
revela incessantemente o aprimora-
mento das qualidades de ensino,
que é comprovado pelas aprovações
obtidas pelos alunos, e tem a honra
de encaminhar os jovens para gran-
des universidades, formando pes-
soas aptas a exercerem ampla e
conscientemente a cidadania".
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Câmara aprova moção
para fábrica de papéis

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou, na 4ª reunião or-
dinária, nesta segunda-feira (14),
a moção de aplausos 42/2022 para
o grupo japonês Oji Holdings. A
homenagem foi proposta pelo ve-
reador Laercio Trevisan Jr. (PL),
que destacou o investimento de R$
500 milhões na fábrica de papéis
especiais para a unidade Piracica-
ba. O recurso será usado para am-
pliar a capacidade de produzir pa-
péis térmicos usados no varejo e
para imprimir código de barras,

além de modernizar equipamentos.
A Oji Papéis Especiais iniciou suas
operações na cidade de Piracicaba
em 2011, no bairro Monte Alegre.
A empresa fabrica e comercializa
papéis térmicos e autocopiativos
para o mercado brasileiro e latino-
americano e faz parte do Grupo Oji
Holdings Corporation. A fábrica
em Piracicaba foi o primeiro inves-
timento do grupo no setor de pa-
péis no Brasil. A homenagem será
entregue em cerimônia a ser agen-
dada pelo gabinete do vereador.
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"IPTU nem chegou na casa do cidadão", critica vereador
“Uso esse expediente para di-

zer à população que nós temos
ouvido falas aqui, mas não pode-
mos fazer gestão olhando o re-
trovisor. Enquanto estivermos
com essa retórica de herança mal-
dita, nada esse prefeito tem feito”.
Essa foi uma das falas do vereador
Paulo Campos (Podemos) ao fazer
uso do art. 44, que dispõe de 5
minutos regimentais para líderes
partidários, na reunião ordiná-
ria desta segunda-feira (14).

Paulo Campos destacou que
faltam ações concretas do Executi-
vo. “O Secretário de Finanças diz
que tem milhões em caixa mas não
tem projeto. Nós vivemos numa ci-
dade rica, com um orçamento alto,
que muito pode fazer. Infelizmente
estive com o Zezinho na UPA do
Piracicamirim e, ao abordarmos es-
sas pessoas, elas nos perguntaram
se há prefeito administrando essa
cidade, o povo sofre com isso. Isso
sem falar das pessoas sem mora-

dia, pessoas que em breve serão alvo
de reintegração de posse”, pontuou.

O parlamentar também falou
sobre o aumento no valor do IPTU
e o atraso da Prefeitura Munici-
pal em enviar o carnê aos muní-
cipes. “Gostaria de registrar que
o aumento do IPTU é da ordem
de 15%, e essa taxa de lixo que está
onerando sobremaneira nosso
cidadão. E o IPTU nem chegou
na casa do cidadão. Pera aí, nem
todo mundo tem acesso à inter-

net, os mais idosos. Um absurdo,
não se tem gestão” enfatizou.

Em aparte, o vereador Cássio
Luiz (PL), demonstrou apoio.
“Essa fala não é só do senhor, é de
todos os populares. Todos os ci-
dadãos estão insatisfeitos. A mai-
oria está reclamando e insatisfei-
to. E quando tem uma maioria
reclamando algo tem que ser re-
visto, a arrogância tem que dimi-
nuir. Pessoas aguardando 2 horas
para pegar seu IPTU”, disse ele.
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Manutenção em campo de
areia motiva requerimento

De autoria do vereador Cas-
sio Luiz Barbosa (PL), o Cassio
‘Fala Pira’, foi aprovado nesta
segunda-feira (14), na 4ª reunião
ordinária, o requerimento 188/
2022 que solicita informações ao
Executivo sobre a colocação de
um bebedouro, limpeza e a ma-
nutenção geral do campo de
areia do bairro Santa Fé.

Cassio destaca que em dezem-
bro de 2021, encaminhou à Prefei-
tura a indicação 4364/21, onde so-
licitava as melhorias estruturais no
campo de areia localizado na rua
Otávio Venâncio, no bairro Santa
Fé. “Embora tenhamos recebido
através do protocolo 172171/2021,
a resposta de que a manutenção

seria realizada, os moradores da
localidade continuam reclamando
do problema e alegam que o mes-
mo não foi resolvido”, ressaltou.

No texto, o parlamentar tam-
bém destacou que há um agra-
vante do descontentamento em
não haver a instalação do bebe-
douro no local, já que “por ser o
futebol esporte de alto impacto, a
reidratação é fundamental.”

Pelo requerimento, o vereador
pergunta por qual motivo ainda
não aconteceu a manutenção e lim-
peza no local; como proceder para
que a instalação do bebedouro pos-
sa ser efetivada e por qual razão o
executivo demorou mais de 70
dias para responder a indicação.

O vereador Josef Borges (So-
lidariedade) fez uso dos 5 minu-
tos regimentais, durante a reu-
nião ordinária desta segunda-fei-
ra (14), para mostrar projetos de
pistas de caminhada ecológicas.
Ele mostrou fotos do Projeto Par-
que Algodoal Pista Ecológica de
Caminhada. O local é uma Área
de Preservação Permanente (APP)
que, de acordo com Josef Borges,
estava abandonada. O vereador
destacou que a realização do pro-
jeto foi um pedido da comunida-
de que reuniu 300 assinaturas.

