
SAÍDA?
Os mais venenosos da políti-

ca local afirmam que os passari-
nhos contam ao longe que o pre-
feito Luciano Almeida (União Bra-
sil) estaria se preparando para dei-
xar a Prefeitura Municipal e sair
candidato a deputado federal. O
Capiau acha uma loucura pensa-
rem assim, pois o prefeito Luciano
sempre afirmou que não será can-
didato à reeleição, cumprirá seu
mandato, e deixará uma Prefeitu-
ra modernizada e organizada.

BANCOS
Passa para os ignorantes de

plantão — assim veio escrito ao
Capiau —, que o prefeito Luciano
Almeida (União Brasil) não irá fe-

char banco nenhum no Centro.
Eles já estão fechando sozinhos
e, em mais dois anos, não terá
mais nenhuma agência física no
formato atual. O sistema finan-
ceiro está se mudando.

PRESENÇA
O Coletivo da Educação Mu-

nicipal esteve na manifestação da
assembleia do Sindicato dos Tra-
balhadores Municipais de Piraci-
caba, anteontem (15), com partici-
pação de centenas de trabalha-
dores, talvez a maior nos últi-
mos anos. A coluna do Capiau
está à disposição para manifes-
tações. Registro feito.

ALEX
O deputado estadual Alex de

Madureira (PSD) vai disputar a
reeleição, mas não tem definidos
ainda se pelo Partido Liberal (PL)
ou pelo União Brasil. É mais pro-
vável pelo PL. Ele não pertence ao
PSC, como foi escrito nesta colu-
na, ontem (16). Até da 01 de abril,
saberemos como ficam os políticos
e a legenda de cada um.

Sindicato dos Municipais mantém o
estado de greve e proposta de 25%
Em assembleia terça (15), a categoria rejeitou a contraproposta do prefeito
Luciano e mantém estado de greve; dia 22, nova assembleia “com todos”

Com a presença de cerca de
dois mil servidores públicos mu-
nicipais, a categoria decidiu re-
jeitar a contraproposta de
10,56% de reajuste, apresentada
pelo prefeito Luciano Almeida
(União Brasil), e manter o esta-
do de greve, durante assembleia
na noite de terça (15), em frente
ao Centro Cívico, sede da Prefei-
tura. Em votação, foi mantida
proposta de 25% de reajuste in-
flacionário – para repor as per-
das salariais dos últimos três anos,
acumuladas em virtudes da pande-
mia – e mais R$ 300,00 de abono.
Conforme rege a lei, a terceira as-
sembleia será em frente à prefei-
tura novamente, na terça-feira
(22), às 19h. “Peço que tragam
na assembleia do dia 22, pelo me-
nos dois ou três funcionários que
trabalham com vocês. Nossa força é
a adesão de todos”, disse o presi-
dente, José Valdir Sgrigneiro. A7Servidores públicos municipais realizaram assembleia em frente ao Centro Cívico, na noite de terça-feira, 15

Dario Banzatto

PROFESSORES – Manifestação por reajuste salarial de 33,24% tem adesão de mais de 40%
dos professores de Piracicaba; Professora Bebel coordena movimento na Capital. A6

MISS RIO DAS PEDRAS
Laura Nocete, de 14 anos,
disputa neste final de se-
mana a final do concurso na-
cional “Miss Pre Teen”, em
Curitiba. A candidata de Rio
das Pedras participou da final
em São Paulo e, mesmo não
tendo sido a vitoriosa, chamou
a atenção dos organizado-
res que a convidaram como
Miss Revelação para parti-
cipar da final nacional. A14

RESENHA NA RÁDIO PIRACICABA – Nesta quinta (17),
receberemos, nos Estúdios da Rádio Piracicaba, no "Re-
senha Esportiva", 1ª edição, o advogado Roliandro An-
tunes da Costa e o empresário Bruno Henrique Badan,
especialista em M&A. Conversaremos sobre SAF (So-
ciedade Anônima do Futebol), um dos temas mais co-
mentados nos últimos tempos nos principais meios es-
portivos. Participem! Enviem-nos suas perguntas e co-
mentários. Para acompanhar a Rádio Piracicaba, aces-
sem nosso site www.radiopiracicaba.com.br

Secretaria da Saúde de Rio das
Pedras realiza o “Domingão do Bem”

O "Domingão do Bem" será
um mutirão de vacinação contra
Covid-19 em dia e horário especi-
ais. Vai acontecer neste dia 20, das
8 às 12 horas, na UBS Matheus
Gabriel Bonassa. O objetivo é ser um
Mutirão em horário alternativo para
atender a demanda de todos que
trabalham para atualizar suas 2ª e
3ª doses, também para a vacinação

de crianças entre 5 à 11 anos. A Secre-
taria da Saúde, que recentemente fez
campanhas noturnas de vacina-
ção, agora realiza mais uma ação
inédita na região para garantir o
acesso fácil de toda a população
às vacinas da Covid-19. Quem qui-
ser participar da campanha Vaci-
na Contra a Fome, pode doar um
alimento na hora da vacinação.
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A missão secreta do
imperador romano para

investigar Jesus
Alvaro Vargas

Israel, pela sua posição geo
gráfica, era de grande inte
resse estratégico para o im-

pério romano, pois permitia uma
rota por terra entre o Egito e a
Síria, duas nações economica-
mente importantes para a época.
Os governantes eram informa-
dos sobre os acontecimentos na-
quela região, e assim, o impera-
dor Tibério ficou sabendo das
curas realizadas por Jesus na
Galileia. No período final de sua
gestão, por questões de seguran-
ça e devido a uma enfermidade
crônica, Tibério se isolou na Ilha
de Capri. Ao tomar conhecimen-
to sobre corrupção na Judeia,
decidiu enviar o senador Públio
Lentulus para investigar Pôncio
Pilatos, solicitando, que de for-
ma sigilosa, ele procurasse o Pro-
feta nazareno. Caso as curas fos-
sem comprovadas, que o trou-
xesse para tratar de sua doença.
Como o seu representante pes-
soal, Públio estaria acima do po-
der de Pilatos, sem conflitar com
ele nas questões de governo (O
Amor Jamais Te Esquece, Lúcius
e André Luiz Ruiz).

O senador romano e o casal
de filhos e sua esposa Lívia che-
garam na Judeia na primavera
do 32 d.C., mas sua missão foi
parcialmente comprometida logo
em seu início. Ao ordenar a pri-
são de um jovem judeu por um
incidente de menor importância,
que foi vendido como escravo por
soldados inescrupulosos. O pai
desse jovem jurou vingança e
raptou-lhe o filho (Há 2000 anos,
Emmanuel e Chico Xavier). Esse
evento marcou profundamente
o senador, que mesmo procuran-
do exaustivamente o filho, não
logrou êxito. Transtornado por
esse rapto, mas visando cumprir
a sua missão e buscar um clima
mais ameno para atenuar os efei-
tos da Hanseníase que acometia
a sua filha, foi residir na Gali-
leia, onde Jesus ainda se encon-
trava. Sua filha Flávia e a esposa
Lívia, através dos serviçais, to-
maram conhecimento da Boa-
nova e das curas realizadas por
Jesus, aceitando-o como um pro-
feta enviado por Deus. Ambas
solicitaram a Públio que o trou-
xesse, pois a Hanseníase se agra-
vava a cada dia. Constrangido,
devido a sua posição de senador
romano, conseguiu encontrar-se
com Jesus. Foi advertido pelo
Mestre nazareno pela sua visão
estreita dos valores morais e so-
bre a ilusão do cargo que ocupa-
va, mas cura-lhe a filha (mesmo
à distância), esclarecendo que foi
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Crueza à portuguesa
Não paro deNão paro deNão paro deNão paro deNão paro de
pensar que apensar que apensar que apensar que apensar que a
pequena aprendizpequena aprendizpequena aprendizpequena aprendizpequena aprendiz
de xenófobade xenófobade xenófobade xenófobade xenófoba
poderia terpoderia terpoderia terpoderia terpoderia ter
escrito àescrito àescrito àescrito àescrito à
brasileirabrasileirabrasileirabrasileirabrasileira

Alê Bragion

Ave, língua mãe-
madrasta dis
tante – odoris-

ticamente paraguaçu-
izada nesta Terra de
Vera Cruz, nesta terra
de viver a cruz! Salve!
Salve, língua-império
lusitano à Padre Viei-
ra (assim adjetivada com acen-
to grave na letra “a” a indicar
não uma crase, mas uma locu-
ção com sentido de “à moda
de”). Ave! Que há mais mistéri-
os entre o céu e a terra do que
sonham os falantes da língua
portuguesa. Pois, não? Vejamos.

O caso é que em nossa me-
trópole de outrora – não a de ago-
ra – em Portugal (reino tão longe
e tão perto) registraram os jor-
nais há algumas semanas que
uma menina brasileira de onze
anos teria sido hostilizada numa
escola pelas demais crianças nas-
cidas no Império. Sinais dos tem-
pos? (Sim. Mas não nos esqueça-
mos que a ânsia brasileira pe-
las terras de Cabral anda in-
tensa e mal – impulsionada
pelo desgoverno que Nero faz
no reino de cá, oh pá!).

Ao que pese a crueldade do
ato de terem torturado mental-

mente a brasileira (que
não é a de Prazins, pois
sim) – fazendo-se com
ela o que fomos força-
dos a aprender a classi-
ficar como “bullying”
(brasileiro que é brasilei-
ro adora um estrangei-
rismo em inglês, tá ok?)
–, destaca-se nessa his-
tória triste a mensa-

gem enviada à vítima, por What-
sapp (olha o inglês de novo aí,
gente), na véspera do último
natal. A fim de bullynar o cora-
ção e os sentimentos da brasi-
leirinha, uma amiguinha da esco-
la (ironia de novo) lhe enviou uma
mensagem natalina dizendo:
“mata-te, ninguém te ama”.