“O projeto de pista de ca-
minhada terá uma cobertura
com serragem produzida pela

“P“P“P“P“PARQUEARQUEARQUEARQUEARQUE A A A A ALLLLLGODOGODOGODOGODOGODOALALALALAL”””””

Vereador apresenta projetos de
pistas de caminhada ecológicas

trituração das árvores podadas
no município”, explicou ao
mostrar fotos da pista já pron-
ta. “É um projeto totalmente
ecológico, numa área de APP, que
vai beneficiar os moradores”.

O vereador também mostrou
fotos do Projeto Pista Ecológica
de Caminhada – Ártemis, que
ainda não teve início. “Além de
ser ecológico, também é gratuito
já que a prefeitura tem que pagar
para jogar fora esse resto de poda
de árvore e nós podermos utili-
zar de uma forma bastante eco-
lógica sem agredir o meio ambi-
ente para fazer a cobertura dessa
pista de caminhada”, concluiu.
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APL recebe homenagem
pelos 50 anos de fundação
A homenagem foi recebida pelo presidente da entidade, Victor
Pires Vencovsky, e contou com a presença de outros acadêmicos

PRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRA

TTTTTARDE CHEIAARDE CHEIAARDE CHEIAARDE CHEIAARDE CHEIA
Isso mesmo. Sábado próxi-

mo (19), às 15 horas, com o
estádio “Barão de Serra Negra”
recebendo bom público, o XV en-
frentando o Primavera, pode
carimbar o passaporte para a
segunda fase do Campeonato
Paulista (Série A-2). Será que
desta vez vai? De repente, gra-
ças ao técnico Roberto Cavalo,
a nação quinzista voltou a acre-
ditar. Assegurando moral eleva-
da para a segunda fase da com-
petição, o XV precisa ganhar do
time de Indaiatuba. Garantirá
motivação e público no estádio.

SEM NOÇÃOSEM NOÇÃOSEM NOÇÃOSEM NOÇÃOSEM NOÇÃO
É verdade que as redes soci-

ais apresentam um espaço onde
tudo pode e acontece. Diverte e
ajuda, mas também mostra uma
realidade marcada pela precarie-
dade. Comparar números atuais
da economia com de outros tem-
pos, é obra da desinformação,
para não dizer ignorância. Nos
últimos três anos, o mundo sucum-
biu e sucumbe com pandemia e
guerra. Nada mais desastroso.

PROCON AGINDOPROCON AGINDOPROCON AGINDOPROCON AGINDOPROCON AGINDO
Procon de Piracicaba anun-

ciou para ontem (15), o início da
Operação Páscoa. Segundo o go-
verno municipal, o trabalho con-
siste em verificar e orientar com
respeito as informações obrigató-
rias nas embalagens, valores, for-
ma de pagamento, selo do inme-
tro quando da existência de brin-
quedos etc. Detalhe: sem informar
os nomes de lojas advertidas ou
multadas, o Procon não ajuda sa-
tisfatoriamente o consumidor.

HOSPITHOSPITHOSPITHOSPITHOSPITAL REFERÊNCIAAL REFERÊNCIAAL REFERÊNCIAAL REFERÊNCIAAL REFERÊNCIA
O Hospital dos Fornecedores

de Cana completou ontem (15),
55 anos. Com diretoria competen-
te e ótimo quadro de médicos e
funcionários, a referida institui-
ção cada dia se mostra mais mo-
derna e eficiente. Quem realmen-
te conhece todas as dependênci-
as do referido hospital, mostra-se
encantado com sua beleza, muito
bem equipado e sempre aplaudi-
do e reconhecido pela qualidade
no atendimento. A data foi come-
morada na manhã de ontem (15),
internamente, com presença dos
funcionários ao lado do presiden-
te da instituição José Coral.

QUANDO O FIM?QUANDO O FIM?QUANDO O FIM?QUANDO O FIM?QUANDO O FIM?
Felizmente, a pandemia

mostra estar se despedindo. Óbi-
tos e casos em queda, inclusive
em Piracicaba. Porém, fique
atento, pois ainda temos mortes.
Com média de 50 casos por dia
na Noiva da Colina, centenas de
pessoas permanecem em trata-
mento. Abandonar de vez a más-
cara não é uma boa decisão.

NEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃO
IMPREVISÍVELIMPREVISÍVELIMPREVISÍVELIMPREVISÍVELIMPREVISÍVEL
 Servidores municipais vi-

A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba trabalha para a recu-
peração da UPA do Piracicamirim. Ótimo e correto. No entanto, impos-
sível entender as providências acontecerem somente depois dos gra-
ves problemas terem vindo a público. A falta de médicos e funcionári-
os, compromete a qualidade do atendimento.  Como aceitar um prédio
em funcionamento com vazamento de água e alagamento, presença
de odor e mofo nas paredes, além de má ventilação? As constatações
são graves e acabam por comprometer a atual administração munici-
pal. Logicamente cai no colo do prefeito Luciano Almeida.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

Juliana Damiames Baccarin
passou a ocupar o cargo de Che-
fe do Gabinete do Prefeito Lu-
ciano Almeida. Jovem advogada,
com pós-graduação em Direto
Público na Escola Paulista, ela
que já passou pelo PSDB e
Novo, ingressou no DEM para
ajudar o atual prefeito na elei-
ção de 2020. Agora foi convi-
dada a ocupar o lugar que per-
tencia a Daniela A. L. Ferraz
Molina, que é funcionária muni-
cipal concursada e no momento
está em férias. Juliana já fazia
parte da equipe de assessoria
do gabinete do prefeito Lucia-
no de Almeida desde o início
do seu mandato. Promovida,
tem tudo para brilhar. Boa sorte.

No seu livro “Bombas de Alegria”, José Macia, o consagrado Pepe do
Santos e da Seleção Brasileira, narra um momento importante e
difícil da sua carreira de técnico. Foi convidado para salvar a Portu-
guesa Santista do rebaixamento no ano 2002. Missão, segundo ele,
quase impossível. No dia do penúltimo jogo, na cidade de Franca,
Mário, seu único irmão, 69 anos, faleceu. Impossível ir ao velório, foi
para o banco orientar a lusa, numa disputa praticamente decisiva e
difícil. Com o estádio de Franca lotado, o primeiro tempo terminou
2x0 para os donos da casa. No intervalo, pediu ajuda ao irmão Mário
que estava no céu ao lado de Deus. A Portuguesa voltou diferente
para o segundo tempo, e passando a jogar bem, heroicamente conse-
guiu o empate (2x2). No compromisso derradeiro, em Santos, não
podia perder e não perdeu: jornada inesquecível e com o seu goleiro
Reinaldo jogando muito, em tarde inspirada, defendeu dois pênaltis.
Depois, com a lusa salva, Pepe, sozinho, chorou e agradeceu ao irmão
e a Deus. Tarde de autógrafo do livro em Piracicaba aconteceu em 13
de julho de 2006, com Pepe presente no Sesc, na rua Ipiranga.

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO

vem estado de conversação em
Piracicaba. Inclusive estado de
greve. Prefeitura Municipal e
sindicato da categoria inicia-
ram o debate rumo a um con-
senso para o reajuste salarial e
melhorar outros benefícios.
Sindicalistas estão fechados
em 25% e, na verdade, ninguém
acredita na possibilidade de um
acordo imediato com o gover-
no municipal. Pelo contrário.
Imagina-se intensas negocia-
ções em busca de um acordo.

AAAAAUTISMO EM DEBAUTISMO EM DEBAUTISMO EM DEBAUTISMO EM DEBAUTISMO EM DEBATETETETETE
Dia 9 de abril próximo (sá-

bado), pela manhã, no auditó-
rio da ACIPI, o autismo será
motivo de  palestra/debate,
reunindo  várias personalida-
des. A iniciativa do deputado
estadual Roberto Morais (Cida-
dania), visa informações e es-
clarecimentos sobre o autismo,
evento que faz parte da progra-
mação que celebra anualmen-
te a Semana de Conscientiza-
ção do Autismo como determi-
na lei de autoria do próprio par-
lamentar Roberto Morais, apro-
vada pela Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo (Lei
17.353/2021), e sancionada
pelo governo de São Paulo.

LIMITLIMITLIMITLIMITLIMITAÇÃO EXISTEAÇÃO EXISTEAÇÃO EXISTEAÇÃO EXISTEAÇÃO EXISTE
Sem alguns titulares, mes-

mo dominando, o XV não con-
seguiu derrotar o Taubaté. Caso
não surjam reforços, se na reta
final faltarem os melhores, o
nosso alvinegro poderá ver seu
objetivo ameaçado. Provavel-
mente o técnico (Roberto Ca-
valo) já alertou os dirigentes.

BOBOBOBOBOAS PAS PAS PAS PAS PARARARARARCERIASCERIASCERIASCERIASCERIAS
O governo municipal piraci-

cabano tem feitos boas parcerias
em favor da saúde pública. Foi
assim com a Rede Drogal para
combater a pandemia e, agora,
acerta com a CPFL de olho na
dengue. Contudo, a palavra ori-
entação parece não ser a mais
correta. Impossível alguém não
ter toda a informação necessá-
ria sobre a dengue. O problema
na verdade é a conscientização.

BRASILIA PREOCUPBRASILIA PREOCUPBRASILIA PREOCUPBRASILIA PREOCUPBRASILIA PREOCUPAAAAA
Teremos quando das elei-

ções deste ano, em outubro,
ações alertando os piracicaba-
nos sobre a necessidade de ele-
ger deputados. Votar em candi-
dato da cidade é uma priorida-
de. A preocupação é possível
excesso de candidatos que, pro-
vocando grande divisão de vo-
tos, acaba por inviabilizar pre-
senças de representantes da
terra no parlamento. Atualmen-
te Piracicaba não tem ninguém
no legislativo de Brasília e,
essa ausência dificulta planos
da Prefeitura Municipal e de
muitas instituições que regu-
lamente visitam a capital fe-
deral em busca de benefícios.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) entregou, nesta sexta-feira
(8), a moção 8/2022, de aplausos à
APL (Academia Piracicabana de
Letras), pelos 50 anos de funda-
ção. A homenagem foi recebida pelo
presidente da entidade, Victor Pi-
res Vencovsky, e contou com a pre-
sença de outros acadêmicos.

“Nós temos extrema certeza
e convicção de que a Academia
realiza um trabalho de extrema
relevância para o nosso municí-
pio. Fortalecer a literatura e fo-
mentar a escrita e a leitura em
todas as áreas faz com que tenha-
mos certeza que o Poder Legisla-
tivo precisa reconhecer e home-
nagear essas ações. Acima de
tudo, esse momento é de agrade-
cimento”, destacou o parlamentar.

Em agradecimento, Venco-
vsky destacou que a missão da
APL é alcançar as novas gerações
e continuar promovendo o inte-
resse pela leitura. “Nós estamos co-
memorando 50 anos, esta é uma
data muito importante. Os acadê-
micos precisam trabalhar para ser

Guilherme Leite

Voto de congratulações foi entregue na quinta-feira (8)

a diferença na cidade e a luz para
os mais jovens sobre a literatura.”