Ai, lusitana saudade da boa
escrita que tenho! Perdoem-me a
fragilidade de caráter que – mes-
mo ao condenar sumariamente ato
e mensagem – percebe o lirismo
poético da maldade. Ora, pois. Não
paro de pensar que a pequena
aprendiz de xenófoba poderia ter
escrito à brasileira algo mais adap-
tado ao universo infantil ao qual
pertencem, pois não? Na mesma
teima, pá, penso também que se o
caso fosse no Brasil – onde a xeno-
fobia também grassa dia a dia (com
incentivos federais, aliás) – cer-
tamente a mensagem teria ares

mais ideológicos. Talvez uns
“fora, comunista! ”, “vai pra
Cuba! ”, “xô, portuga! ”, “volta
pra tua terra! ” e outras atroci-
dades do gênero (ou do género).

Camões que me guarde. E que
me guarde também Unamumo –
aquele que chamou a Portugal de
“povo suicida” (ressalvando-se o
fato de que Unamuno era espanhol
e que portugueses e espanhóis nun-
ca viveram exatamente um idílio
amoroso peninsular). Olhem por
nós, então, todos os geniais suici-
das de nossa terra madrasta: An-
tero, Espanca, Castelo Branco, Sá
Carneiro! Só uma alma genuina-
mente portuguesa poderia ter sido
tão beletrista numa mensagem as-
sim fatal – que de uma só vez des-
truiu o ser que espera o amor e su-
geriu seu desfecho agônico e letal
numa noite de véspera de Natal.

Destaque-se ainda o cuidado
com a estética que tal cruel poeti-
nha teve. Usando ortodoxamente

O Prefeito e o Novo Centro’
Carlos Roberto

Rodrigues

Há alguns dias
atrás ,  mora
dores e cida-

daos de Piracicaba fi-
caram surpresos e
atônitos com decla-
raçôes públicas do sr
prefeito municipal , Luciano de
Almeida , a respeito de uma
bola de cristal que viu e de um
suposto projeto mirabolante "que
pode resolver os problemas liga-
dos ao centro da cidade.

Entre outras coisas, vatici-
nou que "bancos e grandes lo-
jas existentes na área central
irão desaparecer com o tempo e
que projetos de novas unidades
habitacionais poderiam ser im-
plantados nesta região especifica",
e disse mais ainda " que tinha
um projeto de revitalizacao para
apresentar à população" .

A principio, parece-nos
muito boa a preocupação em
busca de uma solução para a
degradante situação em que se
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de problemasde problemasde problemasde problemasde problemas
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graças à fé e ao amor presentes
no coração de sua esposa.

Em outubro de 32 d.C. Je-
sus encerra a sua missão na Ga-
lileia e parte para concluir o seu
messianato na Judeia. Públio já
havia enviado uma carta ao im-
perador, confirmando a auten-
ticidade das curas realizadas por
Jesus, e estava aguardando ori-
entações de como proceder (Tri-
buna da Internet, 8/12/2018).
Entretanto, as comunicações
naquela época eram limitadas,
particularmente durante o in-
verno no hemisfério norte (de-
zembro a fevereiro), quando os
barcos geralmente não navega-
vam. Em abril de 33 d.C., data
festiva da Pascoa, Públio e sua
família enquanto visitavam Je-
rusalém, foram surpreendidos
pela notícia da prisão de Jesus.
Mesmo sendo um representante
do imperador, ele avaliou que a
situação política era muito peri-
gosa para tentar qualquer inter-
ferência direta na administração
do governador. Os rabinos do
templo articularam a morte de
Jesus, de maneira que a conde-
nação fosse proferida pelo impé-
rio romano, livrando-os de uma
possível antipatia popular. As-
sim, insuflaram os ânimos da
multidão, criando uma possibi-
lidade de conflito com os solda-
dos, caso ele não fosse sentenci-
ado. Pilatos sabia que Jesus era
inocente, mas o que estava em
jogo era ônus dessa execução.
Tentou se evadir, alegando que
o prisioneiro era galileu, envian-
do-o para ser julgado por Hero-
des Antipas, rei da Galileia.
Esse não aceitou, devolvendo-
lhe o prisioneiro. Pilatos ain-
da fez uma última tentativa
de libertá-lo, mas sem suces-
so, quando propôs ao povo
escolher entre o Profeta gali-
leu e Barrabás, um notório cri-
minoso. Independentemente das
manobras políticas, Jesus cum-
priu fielmente a sua missão, e a
investigação realizada por
Públio permitiu a condenação
e a prisão de Pôncio Pilatos.

Alvaro Vargas, Eng.
A g r ô n o m o - P h . D . ,
presidente da USE-Pi-
racicaba, palestrante
e radialista espírita

encontra  nossa
área central, embo-
ra seja bom lem-
brar que a cidade,
o centro e a praça
pública, são de in-
teresse de todos e
que assim deve ser
lembradas em con-
sideração quando

decisões unilaterais e não de-
mocráticas de governança mu-
nicipal visem direcionar o de-
senvolvimento da cidade.

O governo municipal, por si
só, já tem uma carga expressiva
de problemas estruturais básicos
e de manutenções de serviços  pú-
blicos  a serem resolvidos, e enten-
demos que quanto às mudanças e
revitalização da área central —
processo complexo e democrático
— caberia se ter uma visão mais
ampla e estratégica da possível in-
tervenção urbana estimulando-se
uma ampla discussão com copar-
ticipação e  corresponsabilidade
entre governo municipal, iniciati-
va privada, entidades de classe, en-
tidades da sociedade civil, repre-

sentantes da Câmara Municipal e
Ministério Público, setores do
ramo comercial, financeiro e ser-
viços, entre outros, para finalmen-
te se chegar ao Centro que quere-
mos ter em Piracicaba

O que é o Centro, afinal? É
um espaço de vida coletiva que
carrega um sentimento de iden-
tidade, espaço para manifesta-
ções e de interconexão  entre
moradia, trabalho, turismo, negó-
cios, geração de renda, prestação
de serviços, movimentação de usu-
ários e trânsito principalmente
de automóveis e motos.

Instaurando-se um amplo
debate entre governo municipal e
forças vivas da cidade, a popula-
ção deixaria de interpretar como
se fosse mais uma iniciativa uni-

os pronomes à portuguesa (com
o pronome “te” primeiramente
posposto ao verbo – “mata-te”
– e depois repetido anteposto
ao verbo seguinte – “te ama” –
gramaticalmente atraído pela
palavra de sentido negativo
(“ninguém”), o texto-fel serve
ainda de aula de sintaxe. Sem
contar o efeito sonoro obtido
com um eco criado pelo fonema
linguodental “t” – saliente em
“mata-te” e “te ama” – e pelo bila-
bial “m”, que encerra o período.

“Em Portugal amam as lágri-
mas”, disse Unamuno. Acho que
a pequena xenófoba comprova a
tese com um texto que, a meu ver,
é menos xenófobo do que lírico –
e dolorido como uma letra de fado
(ao qual, oh pá, a mensagem po-
deria vir a servir de título: “mata-
te, ninguém te ama” – e choram
as guitarras). Afinal, a mensagem
por fim nada diz do fato de a des-
tinatária ser estrangeira. O que
rege o texto é o amor. Ou melhor,
a torpeza da exclusão dele por
meio de uma sentença-punhal
cortante e fria: “ninguém te ama”.
Céus. Pobre brasileirinha.

Em Portugal, todavia, até a
vilania se faz mais poética.

Alê Bragion é cronista des-
te matutino desde 2017

lateral e discriminatória do agen-
te municipal, mas, sim, como uma
solução moderna e democrática
para a revitalização e consequente
reversão do processo de degrada-
ção atual do centro. Portanto, o
"Novo Centro" deveria ser interpre-
tado como muito mais do que uma
ideia e solução do governo municipal
mas sim como uma construção co-
letiva. Afinal de contas, somos hoje
uma liderança de uma grande
Região Metropolitana.

Destarte, o Conselho Coorde-
nador das Entidades Civis de Pi-
racicaba (CCECP), desde 1956 pres-
tando relevantes serviços, ações e
movimentos em prol do interesse
do município e do bem estar da
população em geral, manifesta-se
atraído e engajado a contribuir
nesta nova agenda de desenvolvi-
mento, visibilidade e funcionalida-
de do do espaço central da cidade.

Carlos Roberto Rodri-
gues, engenheiro, presi-
dente Conselho Coordena-
dor das Entidades Civis
de Piracicaba (CCECP)
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A guerra é um horror!
Dorgival

Henrique (*)

A guerra é um hor
ror e deve ser pa
ralisada! Explo-

sões, desespero, crian-
ças chorando, pessoas
feridas, ondas migrató-
rias, tanques disparan-
do e civis morrendo.

A guerra existiu no território
ucraniano anterior à formação do
Estado atual, a Rússia de Kiev,
assim como outros Estados próxi-
mos, são resultantes de disputas
políticas de múltiplas etnias.

Com a guerra fria, o conflito
entre leste e oeste foi caracteriza-
do pela disputa bipolar de siste-
mas socioeconômicos diferencia-
dos. Com o desmantelamento das
Repúblicas Socialistas – URSS – e
do pacto de Varsóvia, em 1991, o
conflito bipolar de disputas ideológi-
cas cessou e o mundo passou a ser
unipolar, com a hegemonia econômi-
ca e política dos Estados Unidos.

As opções acima não interes-
sam aos países dependentes e tam-
pouco à Europa.