Além de Vencovsky, acompa-
nharam a entrega da moção o
vice-presidente Cassio Camilo Al-
meida de Negri, a primeira secre-
tária Ivana Maria França de Ne-
gri, a segunda secretária Carmen
Maria da Silva Fernandes Pilotto,
o primeiro tesoureiro Edson Ron-
tani Junior, o segundo tesoureiro
Waldemar Romano e a bibliotecá-
ria Aracy Duarte Ferrari.

HISTÓRIA - A ideia da cria-
ção da Academia surgiu, inicial-
mente, nos anos de 1960, mas veio
de fato se consolidar em 1970, com
o apoio do jornal “O Diário”, cujas
instalações se redigiu o esboço do
primeiro estatuto. Inicialmente, a
APL não deveria seguir os moldes
tradicionais das academias congê-
neres, sendo idealizada mais como
uma entidade de estudos literários
e artísticos, aberta especialmente
aos jovens talentos piracicabanos.

Em 1970, a entidade já esta-
va em funcionamento, com ou-
tra perspectiva, criando-se a fi-

gura do acadêmico com seus pa-
tronos. Criada pelo intelectual
João Chiarini, com objetivos os
mais nobres que caracterizam as
Academias de Letras, porém com
especial ênfase ao estímulo e apoio
aos jovens à produção literária.

Entre as suas promoções de

maior amplitude, a APL realizou
em 1976 um Concurso Nacional
de Poesia, registrando a seleção
de 426 concorrentes, de 83 cida-
des e de outros Estados, certame
que apresentou o sistema de jul-
gamento coletivo, com debates
precedendo a declaração de voto.

O motivo de a Sedema
(Secretaria do Meio Ambien-
te) não ter atendido as indi-
cações 4519 e 4509/2021 foi
questionado no requerimen-
to 179/2021, de autoria do

JJJJJARDIMARDIMARDIMARDIMARDIM C C C C CASTORASTORASTORASTORASTOR

Falta de reparos em campo do bairro motiva requerimento
vereador Laércio Trevisan Jr.
(PL). A propositura foi aprova-
da na noite desta segunda-fei-
ra (14), durante a quarta reu-
nião ordinária de 2022. O ve-
reador relata que as indicações

solicitam serviços de reparos e
reforma no alambrado do cam-
po de areia localizado na rua
Ricardo Pinto de Almeida, no
bairro Jardim Castor, e que
também foram solicitados os

serviços de poda das árvores
existentes no local. No reque-
rimento, Trevisan Jr. questi-
ona o motivo de tais serviços
não terem sido realizados e
qual o prazo para a realização.

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

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

com Tadeu.

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

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

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

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

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

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação dos Médicos Veterinários de Piraci-
caba e Região - AMVEPRE, vem através do presente edital, con-
vocar seus associados, para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, que se realizará no dia 31/03/2022, as 19:00 horas
em primeira chamada, as 19:30 horas em segunda chamada e
as 20:00 horas em terceira e última chamada, no Edifício Atlantis,
localizado na Rua Dez de Novembro, nº 33 – apto. 32, em Piraci-
caba/SP, os assuntos a serem apreciados e votados serão:
- Debate sobre a anuidade 2022;
- Contas do segundo Semestre 2021;
- Debate sobre a mensalidade da UNIMED;
- Demais ordens do dia.

Dr. Elienai Luiz de Sousa
Presidente

EXPRESSO PIRACICABANO DE TRANSPORTE S/A
CNPJ 54.369.269/0001-79 – NIRE 35.300.014.073
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA-CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas à se reunirem em 29/04/2022 às
15,00 horas, na sede social, Piracicaba/SP, para a) Exame,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Pa-
trimonial e Demonstrações Financeiras referente ao exercí-
cio encerrado em 31/12/2021; b) Destinação do Resultado
Líquido do Exercício; c) Outros assuntos de interesse soci-
al. Encontram-se à disposição os documentos a que se re-
fere o art.123 da Lei 6404/76. Piracicaba, 16 de março de
2022. Ana Maria Giannetti Romani-Diretora Presidente

A Casa de Miquéias precisa de doação
de suplementos alimentares (Ensure,
Trophic Basic, Nutridrink, etc.), quem
puder ajudar, favor entrar em contato
pelo telefone (19) 3413-4631 ou pelo
endereço: Rua Alferes José Caetano,
n 1684 - Centro - Piracicaba - S.P.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 14/2022, Proces-
so: 364/2022, que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos de Informática para
Educação. As propostas serão acolhidas com início no dia 16/03/2022 às 10:00
horas até às 08:00 horas do dia 29/03/2022. O início da sessão de disputa de preços
ocorrerá às 10:00 horas do dia 29/03/2022. Deve ser observado o horário de Brasí-
lia. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da Internet, por
intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital com-
pleto encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a
Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br.
São Pedro, 15 de março de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos



A11
A Tribuna Piracicabana
Quarta-feira, 16 de março de 2022

FALECIMENTOS
SRA. AURELIANA ANTONIA DA
SILVA faleceu anteontem, nes-
ta cidade, contava 72 anos, fi-
lha dos finados Sr. Cirilo Anto-
nio da Silva e da Sra. Josefina
Soares de Moura; deixa os fi-
lhos: Anderson da Silva Souza
e Lucileia da Silva Souza Mora-
es. Deixa netos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 17h00 da
sala “02” do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ELIANA APARECIDA MA-
ZZERO PETERMAN faleceu an-
teontem, nesta cidade, contava
58 anos, filha do Sr. Valdevino
Mazzero, já falecido, e da Sra.
Mercedes Joseli da Silva Mazze-
ro, era casada com o Sr. Doni-
zete Aparecido Peterman; deixa
os filhos: Alex Renan Mazzero
Peterman, casado com a Sra.
Caroline Cristina Oliveira Peter-
man e Lais Fernanda Mazzero
Peterman Beraldo, casada com
o Sr. Evandro Beraldo. Deixa
neto, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o fé-
retro às 15h00 do Velório do
Cemitério Parque da Ressur-
reição, sala “C”, para o Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ATTILIO YAMACHITA fale-

ceu anteontem, nesta cidade,
contava 88 anos, filho dos fi-
nados Sr. Jose Yamachita e da
Sra. Lucia Yamachita, era ca-
sado com a Sra. Kazuko Ya-
machita; deixa os filhos: Nival-
do Haruo Yamachita, casado
com a Sra. Rosana Aparecida
Fonseca Yamachita; Eduardo
Mamoru Yamachita e Oswaldo
Juiti Yamachita. Deixa netas,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fére-
tro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala “03”, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LOURDES GIACOMO FER-
REIRA faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 82 anos, filha
dos finados Sr. Nicola Giaco-
mo e da Sra. Guadalupe Gar-
cia, era casada com o Sr. Luiz
Mariano Ferreira Filho; deixa
os filhos: Moises Antonio Mari-
ano Ferreira, já falecido, dei-
xando viúva a Sra. Gleice La-
fratta Ferreira; Claudete Maria-
no Ferreira Cruz, casada com
o Sr. Francisco Adauto Ferreira
Cruz; Mirian Mariano Ferreira;
Eunice Mariano Ferreira Ravira,
casada com o Sr. Manoel Ravi-
ra e Adriana Mariano Ferreira do
Prado, casada com o Sr. Ricar-
do do Prado. Deixa netos, bis-
netos, tataraneta, demais fami-
liares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 17h00 da

sala “03” do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE FERREIRA LANES fa-
leceu ontem, nesta cidade, con-
tava 78 anos, filho dos finados
Sr. Sebastião Pereira Lanes e
da Sra. Matilde Sergismunda
Ferreira; deixa os filhos: Regi-
naldo Ferreira Lanes, casado
com a Sra. Jandiara Oliveira
Clementino Lanes; Rogerio
Ferreira Lanes e Ronaldo Fer-
reira Lanes, casado com a Sra.
Leiriane Souza Lanes. Deixa
netos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro
às 16h30 da sala “C” do Velório
do Cemitério Parque da Res-
surreição para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ROSELI BORGHESI DU-
CATTI faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 79 anos, filha dos
finados Sr. Alcides Borghesi e
da Sra. Leonor Borghesi, era
viúva do Sr. Wladyr Ducatti; dei-
xa os filhos: Gleice Borghesi
Ducatti Perosa, casada com o
Sr. Duilio Perosa Junior; Ester
Borghesi Ducatti Bighetti, casa-
da com o Sr. Guido Antonio Mar-
ques Bighetti; Elen Borghesi
Ducatti; Wladyr Ducatti Junior,
casado com a Sra. Patricia Aza-
nha Naime e Marcelo Borghesi
Ducatti, casado com o Sr. Giuli-

ana Gimenes Carvalho Ducatti.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 06, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ARNALDO GRANGE faleceu
anteontem, nesta cidade, con-
tava 39 anos, filho do Sr. Adal-
berto Grange e da Sra. Rosa
Maria de Marco Grange; deixa
as filhas: Marcela e Luana. Dei-
xa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
16h30 da sala “B” do Velório do
Cemitério Parque da Ressur-
reição para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO CAMPOS ROCHA
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 62 anos, filho dos fina-
dos Sr. Otacilio Gomes Rocha
e da Sra. Horacina Rosa Cam-
pos, era casado com a Sra. Rita
de Cassia Batista Rocha; deixa
os filhos: Darlihelio Ferreira
Rocha; Darliene Ferreira Rocha;
Leidiane Daiane da Silva Rocha;
Daniela Aparecida da Silva Ro-
cha e Dailia Cristiane da Silva
Rocha. Deixa netos, irmãos,
cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala 01 do Velório do Cemi-