A coexistência de um mundo
multipolar, governado por regras
de coexistência pacífica, em que as
grandes potências econômicas ou
vencedoras não subjuguem os pa-
íses pobres e vencidos, está no ho-
rizonte, mas ainda não atingimos
esse estágio civilizatório.

Em decorrência da
guerra fria, cresceu o
número de países que
fabricam armas nuclea-
res, assim como de paí-
ses que dominam o en-
riquecimento de urâ-
nio, seja para produ-
ção de bombas ou,
como no Brasil, para

geração de energia.
Mesmo após o desmantelamen-

to da URSS, a OTAN continuou se
expandindo na Europa, de acordo com
os interesses estratégicos dos Es-
tados Unidos, contra os interes-
ses da Rússia capitalista.

A Europa perdeu a oportuni-
dade de reconstruir um novo pac-
to civilizatório, a partir de 1991,
incluindo e não excluindo a Rús-
sia, pois interesses estratégicos e
geopolíticos não permitiram a
construção desse novo pacto, ape-
sar da narrativa do avanço do co-
munismo não se sustentar.

O uso da força armada con-
tra um Estado Soberano, no mun-
do contemporâneo, só pode ocor-
rer quando houver autorização
das Nações Unidas, ou em caso de
legítima defesa, ainda que o país
agredido venha alimentando ba-
talhões de grupos neonazistas
agressivos contra as etnias dife-
renciadas.

Os vencedores, como sempre,
ditam as regras do jogo econômi-
co e político.

Reconhecer a integridade ter-
ritorial dos estados é um direito
muito importante, no entanto
serve mais como um esboço de
paz, do que um imperativo para
resolução de problemas, vide os
múltiplos mapas redesenhados
do Oriente Médio.

Do ponto de vista do Direito
Internacional, a invasão atual da
Ucrânia pela Rússia deve ser con-
denada. Assim como deveriam ser
condenadas as inúmeras agres-
sões, sem autorização das Nações
Unidas, realizadas pelos Estados
Unidos.  Assustamo-nos com os
corpos ensanguentados e mutila-
dos, mas nos acostumamos com
os corpos negros massacrados nas
periferias e favelas do Brasil. Na-
turalizamos o massacre antirracis-
ta em nosso país, assim não nos
espantamos mais com outros mas-
sacres que ocorrem na Palestina,
Síria, África e outros lugares do
planeta terra.

No entanto, o nosso eurocen-
trismo e o posicionamento midiá-

tico massivo e ocidental nos dei-
xam indignados com a invasão da
Rússia na Ucrânia.

A história da Ucrânia e da
Rússia não podem ser considera-
das como um conjunto de etnias,
culturas e religiões independentes,
mas um continuum secular
conflituoso, e essa guerra, as-
sim como as demais, não deve-
ria ser analisada como a agres-
são do mal contra o bem.

Invasões ilegais, ferindo as
normativas do Direito Internacio-
nal, continuam existindo em ple-
no século XXI.

A legítima defesa preventiva
não justifica a agressão de Putin,
como nunca justificou as agres-
sões realizadas pelos Estados Uni-
dos.

A guerra não provoca mu-
danças justas nas relações inter-
nacionais, ao contrário, reforça
novas regulamentações legais de-
sejadas pelos vencedores, e, ao
mesmo tempo, incentiva o nacio-
nalismo rebelde e “guerrilheiro”
dos vencidos.

A coexistência pacífica exige
um basta ao desfile das grandes
potências nucleares e o cultivo e
avanço de um mundo multipolar
que inclua os países vencidos.

(*) Diretor Presidente do
Ipedd – Instituto Piraci-
cabano de Estudos e De-
fesa da Democracia.
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Eixo SP dá as dicas de como
dirigir na chuva com segurança
Na estação mais chuvosa do ano, motoristas precisam redobrar os
cuidados com a condução e manutenção do veículo; sempre é um desafio

A visibilidade reduzida e a pista molhada exigem máxima atenção dos motoristas

Divu lgação

Tradicionalmente, os três pri-
meiros meses do ano é o período
mais chuvoso no Estado de São
Paulo. E dirigir debaixo de chuva
é sempre um desafio. A visibilida-
de reduzida e a pista molhada exi-
gem máxima atenção dos moto-
ristas. Reduzir a velocidade, man-
ter distância segura do veículo à
frente, utilizar os faróis baixos e
não descuidar da manutenção do
veículo são algumas das dicas fun-
damentais para que a viagem
transcorra sem incidentes.

“É provável que a maioria dos
motoristas já tenha enfrentado
apuros dirigindo na chuva. É sem-
pre desafiador conduzir veículos
nessas condições porque, quando
a pista está molhada, a aderência
dos pneus ao solo diminui e isso
afeta a estabilidade do veícu-
lo”, afirma Paulo Balbino, ge-
rente de Operações da Eixo SP
Concessionária de Rodovias.

De acordo com ele, nessa épo-
ca do ano, as chuvas ocorrem com
mais frequência e muitas vezes
pegam os motoristas de surpresa.
Para que essa surpresa não seja
desagradável, Balbino ressalta a
importância da manutenção do
veículo estar sempre em dia. “A
prevenção é sempre a melhor
forma de reduzir os riscos de
acidentes”, declara.

Quando o assunto é dirigir na
chuva, alguns componentes do
veículo merecem atenção especial
dos motoristas. Os pneus, por
exemplo, são essenciais nessa ta-
refa preventiva. A dica básica é
jamais circular com os pneus “ca-
recas”. “Eles precisam ter sulcos
suficientes para evitar o acúmulo
de água entre o pneu e o solo.
Pneus carecas não garantem ade-
rência necessária e representam
grande risco à segurança dos ocu-
pantes do veículo em pistas mo-
lhadas”, adverte Balbino. Além
disso, trafegar com pneus “care-

cas” é infração grave, segundo o
Código de Trânsito Brasileiro.

Em caso de aquaplanagem,
quando uma camada de água se
forma entre o pneu e o asfalto, eli-
minando o atrito com a pista e le-
vando à perda do controle do veí-
culo, a ordem é manter a calma.
“Se isso ocorrer, mantenha o vo-
lante em linha reta e tire o pé do
acelerador. Jamais pise nos freios
porque isso pode travar as rodas e
até mesmo fazer o veículo capotar
quando o contato com o solo for
restabelecido”, orienta Balbino.

Verifique as palhetas - Os lim-
padores de para-brisa são itens
essenciais. Por isso, é preciso estar
sempre atento às condições das
borrachas. A dica é substituí-las
sempre que ressecar. Os freios tam-
bém estão na lista dos cuida-
dos obrigatórios. A revisão pe-
riódica das pastilhas e do disco

permite o correto funcionamen-
to dos mesmos, o que significa uma
viagem mais segura.

Em dias de chuva, é normal
os vidros dos veículos embaçarem.
Esse problema pode ser resolvido
com o uso do ar-condicionado
com a saída voltada para o vidro.
Caso o veículo não tenha ar-con-
dicionado, a dica, segundo Paulo
Balbino, é ligar o sistema de venti-
lação ou deixar parte da janela
aberta para a circulação de ar.

Se a chuva for muito intensa
e a visibilidade ficar bastante pre-
judicada, a recomendação do ge-
rente de Operações da Eixo SP, é
parar o veículo em um local segu-
ro e aguardar até que as condi-
ções melhorem. “Se estiver na es-
trada, procure por postos de ser-
viços ou estacionamentos de co-
mércios instalados às margens
das rodovias. Nunca pare no

acostamento, pois, em razão da
baixa visibilidade, há risco de
colisão com outro veículo em mo-
vimento”, alerta o gerente.

Paulo Balbino destaca que a
Eixo SP disponibiliza bases de aten-
dimento ao usuário (SAUs) ao lon-
go do seu trecho de concessão que
são uma ótima alternativa aos
motoristas para uma pausa em
momentos de chuva forte. Todas
as bases contam com banheiros,
bebedouros, acesso à internet e
funcionam 24 horas. Os SAUs são
também importantes pontos de
apoio operacional, com a presença
de unidades de inspeção, guincho
e serviços de resgate na rodovia.

Caso os motoristas preci-
sem desse apoio durante as vi-
agens basta ligar para o tele-
fone de emergência da Eixo
SP 0800 170 8998 a qual-
quer hora do dia ou da noite.

PPPPPAAAAATRICKTRICKTRICKTRICKTRICK’’’’’SSSSS

Bares, lojas e cervejarias o seu dia em Piracicaba

Comemoração do Patrick’s Day começa hoje e vai até o final do mês

O Patrick's Day ou Dia de São
Patrício, em português, será feste-
jado em diversas ações por Piraci-
caba. Bares e cervejarias da cida-
de estarão promovendo eventos
para marcar a tradição irlandesa
que é comemorada com muito su-
cesso no Brasil e, aqui na cidade,
não poderia ser diferente.

Comemorada no dia 17 de
março, a data celebra o padroeiro
do país e tem status do carnaval
brasileiro, pena que aqui não seja
feriados como na Irlanda. Mas
como há uma vasta programação
voltada para esse evento, segue
uma lista de bares, lojas e cerveja-
rias para comemorar como se fos-
se um verdadeiro irlandês.

O KOMtainer Beer vai ser fiel
a data e seu St. Patrick’s Day acon-
tecerá na quinta-feira (17), a par-
tir das 17h, com animação da du-
pla Cover Session Duo, que come-
ça às 19h. Nas torneiras as melho-
res marcas de cerveja e o chopp
verde será da Berggren Bier. O
KOM fica no Espaço Bike Ho-
tel, na Av. Limeira, 950.