tério Municipal da Vila Rezen-
de para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANDRE LUIZ FAGUNDES
DE MELO faleceu dia 13 p.p.,
nesta cidade, contava 50 anos,
filho do Sr. Marcos Antunes de
Melo e da Sra. Rita Fagundes
Melo, já falecida, era casado
com a Sra. Izabel Dias Theo-
doridis de Melo; deixa a filha:
Camil la Ol iveira de Paula
Melo, casada com o Sr. Felipe
Muller Ornelas de Paula. Dei-
xa demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, às 14h30 no
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. AMERICO MORAES faleceu
ontem, na cidade de Rio das
Pedras/SP, contava 81 anos, fi-
lho dos finados Sr. Victalino
Moraes e da Sra. Rosa Longo
Moares, era viúvo da Sra. Ama-
sia Doriguello Moraes; deixa os
filhos: Roselaine Moares, ca-
sada com o Sr. Sandro Apare-
cido Correa; Adinilson Moraes
e Edison Oberto Moraes já fa-
lecido. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 11h00 do
Velório Municipal de Rio das
Pedras/SP, para o Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/
SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. DIONIRIO BATISTA FLAUZI-
NO faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 87 anos, filho dos
finados Sr. Joao Batista Flauzi-
no e da Sra. Maria Candida de
Jesus, era casado com a Sra.
Nair Galvão de Toledo; deixa os
filhos: Jose Raimundo Batista,
casado com a Sra. Rosa Maria
Goldone Batista; Carlos Rober-
to Batista, casado com a Sra.
Vera Lucia Batista; Reinaldo
Aparecido Batista, casado com
a Sra. Creuza Aparecida Felippe
Batista e Maria Lourdes Batis-
ta. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 13h00
da sala 01 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, para a referida necrópole,
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANTONIA PINTO MARA-
NHO faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 72 anos, filha dos
finados Sr. Genesio Rogeri Ma-
ranho e da Sra. Maria de Lur-
des Pinto Maranho; deixa a fi-
lha: Joice Maranho Fernandes,
casada com o Sr. Fernandinho
da Silva Fernandes. Deixa irma-
os, sobrinhos, netos, bisneta,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realiza-
do hoje, saindo o féretro às
10h30 do Velório do Cemitério
Municipal de São Pedro/SP, para
o Cemitério Parque São Pe-
dro, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. SEBASTIANA PINTO DA
SILVA ALMEIDA faleceu ontem
na cidade de Piracicaba, aos 60
anos de idade e era filha do Sr.
José Pinto da Silva e da Sra. Iza-
bel Francisca da Silva , faleci-
dos. Deixa a filha: Larissa Almei-
da Gobbo casada com Ricardo
Fernando Gobbo. Deixa 02 ne-
tas, demais parentes e amigos.
O seu sepultamento dar-se-a
hoje as 14:00 hs saindo a urna
mortuaria do Velório da Sauda-
de – Sala 03 para o Cemiterio
da Saudade, onde sera inuma-
da em jazigo da familia. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.ALZIRA PIRES GEREMIAS
faleceu ontem na cidade de
São Pedro aos 74 anos de ida-
de e era viúva do Sr.Antonio
Geremias. Era filha dos fina-
dos Sr.Ramiro Pires de Olivei-
ra e da Sra.Irene Soares de Oli-
veira  .Deixa irmão ,nora e ne-
tos ,demais parentes. O seu
sepultamento deu se ontem
ás 16:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus – sala1 seguindo
para o Cemitério Municipal da-
quela localidade onde foi inuma-
da em jazigo da família .(GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS )
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CURTIDINHAS

Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar informações culturais para todos os
públicos, promovendo visibilidade a classe artística de Piracicaba e região, fomentando a produção da

cultura local. A Pirarazzi ocupa espaço na mídia impressa, rádio, TV, redes sociais e plataformas
digitais, conquistando cada vez mais seu público e a classe artística pela qualidade, responsabilidade e

credibilidade do seu conteúdo. Idealizado pelo locutor, apresentador, ator, colunista e produtor cultural
Elson de Belém no ano de 2012 na cidade de Piracicaba SP.

Denise Libardi ainda está
colhendo os frutos do seu último
show ao lado da Patrícia Ribeiro
em homenagem a Elis Regina e
Marisa Monte, “elas por elas” no
ultimo final de semana. A cantora
está dividindo com seus fãs os
inúmeros registros em vídeos do
memorável show.

Dani Franco demonstrou toda sua
felicidade ao declarar que adora e
precisa cantar. Estar no palco lhe faz
muito bem e a deixa revigorada. A
cantora sempre agradece as pessoas
que gostam do seu trabalho e
principalmente os que a contratam.

Aninha Barros e Carmelina de
Toledo Piza mataram a saudade
num encontro em que foram as
atrações, referente ao dia
internacional das mulheres. As
artistas não hesitaram em
demonstrar a felicidade pelo
encontro como mostra a foto.

Felipe Dezena divulgou na sua
página que está doando
diversos livros para projetos em
Itu e Salto. O produtor cultural
também está divulgando o
espaço Casa Amarela em Salto
para locação de ensaios
fotográficos e audiovisual.

Melysse Martim comemora o
sucesso do evento pelo dia do
bibliotecário ocorrido no ultimo final de
semana na Biblioteca pública de
Piracicaba. Foram varias
atividades como contação de
histórias, roda de conversa sobre os
desafios da atuação do profissional
bibliotecário, passeio pelas instalações
e visita aos acervos.

A matriarca do Bar Cruzeiro, Dona
Nira completou 97 anos com direito a
bolo e muitas mensagens de carinho
vindas de todos os lados. E por falar
em Bar Cruzeiro, o tradicional
estabelecimento está de volta com
suas atividades. Em breve notícias da
inauguração oficial!

Quem ganhou festa de aniversário
foi o mais novo “Trintão” Rodolfo
Felipe. O dançarino da Cia Axé
pegando fogo demonstrou
todo seu contentamento
pelas homenagens dos amigos
e famil iares que se divertiram
ao som de muita música a
beira das piscinas.

Roberto Seresteiro comemora
o sucesso do show que realizou no
Bar Brahma em São Paulo. O
cantor piracicabano está cada
vez mais sendo requisitado
pelas casas noturnas da capital
depois do sucesso que fez como
jurado do Programa Canta
comigo da TV Record.

Outro encontro que marcou
pelas comemorações ao dia
internacional das mulheres foi
com a designer de modas Rita
melo e a vereadora Silvia
Morales. Rita foi presenteada
com uma caneca em alusão ao
evento “Feirinha delas”.