A microcervejaria artesanal
Green Fish terá três dias de fes-
ta, com shows e muita cerveja.
O evento cervejeiro acontecerá
entre 17 e 19 de março. A pro-
gramação reunirá muita músi-
ca, além das 20 torneiras dos mais
variados estilos e rótulos.

As atrações musicais come-
çam a partir das 19h e quem abre
o festival, no dia 17, é o Duo Mu-
sinsk. Dia 18 será a vez do Bahsi
Trio. No encerramento, dia 19,

Divu lgação

haverá duas bandas: Jack Flash e
Londrinos. O couvert é de R$ 5,00
a Green Fish fica na travessa Ama-
deu Marchini, 40 - Água Branca.

O Mr Tap também terá três
dias de festa do Mr. Tap e a pro-
gramação trará as bandas Os Lon-
drinos, na quinta-feira (17); Time-
less, na sexta-feira (18); e rota
Nacional, no sábado (19). A casa
de cervejas especiais está localiza-
do na rua Regente Feijó, 1314.

Já no Porks - Porco & Chope
a festa começa com chopp verde a
R$ 5 na terça-feira, sexta-feira,
sábado e domingo (15, 18, 19 e 20)
e na quinta-feira (17) IPA a R$ 10.
Na sexta o som fica por conta da
banda Texas Boys e, no sabadão
(19), outras duas bandas para co-
memorar o St Patrick's Day: Bala
na Agulha e Origem Rock. Os
Porks fica na Av. Independência,
1525 – Bairro Alto.

Já no Mestre Cervejeiro, além
de muito chope verde, haverá
música ao vivo, a partir das 18h,
nos dia 17 e 18. Na quinta-feira, o
som ficará a cargo da dupla Chu
Diniz e Du Cravícula mandando
aquele rock acústico pra festa pe-
gar fogo! Sexta som ao vivo com
Marcos Proença e Du Cravicula
mandado ver no pop rock nacio-
nal e internacional.

Para animar ainda mais a fes-
ta, haverá concurso de Irish Car
Bomb e o bebedor mais rápido ga-
nha um brinde especial. A entra-
da é free e a loja fica na rua Dona
Eugênia, 402, São Dimas. Entre as
cervejarias piracicabanas, quem abre

a festa é a Cevada Pura com seu St.
Patrick’s Day, acontecendo na sex-
ta-feira (18), a partir das 18 horas. A
animação fica por conta da banda
Blood Mary. A entrada é free e a loja
de fábrica da Cevada Pura fica na
Av. Maria Elisa, 32.

A Taberna Leuven vai cele-
brar o St. Patrick’s Day em dose
dupla. A festa irá acontecer na sex-
ta-feira (18), com a sonzera da
banda Sound Bar. No sábado (19) é
a vez de Daniel Amorim soltar a voz.
Nos dois dias, a programação começa
a partir das 20 horas. A Leuven fica
na Av. Comendador Pedro Mor-
ganti, 4795 - Monte Alegre.

A Dama Bier também irá
comemorar a data no sábado
(19), das 14h às 21h, com muito
chope verde, comidinhas típi-
cas e música boa. A Dama Bier
fica na Av. Rio das Pedras, 104.

CENTRO — Para não ficar
de fora da festa e celebrar o St.
Patrick’s Day, o Clube Cervejeiro
Brasil fará uma visita ao Centro
Cervejeiro Brew Center, em Ipeú-
na, onde está localizada a fábrica
das cervejas especiais Audax
Craft Beer. O evento é voltado
para assinantes e convidados,
que poderá terão a oportunida-
de de conhecer um grande par-
que industrial, de última gera-
ção e com uma estrutura com-
pleta, onde são fabricadas as,
exclusivas para os associados.

Após a apresentação do Clu-
be Cervejeiro Brasil, que se difere
dos demais por funcionar como
um programa de pontos ilimita-
dos, haverá degustação dos ró-
tulos da Cervejaria Audax. A
programação acontecerá no dia
26 de março, das 10h às 13h.

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Homem é detido por maus-tratos a animal
Na semana passada, um

i n d i v í d u o  f o i  d e t i d o  p e l a
G u a r d a  C i v i l  M u n i c i p a l
(GCM) de Charqueada após
ter sido flagrado cometendo
crime de maus-tratos contra
um cavalo. Abordado pela vi-

a t u r a ,  o  h o m e m  d i s s e  s e r
dono do animal e o man t i -
nha  amarrado  a  uma árvo-
r e .  D e p o i s  d e  t e r  s i d o  l e -
v a d o  p a r a  a v a l i a ç ã o  d e
u m a  v e t e r i n á r i a ,  f o i  c o n s -
t a t a d o  q u e  o  c a v a l o  s o f r e u

v á r i a s  e s c o r i a ç õ e s  e  m a -
c h u c a d o s  d e c o r r e n t e  d o
a t o  c r i m i n o s o .  A  o c o r r ê n -
c i a  t e v e  a ç ã o  d o s  g u a r d a s
civis Prado e Lilian. O homem
responderá por processo e de-
verá pagar multa.
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Centro Cultural de
Charqueada recebe o livro
“Vamos Investigar?”

O Centro Cultural de Char-
queada teve a honra de receber um
exemplar do livro “Vamos Investi-
gar?”. Resultado de amplo trabalho
de pesquisa, o livro reúne práticas iné-
ditas e outras já conhecidas que
foram adaptadas e testadas em um
contexto real de ensino nas áreas
de ciências da natureza.

A obra foi editada pela
Fundação de Estudos Agrários
Luiz de Queiroz (Fealq) e orga-
nizada pela professora Taitiâny
Kárita Bonzanini, do Departa-
mento de Economia, Adminis-
tração e Sociologia da Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq/USP), com a parti-
cipação de alunos de licenciatura
da universidade e da mestran-
da Márcia Regina Balbino.

A ideia surgiu, segundo a or-
ganizadora, da necessidade de
materiais que proporcionem um
ensino mais dinâmico e contextu-
alizado. “Entendemos que as pro-
duções acadêmicas precisam ser
divulgadas e utilizadas pela socie-
dade, principalmente quando têm

relação direta com a melhoria da
qualidade educacional. Assim, o
livro foi organizado para que as
atividades didáticas possam ser
compartilhadas e constituam um
material para orientar práticas
educativas”, afirmou.

Um dos diferenciais da obra,
segundo a professora, está em tra-
zer propostas em consonância com
o novo documento da Base Nacio-
nal Comum Curricular (BNCC),
que prioriza o trabalho por áreas
de conhecimento. “A Biologia, a
Química e a Física, por exemplo,
são componentes curriculares que
podem ser abordados pelas ativi-
dades apresentadas no livro”, dis-
se Taitiâny. A publicação terá 200
exemplares físicos e serão distri-
buídos gratuitamente para as nos-
sas escolas para compor a biblio-
teca do professor.

Mais detalhes também podem
ser conferidos no link: https://
fealq.org.br/legacy/produto/va-
mos-investigar-atividades-didati-
cas-para-a-area-de-ciencias-da-
natureza-e-suas-tecnologias/

Centro Cultural de Charqueada recebeu a obra organiza-
da pela professora Taitiâny Kárita Bonzanini

Divu lgação

Quer que a SEMA seja
incorporada a SEMOB

Bruno Prata

Há exemplo do que faz o
“centrão” a nível fede
ral que manipula todos

os governos, e o atual ainda
mais, pois inventaram o fami-
gerado orçamento secreto, vá-
rios vereadores de nossa terra,
tentam manipular secretários e
o prefeito, para atender seus
pleitos, na maioria das vezes de
maneira sórdida, esquecendo
de suas funções e acredito até,
sem conhecimento do papel de
um legislador. Será que todos
dissecaram a Constituição Fe-
deral e a Lei Orgânica do Mu-
nicípio? Solicitam serviços para
atender seus eleitores nem que
seja para obras irregulares, que
seria sua função fiscalizar, ou
para pedir um empreguinho
para seus aliados ou parentes.
Teve até uma vereadora que
votou contra a patrulha rural
e depois se afogou numa poça
de água. O vereador, dono da
secretaria da Cultura, quer in-
corporar a Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento –
SEMA - à Secretaria Municipal
de Obras – SEMOB – que muito
mal cuida dos buracos de rua,
e exige que a secretaria cumpra
com seus pleitos “preferencial-
mente” Possivelmente, esteja con-
fundido cultura com cultura.

. Se as secretarias e o prefeito
fossem atender todas as indicações
dos vereadores, com certeza nada
mais fariam, pois como é sabido,
manutenção e salários consomem
mais de 90 % da arrecadação. A
prefeitura tem que planejar. Não
da para gastar mais do que ga-
nha. E olha que são centenas de
indicações todos os anos.

Piracicaba é um dos muni-
cípios do Estado de São Pulo
que possui mais quilometra-
gens estradas vicinais de terra.
Ora, a secretaria Nancy Thame
vem fazendo uma gestão na
SEMA, extraordinária, com re-
conhecimento público.  Na se-
cretaria atende aos legisladores
com igualdade de condições, que é

o que deve fazer um gestor sério
e competente. Mas a pequenez de
algumas figuras públicas, impede
que pense na grandeza do mu-
nicípio e do país. Não entendem
de planejamento e só visam ser elei-
to na próxima eleição, nem que
seja para se locupletar.

Fiscalizar? Melhorar qualida-
de de vida? Cidade planejada? A
maioria dos vereadores não que-
rem saber o que é isso.

A cidade, como o todo o
país, está envelhecendo. Não há
mais crescimento demográfico
em nossa cidade. Há urgente
necessidade de rever o conceito
de cidade, estudar novas for-
mas de vida reconhecendo a era
tecnológica. Estudar, pensar. A
função pública, política é pri-
mordialmente prever o futuro e
não fazer lombadas para atender
o ego de pseudo legisladores.

Bruno Prata, ex-vereador

Há urgenteHá urgenteHá urgenteHá urgenteHá urgente
necessidade denecessidade denecessidade denecessidade denecessidade de
revrevrevrevrever o conceitoer o conceitoer o conceitoer o conceitoer o conceito
de cidade,de cidade,de cidade,de cidade,de cidade,
estudar novasestudar novasestudar novasestudar novasestudar novas
formas de vida (...)formas de vida (...)formas de vida (...)formas de vida (...)formas de vida (...)
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Fórum debate políticas públicas
voltadas ao meio ambiente
Projeto é da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) e do
Núcleo de Cultura e Extensão em Educação e Conservação Ambiental da Esalq

Corredor Caipira realiza Fórum no próximo dia 21

Jessica Lane

O projeto “Corredor Caipira –
Conectando Paisagens e Pessoas”,
está com inscrições abertas para o
I Fórum Conectando Paisagens e
Pessoas, que acontecerá em for-
mato online na próxima segunda-
feira, 21, data em que é comemo-
rado o Dia Internacional das Flo-
restas e o Dia Mundial da Infân-
cia. O evento reunirá diálogos e
debates sobre a questão ambiental
no interior paulista, além do lan-
çamento de materiais educativos
voltados a gestores e educadores.
A inscrição é gratuita e pode ser
feita por meio do link: https://
fealq.org.br/eventos/i-forum-co-
nectando-paisagens-e-pessoas/

O “Corredor Caipira” é reali-
zado pela Fundação de Estudos
Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) e
pelo Núcleo de Cultura e Extensão
em Educação e Conservação Am-
biental (Nace-Pteca) da Esalq/
USP (Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz/Uni-
versidade de São Paulo), com
patrocínio da Petrobras.

O Fórum, que acontecerá ao
longo de todo o dia, tem como ob-
jetivo debater sobre a conexão de
paisagens e pessoas a partir de
uma perspectiva integradora que
reúne as áreas de cultura, educa-
ção e agroecologia. Além disso,
visa mobilizar as pessoas quanto à
necessidade de elaborar e fortale-
cer políticas públicas focadas na
restauração florestal.

Além de debates com profes-
sores, pesquisadores, profissionais
e representantes do poder público,
o evento marcará o lançamento de
duas cartilhas produzidas pelo
“Corredor Caipira”. Um dos ma-
teriais, voltado a gestores ambien-
tais, apresenta o diagnóstico rea-

lizado pelo projeto quanto à situa-
ção da vegetação regional, de for-
ma a apontar caminhos para a ela-
boração de projetos e políticas pú-
blicas. A outra cartilha indica ca-
minhos para abordar a educação
ambiental com as crianças a par-
tir de árvores nativas.

ESCOLA DO LEGISLA-
TIVO - Como parte integrante
do Fórum, a Escola do Legisla-
tivo realiza, de forma simultâ-
nea e também online, a Roda de
Conversa "Diálogos Sobre Agroe-
cologia e Políticas Públicas". O ob-
jetivo é trazer à tona avanços e la-
cunas da agroecologia em Piraci-
caba, de forma a gerar troca de ex-
periências com outros municípios. As
inscrições também são gratuitas e po-
dem ser feitas pelo link: https://
escola.camarapiracicaba.sp.gov.br/
inscricao/387

CORREDOR CAIPIRA -
O projeto “Corredor Caipira –
Conectando Paisagens e Pesso-
as” realiza atividades de res-
tauração ecológica e recupera-
ção florestal em território que
abrange, diretamente, Piracica-
ba, São Pedro, Águas de São
Pedro, Santa Maria da Serra e
Anhembi. Outros 13 municípi-
os são beneficiados indireta-
mente: Avaré, Analândia, Bo-
fete, Botucatu, Charqueada, Co-
rumbataí, Guareí, Ipeúna, Itatinga,
Itirapina, Pardinho, Rio Claro e Torre
de Pedra. O objetivo da iniciati-
va, que tem patrocínio da Pe-
trobras, por meio do programa
Petrobras Socioambiental, é im-
plantar 45 hectares de florestas e
agroflorestas e formar corredores
agroecológicos que conectam im-
portantes fragmentos florestais
no estado de São Paulo.

IPTUIPTUIPTUIPTUIPTU

"Era para o carnê estar na casa
das pessoas", diz Pedro Kawai

Ao discursar na condição de lí-
der de bancada durante a 4ª reu-
nião ordinária da Câmara Munici-
pal de Piracicaba, realizada na noite
desta segunda-feira (14), o vereador
Pedro Kawai (PSDB) criticou o atra-
so na entrega dos carnês de IPTU
(Imposto Predial e Territorial Urba-
no) aos munícipes: "os carnês do
IPTU deveriam ter sido entregues lá
atrás, e não agora, no desespero, com
dor de barriga, e deixando muita gen-
te sem poder pagar dia 15 [data de
vencimento sem acréscimo de juros].
A Prefeitura está devendo, sim… e
quem não tem impressora em casa, e
quem não tem acesso à internet?",
questionou o parlamentar.

Kawai também lembrou a recen-
te majoração da taxa de coleta de lixo
(que é cobrada junto ao IPTU), que,
apesar de rejeitada pela Câmara em
setembro de 2021, foi aplicada em 2022.
"Ele [prefeito] 'peitou' e disse: não existe a
Câmara, nós vamos cobrar 100% da taxa
de lixo, sendo que a prefeitura cobrava só
40% até o ano passado", disse.

O parlamentar também reba-
teu críticas sobre a aprovação, em
2017, de lei municipal que autori-
za a prefeitura desde então a rea-

justar os valores do IPTU de acor-
do com o índice anual de inflação.
Para Kawai, a medida tomada
naquele ano se fez necessária pois,
"em  2016, a Prefeitura passava
por uma crise financeira muito
grande, não tinha dinheiro para
investimentos. Tinha menos de 1%
de seu orçamento para investimen-
tos, para construções, e o único dos
impostos que podia fazer investi-
mento era no IPTU", lembrou.

Segundo o vereador, esses re-
cursos eram importantes, inclusi-
ve, para que o Executivo munici-
pal pudesse arcar com as contra-
propostas necessárias ao recebi-
mento de emendas parlamentares
e outras verbas oriundas de ou-
tros entes: "tinham várias emen-
das parlamentares aprovadas, e
Piracicaba precisava ter recursos
para dar contrapartida, como, por
exemplo, a construção da UPA da
Vila Cristina, duas policlínicas, al-
gumas escolas, salas de aulas".

Por fim, Kawai disse que a Pre-
feitura "está com o caixa bufando de
dinheiro e muita coisa para se fazer
na cidade", e criticou dizendo que "o
governo atual fica olhando para trás".
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Deputada Bebel comemora
distribuição de absorventes
Projeto que torna lei o programa “Dignidade Íntima”, voltado para a distribuição de
itens de higiene menstrual, foi aprovado na terça-feira, 15, na Assembleia Legislativa

FOPFOPFOPFOPFOP

Faculdade desenvolve
clínicas noturnas

A Faculdade de Odontologia
de Piracicaba (FOP) da Unicamp
inicia uma fase inédita em seus ser-
viços prestados à sociedade piracica-
bana: a unidade terá atividades regu-
lares na clínica de graduação no perí-
odo noturno durante todo o ano
letivo de 2022, estendendo-se até
o final de março de 2023.

Todas as atividades dos alu-
nos de graduação foram escalo-
nadas, visando manter o distan-
ciamento social, e ocupando na sua
totalidade todo o potencial de aten-
dimento clínico que a nova clínica
de graduação pode oferecer. Pa-
ralelamente a isso, as atividades
de clínica também retornaram,
primeiramente, para os alunos que
estavam fora de fase e voltaram a
ser oferecidas todas as atividades
para o quinto ano.

“Com a inauguração da nova
clínica, todas as disciplinas clíni-
cas que foram represadas duran-
te o período de pandemia e que obri-
gatoriamente precisaram se ade-
quar às novas normas sanitárias,
passaram a ser oferecidas no perí-

odo noturno. Esse novo período
de atendimento possibilitou um
maior contato com os pacientes
melhorando as condições de ensi-
no e proporcionando o atendimen-
to clínico a sociedade”, conta o
coordenador de graduação, pro-
fessor Wander José da Silva.

Acrescenta, ainda, que os alu-
nos do quinto, quarto e terceiro
ano deverão se revezar neste perí-
odo. Para que a FOP desenvolves-
se atividades à noite, foi necessá-
rio cumprir alguns requisitos mí-
nimos, como, esterilização adequa-
da dos materiais, funcionários
para prover à clínica nesse perío-
do, alimentação adequada, segu-
rança no Campus, entre outros
itens. Essas situações foram pre-
ponderantes para desenvolver ati-
vidades noturnas.

“A Diretoria e a Coordena-
doria de Graduação esperam
que ao final desse período pos-
samos estar com o calendário
escolar da graduação em fase”,
destaca o diretor, professor
Francisco Haiter Neto.
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Evento reconhece atuação de
motociclistas e motoristas

Motociclistas e motoristas de
aplicativos foram homenageados
no último sábado (12) em evento
realizado no auditório do Sest/Se-
nat. O vereador Gustavo Pompeo
(Avante), que é motoqueiro e pro-
fissional da área, destacou a im-
portância do reconhecimento à
categoria. O parlamentar, que pres-
tigiou a cerimônia, falou sobre o
assunto nesta segunda-feira (14),
durante a 4ª reunião ordinária.

"Para mim, é um enorme pri-
vilégio e prazer ter participado da
homenagem dos motoboys e mo-

toristas de aplicativo. O critério
para a escolha dos homenageados
foi em cima dos eventos relaciona-
dos aos temas de saúde ocupacio-
nal e segurança para os motoquei-
ros", comentou o vereador.