Conrado Augusto, relatou que
recentemente realizou um ensaio
pra lá de saboroso, fotografou
bolos confeitados da
@matilhaveganfood, fato
inusitado na sua profissão e que
logo as fotos serão divulgadas
para comprovação do público.

Ricardo Carreto como é
conhecido atualmente pelos seus
serviços com fretes, está feliz da
vida pelos inúmeros pedidos que
tem atendidos em Piracicaba,
região e até na grande São Paulo.
O artista que é um eterno
brincante de carnaval, também é
decorador e está à disposição dos
que precisarem dos seus serviços
no contato (19) 997617581

Marcelo Bezerra, narrador
esportivo na Rádio Piramundo
finalmente encontrou o criador da
página “Tudo sobre o XV de
Piracicaba”, Marcio Eduardo,
que apesar de não se conhecerem
pessoalmente, mas ambos
valorizam o trabalho do outro.

A conceituada fotografa e professora Rosy Jesus Vaz foi entrevistada
no Iron cast apresentado pelos caríssimos jornalistas Dennis Moraes e
Walcirlei Cesar Siqueira. A entrevistada falou da sua trajetória e
seus mais recentes projetos.

O paraense radicado em
Piracicaba Dj Lucas Kardec se
prepara para decolar nas pistas de
danças. Sua agenda de shows
reserva várias apresentações em
diversas casas de shows de
Piracicaba e região.

A escritora Marilda Soares lançou
no último sábado seu mais recente
livro “Acervo do Monte Alegre:
excertos da massa documental dos
Engenhos de Piracicaba”. O
lançamento aconteceu de forma
virtual com a presença de varias
personalidades e autoridades da
sociedade piracicabana.

Marco Escanhoela não esconde
de ninguém a felicidade de fazer o
que gosta. Recentemente publicou
fotos do making off dos bastidores
do curta “Sara” que está sendo
produzida de forma independente
e com uma equipe de primeira
linha.

 O festejado ator, diretor e
roteirista Ton Crivelaro vem
apresentando os ilustres artistas
que fazem parte do projeto sobre
mentoria artística que tem o
objetivo de assessorar artistas já
conhecidos e aqueles que almejam
se lançar no mundo artístico.

Willian Gomes, declarou que foi a
primeira vez que Capivari conquistou
um espaço no Programa Mais
caminhos da Rede Globo por retratar
a trajetória da pintora Tarsila do
Amaral. O jornalista aproveitou para
agradecer pela oportunidade em
exercer seu trabalho e enfatizou o
quanto ama sua profissão.

Eliane Vidal e Avelino Bezerra continuam na disputa pela
melhor voz do Brasil do Programa The Voice mais da Rede Globo. Os
cantores que representam a nossa região foram salvos na fase
“Tira teima” e se preparam para fase seguinte. Eliane está na
equipe de Tony Garrido e Avelino na equipe Carlinhos Brown.

Roger Luc lembrou de uma data
muito importante na sua carreira.
O cantor postou uma foto onde
registra os 2 anos da primeira
gravação do material profissional
no seu canal no youtube.
Enquanto isso o cantor
capivarense cumpre sua agenda
de shows pela região.

Farid Zaine, secretario de cultura de Limeira, falou a TV Jornal sobre a
ideia do prefeito Mario Botion em colocar na Gruta da paz localizada na
praça Toledo Barros um símbolo que represente a manifestação do povo
limeirense a favor da paz no mundo.

Os membros e
diretores da
Academia
Piracicabana de
letras receberam
das mãos do
vereador Pedro
Kawai o
reconhecimento
através da Moção
de aplausos pelos
cinquenta anos de
fundação da
entidade.

A entusiasmada
equipe do Programa

Passe de letra da
Rádio Difusora de

Piracicaba, veterana
em radiodifusão da
região, transmitiu o

memorável jogo
entre Taubaté e XV

de Piracicaba no
último sábado para

alegria dos seus
torcedores.

Elis Justi se justificou nas suas
redes sociais por fazer tempo que
não posta nada relacionado a
música, porém resolveu testar
tocando no violão uma música da
saudosa Marilia Mendonça. A
cantora pediu aos fãs que não
reparasse os erros pois enfatizou
que é cantora, não instrumentista.

Juliano Schiavo está
pesquisando um espaço para
o lançamento do livro “O
menino que semeava
histórias” agora em impresso.
O escritor deverá fazer o
lançamento nos mesmos
moldes dos anteriores, em um
sarau onde todos possam se
reunir e celebrar a felicidade.

Mestre Marquinho
expressou todo seu
contentamento ao
filmar seu pai, Mestre
Walter, para um
projeto sobre capoeira
e principalmente por
retratar a trajetória do
seu genitor por tudo
que ele plantou na
história da capoeira em
Piracicaba.

A mãe do colunista,
Sra. Isaura Rodri-
gues estará rece-
bendo seus familia-
res nas comemora-
ções dos seus 80
anos de existência.
Será celebrada uma
missa em ação de
graças pela sua vida
dia 18 na igreja Bom
Jesus e dia 19 será o
evento comemorativo
com a presença dos
seus filhos, sobrinhos e
genros que virão
diretamente de Belém
do Pará.