O evento envolveu diversas
entidades, como o próprio Sest/
Senat (Serviço Social do Transpor-
te/Serviço Nacional de Aprendiza-
gem do Transporte), o Rotary Club
Piracicaba Luiz de Queiroz, o Ce-
rest (Centro de Referência em Saú-
de do Trabalhador) e o Thermas
Water Park São Pedro.

Professora Bebel dialoga com parlamentar durante sessão na Alesp

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT), presidenta da
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial de Ensino do
Estado de São Paulo), comemora
a aprovação pela Assembleia Le-
gislativa de São Paulo de projeto
de lei que torna lei o programa
“Dignidade Íntima”, voltado para
a distribuição de itens de higiene
menstrual, entre eles absorventes,
em escolas da rede pública esta-
dual. O projeto, de autoria do exe-
cutivo, foi aprovado na última ter-
ça-feira, 15 de março, e contem-
plou seis emendas parlamentares,
entre elas, duas da deputada esta-
dual Professora Bebel.

Uma das emendas aprovadas
da deputada Professora Bebel es-
tabelece que deverá  haver campa-
nhas públicas informativas sobre
a importância histórica deste pro-
grama, sobre a saúde menstrual e
as consequências para a saúde da
mulher. A parlamentar destaca
que “a defesa incondicional da dig-
nidade das estudantes e as mu-
lheres da comunidade local  deve
ser o foco desse programa. O po-
der público pode desta forma faz
uma reparação histórica. Sabemos
que ao longo da história do Nosso
Estado  o sistema comandado por
homens nunca pensaram nessa
necessidade das mulheres”.

Outra emenda aprovada da
deputada Bebel estabelece que nas
compras dos absorventes higiêni-
cos pela escola terão preferência
aqueles feitos com materiais sus-
tentáveis caso apresentem igual-

dade de condições. “Esse tipo de
absorvente ser inserido  como cri-
tério de desempate em relação aos
demais licitantes garante desta
forma um debate interdisciplinar,
ampliando a discussão sobre meio
ambiente e sustentabilidade. A pro-
dução de lixo e sua destinação devem
ser uma preocupação da Escola e a
formação das alunas e comunidade
envolvidas no Projeto, destaca a par-
lamentar e presidenta a Apeoesp.

 Outras emendas aprovadas
garantem a distribuição dos kits
para alunas das Etecs e Fatecs,

e também a disponibilização de
coletores menstruais reutilizáveis
na lista de produtos, dando, as-
sim, mais alternativas para as es-
tudantes da rede estadual.

A deputada Professora Bebel
(PT) falou ainda sobre a necessi-
dade de conscientização sobre o
tema. "É um assunto tão difícil
para nós mulheres, pois na pobre-
za passamos por dificuldades. [O
projeto] é sobre dignidade, sobre-
tudo nas escolas públicas", afir-
mou. Criado em 2021, o “Dignidade
Íntima” é uma iniciativa vinculada à

Secretaria de Estado da Educação que
visa combater a pobreza menstrual e
o impacto negativo da falta de recur-
sos básicos na educação, em particu-
lar a evasão escolar. Além de disponi-
bilizar itens de higiene, como absor-
ventes e lenços umedecidos, a ini-
ciativa promove também a forma-
ção de estudantes e profissionais da
educação em temas relativos à saúde
da mulher, pobreza menstrual e suas
consequências no contexto educaci-
onal. O projeto segue agora para
sanção ou veto, total ou parcial,
do governador João Doria.
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Manifestação tem adesão de mais
de 40% dos professores da cidade
Cidade teve caravana de representantes da Apeoesp, Afuse e Udemo.
Ato reuniu a categoria no vão livre do Masp, na avenida Paulista
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Seminário apresenta de
plano contra enchentes

Professores, pais de alunos e alunos partiram de frente da Subsede da Apeoesp
para participar da manifestação em São Paulo

Divu lgação

Levantamento realizado pela
Subsede em Piracicaba da Apeo-
esp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Esta-
do de São Paulo) mostra que mais
de 40% dos professores de escolas
estaduais na base da Diretoria
Regional de Ensino de Piracicaba
paralisaram as atividades ontem,
16, no “Dia Estadual de Luta” por
reajuste salarial de 33,24%. Cara-
vana formada por professores,
pais de alunos, alunos e de repre-
sentantes da Afuse e da Udemo,
reunindo mais de 60 participan-
tes, foi a São Paulo participar da
manifestação unificada da educa-
ção e do funcionalismo estadual
marcada que aconteceu no vão li-
vre do Masp, na avenida Paulista,
a partir das 17 horas.

De acordo com o levantamen-
to da Subsede da Apeoesp, ainda,
a adesão variou bastante, mas em
pelo menos três escolas 100% dos
professores aderiram ao “Dia Es-
tadual de Luta”, suspendendo as
aulas na rede estadual de ensino.
Para a Professora Bebel, somente
a pressão poderá fazer com que o
governo atenda a reivindicações
da categoria. Os professores rei-
vindicam reajuste de 33,24% , tan-
to para os da ativa como aposen-
tados, assim como pelo cumpri-
mento da lei do piso e o fim do
confisco nas aposentadoria e pen-
sões dos servidores estaduais.

De acordo com a deputada
Bebel , a luta neste momento é
pela retirada do PLC 3/2022
que tramita na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo, assim

como pelo fim do confisco sala-
rial de aposentados e pensionis-
tas, pela implementação verda-
deira e correta da jornada do
piso, pelo direito à alimentação
nas escolas, ampliação do nú-
mero de UFESPs para aumento do
valor do auxílio alimentação.

A Apeoesp também reivin-
dica que sejam dadas condições
de categoria F a todos os pro-
fessores da categoria O até que
haja concurso, conforme esta-
belece o Plano Estadual de
Educação. Também é reivindi-
cado concursos públicos já!,
contratações de funcionários
de escolas pelo Estado, não ter-
ceirizados, fim da superlotação

nas salas de aula, com n Nú-
mero máximo de 25 estudantes
por sala de aula, o não  fecha-
mento de classes no noturno,
assim como horários e dinâmi-
ca dos ATPCs decididos pelos
Conselho de Escola, contra a
expansão do programa exclu-
dente das escolas PEI, revisão
total nas PEIs já implementa-
das,  não à  farsa  do velho
“novo” ensino médio, abaixo o
autoritarismo da Secretaria
Estadual da Educação em toda
a rede estadual de ensino – for-
talecer os conselhos de escola na
gestão democrática nas escolas  e
não a todos os programas exclu-
dentes da Secretaria Estadual da

Educação.  Bebel critica o  PLC 3/
2022 (“nova carreira”) encami-
nhado pelo governo à Alesp e que
condiciona o reajuste de 10% para
a categoria – inclusive aposenta-
dos, assim como diz que é ilegal
também o pagamento do reajuste
do piso nacional na forma de um
abono complementar apenas para
quem recebe abaixo do piso.  “Que-
remos reajuste de 33,24% aplica-
do ao piso salarial profissional
nacional. 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.
Temos que pressionar para que
este projeto seja retirado”, diz.
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Projeto retorna à cidade com arte e tecnologia
Com o objetivo de contribuir

com a formação educacional de
adolescentes da rede estadual de
ensino por meio da arte e da tec-
nologia, a cidade de Piracicaba re-
cebe, desde o último dia 7, o proje-
to Tetear Tech em quatro escolas
do Programa de Ensino Integral –
PEI, beneficiando cerca de 640 alu-
nos. Na 9ª edição, o projeto da
Criacom e Parabolé em parceria
com o Instituto CLQ, oferece ativi-
dades relacionadas a artes visu-
ais, danças urbanas, música - per-
cussão, teatro e CIT Maker (Cria-
tividade, Inovação e Tecnologia).

Em sua segunda edição em
Piracicaba, o Tetear Tech traz uma
novidade: irá trabalhar em parce-
ria com os professores das escolas
diretamente nas disciplinas eleti-
vas, que são atividades em que os
estudantes podem atuar numa
perspectiva mais prática.

De acordo com o coordena-
dor do Tetear Tech em Piracicaba,
Sergio Daniel Ferreira, o projeto é
baseado nas metodologias ativas
e ajuda no desenvolvimento do
pensamento crítico, da colabora-
ção, da criatividade e da valoriza-
ção do espaço escolar. “O objetivo é
contribuir para a formação cultural
de crianças e adolescentes de famílias
de baixa renda, favorecendo sua
autoestima e motivando novas for-
mas de inclusão social”, explica.

O projeto é um catalisador de
potenciais humanos, colaborando
com a comunidade escolar para
ampliar os horizontes dos estu-
dantes em relação a aplicação prá-
tica dos conteúdos curriculares
aprendidos na escola. Além disso,
contribui para o aprendizado so-
cial e emocional como o trabalho
em equipe, a empatia, o autoconhe-
cimento e a comunicação efetiva.

As atividades em sala de aula
são direcionadas para vivências de
processos criativos e experiências
estéticas que promovam o contato
dos estudantes com as diferentes
linguagens artísticas e de cunho
tecnológico. Isso tudo representa-
do pelo movimento maker e pelo
currículo STEAM (Ciência, Tecno-
logia, Engenharia, Artes e Mate-
mática), por meio de um viés “mão
na massa” e na perspectiva do
“aprender fazendo”.

Segundo o coordenador, os
alunos passam a ter contato dire-
to com novas perspectivas de
aprendizagem, desenvolvem habi-
lidades de trabalho em equipe, aces-
sam diferentes tecnologias e am-
pliam seu repertório cultural. “Sa-
bemos dos grandes desafios pro-
vocados pela pandemia em rela-
ção ao déficit de aprendizado de
conteúdos curriculares importan-

tes e a evasão escolar. “Por isso,
acreditamos que a oferta de ativi-
dades que conectam a arte e a tec-
nologia, dialogando com as áreas
de linguagens, ciências e matemá-
tica, de forma dinâmica, possam
contribuir com o trabalho das es-
colas em prol de uma educação
mais significativa e de qualidade
aos estudantes da educação bási-
ca da rede pública”, comenta.

Outra novidade é que o proje-
to está pautado nas ODS (Objeti-
vos do Desenvolvimento Susten-
tável), causando uma aproxima-
ção com importantes temas a se-
rem desenvolvidos em relação a
agenda 2030, construída e traba-
lhada pela ONU. Isso fortalece o
pensamento sistêmico, o olhar
para sustentabilidade e dialo-
ga com as questões sociais e
ambientais que afetam a todos
e da qual fazemos parte.
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Paraná cobra melhorias em acesso ao Estância Bonita
Aproveitando o tempo regi-

mental de cinco minutos na quar-
ta reunião ordinária, promovida
na noite desta segunda-feira (14),

o vereador Aldisa Vieira Marques
- o "Paraná" - comentou sobre as
estradas que dão acesso ao bairro
rural Estância Bonita. "Há anos

aquela população sofre com as
condições ruins da estrada". O
parlamentar elogiou o secretário
municipal de Obras, Paulo Ferrei-

ra, "por estar fazendo um ótimo
trabalho, inclusive nesse tempo de
chuva", e cobrou providências
para a Estância Água Bonita.

As principais atividades a se-
rem desenvolvidas e os resultados
esperados do plano contra en-
chentes na Bacia do Rio Capivari
foram apresentados nesta terça-
feira, 15, durante o seminário
inicial realizado pela Profill,
empresa vencedora da licitação,
contratada no mês passado pela
Agência das Bacias PCJ. A ati-
vidade faz parte da primeira eta-
pa do projeto, que é a de planeja-
mento, e contou com a participa-
ção de cerca de 60 pessoas.

No contrato, com prazo de 18
meses, estão previstos outras três
etapas e outros três seminários,
que têm como público-alvo os re-
presentantes das Administrações
Municipais da Região, para apre-
sentação dos resultados parciais.
Também está programada uma
audiência pública para apresenta-
ção e discussão dos resultados,
antes da emissão dos relatórios
final e síntese. O investimento
é de R$ 1,2 milhão, provenien-
tes da Cobrança PCJ Federal
pelo uso da água. O plano co-
meçou a ser elaborado a partir
de fevereiro pela Agência das Ba-
cias PCJ - sob gerenciamento da
Coordenação de Projetos-, por de-
liberação dos Comitês PCJ.

Na reunião, foi apresentado
o Plano de Trabalho do Plano Di-
retor de Macrodrenagem da Ba-
cia Hidrográfica do Rio Capivari
(PDM-BHC), como é chamado ofi-
cialmente o estudo, que tem como
objetivo geral reduzir progressiva-
mente a frequência, a intensidade
e a gravidade das ocorrências de
inundações onde já são regis-
tradas ou nas áreas potencial-
mente vulneráveis. A medida
envolve 15 municípios: Campi-
nas, Capivari, Elias Fausto, Hor-
tolândia, Indaiatuba, Itupeva,
Jundiaí, Louveira, Mombuca,
Monte Mor, Rafard, Rio das Pe-
dras, Tietê, Valinhos e Vinhedo.

“É importantíssima a partici-
pação dos municípios nesta etapa
inicial, para que possa sair um pla-
no mais próximo da realidade lo-
cal”, ressaltou a diretora-técnica
da Agência das Bacias PCJ, Patrí-
cia Barufaldi, lembrando que os
municípios é que são detentores
das informações. O secretário-exe-
cutivo dos Comitês PCJ, André
Navarro, reiterou a importân-
cia da participação dos muni-
cípios.  “Esse é um projeto bas-

tante importante, na linha do
Plano de Macrodrenagem da
Bacia do Rio Jundiaí, que foi um
ótimo trabalho. É essencial o en-
volvimento dos municípios neste
processo”, comentou.

Outros objetivos do Plano de
Macrodrenagem são o de caracte-
rizar as causas das inundações
ocorridas nas zonas urbanas dos
municípios localizados na re-
gião e apresentar propostas de
ações (estruturais e não estrutu-
rais) para o controle de cheias, a
curto (5 anos), médio (10 anos)
e longo (20 anos) prazos, nas
áreas urbanas dos 15 municí-
pios com área na Bacia do Rio
Capivari. Quando os diagnósticos
ou os prognósticos indicarem a ne-
cessidade, serão realizadas ações
também nas áreas rurais.

A primeira etapa é composta
da atividade 1 (Plano de Traba-
lho) e Seminário Inicial. Na segun-
da etapa, a Profill fará o levanta-
mento de dados e informações
básicas; serviços de campo; diag-
nóstico e prognóstico, além dos Se-
minários 2 (previsto para maio de
2022) e 3 (previsto para novembro
de 2022). A terceira etapa é for-
mada pela apresentação das pro-
postas de ações imediatas e não-
estruturais; propostas de ações
estruturais e sistemáticas; plano
de ações; planta das ações e o Se-
minário 4 (previsto para março de
2023). A quarta e última etapa con-
siste na realização da Audiência
Pública (prevista para agosto de
2023) e na apresentação do Rela-
tório Final e Relatório Síntese.

Nas visitas aos municípios,
atividade que integra a segunda
etapa, os técnicos da Profill vão
buscar informações sobre macro-
drenagem, como a existência de
planos, programas e projetos; le-
gislação (instrumentos jurídicos);
sistema de macrodrenagem; man-
chas urbanas atuais e projetadas;
iniciativas municipais no âmbito
do Plano Diretor de Recuperação
Florestal PCJ; pontos críticos de
inundação urbana, com manchas
de inundação; pontos de erosão
urbana e assoreamento; entre ou-
tras informações relevantes. “É
de suma importância a partici-
pação dos municípios nessa
fase de coleta de informação”,
reforçou a coordenadora de
Projetos da Agência das Bacias
PCJ, Elaine Franco de Campos.
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Vereador cobra solução a trânsito
na avenida Laranjal Paulista

O engarrafamento no trânsi-
to da avenida Laranjal Paulista,
no acesso à rodovia Cornélio Pi-
res, voltou a ser tratado na Câma-
ra, nesta segunda-feira (14), du-
rante fala do vereador Fabrício
Polezi (Patriota) na 4ª reunião or-
dinária. Ele pediu "união" entre os
parlamentares na busca por solu-
ções para o trecho.

Polezi, que esteve pela manhã
no local, relatou que motoristas
têm levado 30 minutos para atra-
vessar a rotatória da praça Fiora-
vante Menegatti. "Hoje, 6h30 da
manhã, pessoas estavam ligando
para mim desesperadas. Convoca-
mos todos os vereadores para nos
unirmos e sanar o problema da
avenida Laranjal Paulista, que até

7h30 trava e o trânsito não anda.
O pessoal de lá está cansado."

Ao falar de demandas em
outros dois bairros, o vereador elo-
giou a atenção dada pelo secretá-
rio municipal de Obras, Paulo Sér-
gio Ferreira da Silva. Um dos ca-
sos diz respeito a erosões no bair-
ro Taquaral e o outro, a um muro
de contenção que apresenta riscos
na avenida Pio Sbrissa, em frente
à rua Maria Cecília Mattos de
Moraes, no Jaraguá. "Fui lá, fiz
os apontamentos, as indicações
pertinentes, e já enviei para o Pau-
lo, que prontamente atendeu. Pro-
vavelmente, será enviado um en-
genheiro para lá, pois, se conti-
nuar chovendo, vai levar todo
o asfalto para o ribeirão."
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SAÚDE BUCAL NO VERÃO
Estamos vivendo os últimos dias

do verão, mas o calor deve perdurar
nas próximas semanas. Com isso,
não deixe de seguir algumas orienta-
ções para preservar sua saúde bucal.

Uma dica importante é nunca es-
covar os dentes logo após comer ou
beber, principalmente se você consu-
mir itens cítricos/ácidos. São os iso-
tônicos, refrigerantes e frutas cítricas
que podem motivar alteração no PH
de sua boca, ou seja ela pode ficar
mais ácida. Isso pode trazer erosão
ácida e cáries, além da sensibilidade.
Bocheche um pouco de água após
comer ou tomar esses itens e só es-
cove os dentes após 30 minutos.

Protetor labial é bom, não apenas
no frio quando nossos lábios resse-
cam. Os raios ultravioletas são constan-
tes, principalmente em cidades quentes
como Piracicaba. O protetor auxilia na
sua proteção. Vale lembrar que câncer no
lábio é uma das principais incidências de
tumores na região orofacial.

Nos dias mais quentes ou via-
gens, é fácil não cair em tentações
geladas como sorvetes, picolés e
bebidas refrescantes. Mas lembre-
se que, mesmo refrescando-se, o
açúcar continua lá. Tente manter
você e sua família refrescados com
lanches saudáveis, frutas e vitami-
nas sem açúcar.
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Contraproposta é rejeitada pelos servidores
Em assembleia na noite desta terça-feira, 15, categoria não aceitou reajuste de 10,56% apresentado pelo prefeito Luciano Almeida

Assembleia dos servidores ocupou toda a frente da Prefeitura de Piracicaba

 Dario Banzatto

Mobilizando mais de 2000
servidores, o Sindicato dos
Trabalhadores Municipais de
Piracicaba e Região realizou a
segunda assembleia geral da
Campanha Salarial de 2022 dos
servidores de Piracicaba, na
noite de ontem, 15, em frente
ao Centro Cívico. Mesmo dian-
te da situação do congelamen-
to dos salários dos servidores
nos últimos três anos, a con-
traproposta da administração
foi de 10,56% de reajuste infla-
cionário. Esta proposta foi re-
jeitada pelos servidores presen-
tes na assembleia, consideran-
do que a contraproposta não
garante a reposição das perdas
salariais dos últimos três anos.