* Eder de Luca recebeu no seu
programa “Cafezinho da conexão”, pela
Rádio Raízes FM 98.7, o musico
Marcos Azevedo e o compositor
José Leite para um bate papo musical.
Por sinal Eder está dando um show de
apresentação à frente do programa.
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* A DX extrategy estará tra-
zendo em março o evento Co-
nexão artística II com abor-
dagem sobre Conexão Artís-
tica onde irá atingir os pú-
blicos musicistas, atores, hu-
moristas, stand up, artistas
em geral. O palestrante Mar-
cus Ziimer, Empresário, Pro-
dutor de Eventos, Maestro da
banda do Ratinho do SBT e Pa-
lestrante. A Pirarazzi está entre
as empresas apoiadoras.

*Concurso para  esco lha do
c a r t a z  o f i c i a l  d a  e d i ç ã o
deste  ano do Sa lão Inter -
nac iona l  de  Humor  de  P i -
rac icaba.  O co lun is ta  es tá
ent re  os  jurados .

*  E m  a b r i l  a c o n t e c e r á  o
evento internacional  World
Creativity day e o colunista
através da Pirarazzi foi con-
vidada para participar na mo-
dalidade "inspiração".

* Em maio está confirmada a
presença da Banda de forró
Circuladô de Fulô. Realização
Felipe Bragion produções. A Pi-
rarazzi está entre os parceiros
do evento; Aguardem!

Divulgação de spoilers
de eventos em Piracicaba

O QUE EU PENSO!
Só uma pessoa pode mudar sua vida. VOCÊ!

Bruno Munhoz - cantor

#TBTAZZI - série artistas piracicabanos
Tente adivinhar quem são eles?
Fonte reprodução redes sociais

“UMA SEMANA PARA
AMELIA” WEB SERIE
INDEPENDENTE INICIA
PRODUÇÃO EM
PIRACICABA

A Pitaco filmes inicia a campanha no
catarse para a webser ie “Uma

semana para Amélia”. “Acreditamos que
o cinema independente não é fácil, mas
sabemos que não estamos sozinhos
nessa caminhada”. Por isso a equipe
conta com ajuda da sociedade para dar
prosseguimento com este projeto! Eles
irão lançar no Instagram uma série de
vídeos contando sobre a produção!

Fonte e foto reprodução redes sociais

INTROITO
CELEBRIDADES,

PERSONALIDADES E BELDADES
Saudações caríssimos (as),
Diversas personalidades de Piracicaba e região estão em destaques na
sessão Curtidinhas. Além da agenda cultural, #TBTAZZI, entre outros
assuntos culturais.

Para você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da Coluna Pirarazzi, promova sua
imagem e destaque se no mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento comemora 10 anos de existência,
lançamos uma proposta para você dar mais visibilidade ao seu trabalho num
conceituado jornal, A Tribuna Piracicabana, especificamente na mais prestigiada
coluna da região, a Pirarazzi. Conquistamos credibilidade dos nossos leitores e
somos vistos por renomadas personalidades e empresas do cenário local. o
presente que estamos oferecendo é a sua participação no perfil da coluna,
onde você terá MEIA PÁGINA para publicação dos seus trabalhos.
Pergunte nos como através do WhatsApp (19) 99663 9903 ou no email
pirarazzi@gmail.com

PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO VISIBILIDADE ARTISTICA
Edição 146 março/2022 Piracicaba SP

Elson de Belém
Artista e comunicador cultural

#espalhepaz
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3 AN
O
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AGENDA CULTURAL

ARTISTAS PIRACICABANOS
RECEBERÃO PRÊMIO INTERNACIONAL
O colunista Elson de Belém e a atriz e cantora Sirlene Martins irão receber
em evento na cidade de Mauá SP no próximo dia 27 deste mês o Prêmio
Internacional Iberoamericano “Nevado solidário de oro Brasil 2022”, pelas suas
contribuições a cultura piracicabana. O Prêmio conta com a participação de
contemplados da Arte e Cultura da América Latina e do mundo. Cantores, músicos,
escritores, poetas, artistas visuais, chefes de cozinha, ativistas socioambientais,
dançarinos, atores, autoridades governamentais, entre outras infinitas expressões.
O Nevado Solidário de Oro foi criado na cidade de San Rafael Mendoza (Argentina),
com o objetivo de reunir personalidades em prol da contribuição solidária, a
verdadeira ponte de união e paz entre os homens e povos. Idealizado pelo
argentino Rulo Ortubia (Direção Geral Argentina) o Prêmio conta com uma equipe
de assessores, são eles: Sayder SDR (Direção Geral no Brasil), Zenaide dos
Santos Sa (Coordenação Geral) e Luzia Moraes (Coordenação Executiva na
Bahia). Aline Melo Rio De Janeiro. Atualmente o Prêmio é realizado em 27
países como: Argentina, Angolal, Bolívia, Costa Rica, Chile, Colômbia, Cuba, México,
Estados Unidos, Venezuela, Espanha, Índia, Suécia, Peru, Uruguai, República
Dominicana incluindo o Brasil e não para de abrir novos horizontes. Em sua 5ª
Edição o evento será exclusivamente para convidados e seguindo todos os
protocolos de contenção do  Covid-19. Aguardem!

Fonte: Assessoria de imprensa do evento.

Coreografas
comemoram o
dia da mulher
com performances
A manifestação 8M “Pela vida das mulheres” que reuniu um grande
número de ativistas nas ruas de Piracicaba, contou com a
performance das coreografas Fernanda Ferreira e Vivian
Mattos Trivelin que chamou atenção de todos pela originalidade
e criatividade. Uma mobilização construída para ocupar redes e
ruas no Dia Internacional de Luta das Mulheres.

Credito fotográfico: Lina Agifu
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