Em votação, a categoria de-
cidiu manter o estado de greve
e a proposta de 25% de reajuste
inflacionário e R$ 300,00 de
abono.  Conforme rege a lei, a ter-

ceira assembleia será realizada em
frente à prefeitura novamente, na
terça-feira (22) às 19h.

Para acompanhar as nego-
ciações no executivo junto com
o Sindicato na Mesa Permanen-
te de Negociação, foi criada
uma comissão com servidores
das secretarias: saúde, educa-
ção e guarda civil e uma repre-
sentante do Centro Cívico.

Para o vice-presidente do
Sindicato, Alexandre Pereira, a
categoria precisa ser valoriza-
da. “Administração municipal
precisa valorizar a categoria e
a proposta apresentada nem, se
quer, está dentro de um parâ-
metro de razoabilidade. Ao ofe-
recer essa contraproposta, mos-
trou que mesmo com recursos
financeiros de superavit, não
estão querendo negociar com os
servidores, tendo em vista que
até o momento não sinalizou em

estar reunindo com a Mesa Per-
manente de Negociação”.

O presidente do Sindicato,
José Valdir Sgrigneiro, ao en-
cerrar a assembleia, agradeceu
a presença dos servidores que
lotaram a entrada do Centro
Cívico e pediu para que cada
servidor faça a sua parte, di-
vulgando em sua unidade de
trabalho a  necessidade da
união da categoria para alcan-
çar a meta. “Peço que tragam
na assembleia do dia 22, pelo
menos dois ou três funcionári-
os que trabalham com vocês.
Nossa força é a adesão de to-
dos”, destacou.

A assembleia foi  trans-
mitida ao vivo pelo Facebook
do Sindicato dos Municipais,
através do Canal Sol e con-
tou com dirigentes sindicais
da entidade, do Conespi e ve-
readores de Piracicaba.

PPPPPISTISTISTISTISTAAAAA E E E E ECOLÓGICCOLÓGICCOLÓGICCOLÓGICCOLÓGICAAAAA

Moradores conhecem projeto para Algodoal
O vereador Josef Borges (So-

lidariedade) apresentou a propos-
ta de criação de um parque no Al-
godoal aos moradores do bairro.
O evento contou com a presença
do deputado estadual Alex de
Madureira (PSD), que apoia o pro-
jeto que prevê a instalação de uma
pista de caminhada ecológica.

O encontro aconteceu no sa-
lão da Paróquia São Pedro, na sex-
ta-feira (11), e teve a participação
do padre José Ailton Figueiredo,
que parabenizou a população pela
mobilização e reivindicação do pro-
jeto. Mais de 20 moradores pude-
ram conhecer os detalhes da pro-
posta, esclarecer dúvidas e fazer
sugestões para aprimorá-la.

Alex de Madureira explicou
aos participantes como se dá a
tramitação das emendas parla-
mentares ao Orçamento do Es-
tado que ele poderá destinar
para a execução do projeto.

Também presente no evento,
o geólogo e assessor da Sedema
(Secretaria Municipal de Defesa do

Vereador Josef Borges e deputado Alex de Madurei-
ra apresentaram proposta

Meio Ambiente) Fabio Lazzerini re-
presentou o titular da pasta, Alex
Gama Salvaia. Lazzerini disse que
a proposta está inserida no con-
ceito de saúde ambiental. "Há es-
tudos que comprovam melhora na
saúde da população quando há
uso de espaços naturais e convívio
nessas áreas, além da prática de
exercícios", afirmou.

PISTA ECOLÓGICA  -
Josef Borges apresentou os de-
talhes do projeto, que teve iní-
cio há cerca de um ano, com a
entrega de um abaixo-assina-
do da comunidade solicitando
limpeza e melhorias para a área.

"O local estava abandonado
há 20 anos, cheio de entulho e
mato. A Sedema fez a poda das
árvores e cortou o mato. Em se-
guida, os moradores, com nosso
apoio, promoveram uma campa-
nha de conscientização e mutirão
de limpeza para evitar jogar lixo
no local. E, ao mesmo tempo, de-
mos início à elaboração do pro-
jeto para o parque", relatou.

Uma das novidades da pro-
posta é a pista de caminhada eco-
lógica, que utiliza o resíduo tritu-
rado da poda de árvores. "Esse
material, além de não degradar o
meio ambiente, preserva as árvo-
res e evita impacto nas articula-
ções durante as atividades físicas,
como a caminhada, evitando do-

res e problemas de saúde", disse.
Entre os moradores, houve

questionamentos em relação ao
material. "Ele está sendo testa-
do e somente após a avaliação
de todos os quesitos, como se-
gurança, durabilidade e eficá-
cia, ele será realmente utiliza-
do", completou Josef Borges.

EEEEESCOLARSCOLARSCOLARSCOLARSCOLAR

Vereador destaca
reunião com pais de
alunos sobre transporte

O vereador Anilton Rissato
(Patriota), em discurso na noite da
última segunda-feira (14) duran-
te a 4ª sessão ordinária de 2022
da Câmara Municipal de Piracica-
ba, disse que participou na última
sexta-feira (11) de reunião com
pais de alunos matriculados na
Escola Estadual Maria de Lour-
des sobre a possibilidade de retor-
no da linha de ônibus escolar que
saia da região do Parque Orlanda,
Colina Verde, Jardim Três Marias
e Jardim Maria Heleba e transpor-
tava os alunos até a unidade de
ensino. "Esse ônibus foi retirado
pelo estado [Governo do estado de
São Paulo]. Muito estão pensando
até que foi a Prefeitura que reti-
rou, mas não foi. Havia um con-
vênio entre estado e município, e o
estado resolveu romper isso aí. Va-
mos, agora, elaborar um docu-
mento e solicitar o retorno desse
ônibus", disse Rissato.

O vereador ainda disse que
conversou com Fábio Negreiros,
Dirigente Regional de Ensino de

Piracicaba, "que se sensibilizou
com a situação e disse que, na
medida do possível, esse ônibus vai
retornar", acrescentou.

O parlamentar também falou
sobre uma reunião realizada na
manhã de segunda-feira (14) com
o secretário municipal de Saúde,
Filemon Silvano: "eu estive reuni-
do com ele e nós falamos sobre as
demandas da saúde aqui na re-
gião de Santa Terezinha e das di-
ficuldades encontradas não só
para ele secretário, para suprir as
demandas, como também das pos-
sibilidades de resolver os proble-
mas que existem".

Ainda segundo Rissato eles
também falaram sobre a possibili-
dade de construção de um novo
Pronto Socorro na Vila Sônia, so-
bre possíveis reformas do Pronto
Socorro de Santana e Santa Olím-
pia, e do Centro de Referência em
Atenção Básica (Crab) da Vila Sô-
nia, "que é um prédio também an-
tigo e que precisa de uma reforma
e ampliação", concluiu.

IIIIINDÚSTRIANDÚSTRIANDÚSTRIANDÚSTRIANDÚSTRIA

Ciesp aponta alta de 13,1% na balança comercial da região
A diretoria regional do Ciesp

Piracicaba divulgou, ontem, 16, o
resultado local da balança comer-
cial, apontando aumento de 13,1%
no comparativo de janeiro e feve-
reiro deste ano com o mesmo perí-
odo do ano passado. Neste ano,
foram 358,8 milhões de dólares
negociados ante 317,4 milhões no
ano passado. A regional do Ciesp
contabiliza movimentação de oito
cidades: Piracicaba, Águas de São
Pedro, Santa Maria da Serra,
Charqueada, Laranjal Paulista,

Rio das Pedras e Saltinho. Os
principais produtos exportados
foram máquinas, aparelhos e
instrumentos  mecânicos
(64,9%), produtos químicos or-
gânicos (8,7%) e açúcares e
produtos de confeitaria (6%).
No período analisado, os prin-
cipais destinos das exportações
de Piracicaba foram Estados
Unidos (31,8%), Canadá (4,7%)
e Rússia (4,2%). Já as importa-
ções somaram US$ 472,3 mi-
lhões, o que significa um cres-

cimento de 18,9% frente ao
mesmo período do ano passa-
do que foi de US$397,3

Por outro lado, as importa-
ções da regional se concentraram
em máquinas, aparelhos e instru-
mentos mecânicos (45,5%), veícu-
los automóveis, tratores (15%) e
máquinas, aparelhos e materiais
elétricos (11,7%). Por sua vez, as
compras da regional tiveram
como principais origens Coreia
do Sul (28,3%), Estados Unidos
(27,1%) e China (16,7%).

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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Vereador faz visita à Sema e
reforça ações na região Norte

Na tarde desta terça-feira
(15), o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) foi recebido pela titular
da Sema (secretaria municipal da
Agricultura e Abastecimento),
Nancy Thame, onde conversaram
sobre diversos aspectos que estão
sobre a responsabilidade da secre-
taria. Gustavo questionou Nancy
sobre o processo de liberação de
alguns espaços públicos na zona
Norte de Piracicaba, para utilização
de aulas, atividades esportivas, feiras
artesanais e eventos afins. O parla-
mentar revelou que tem sido cons-
tantemente questionado sobre a
liberação desses espaços para uso
convencional da população.

Nancy Thame explicou deta-
lhadamente como esse processo
tem funcionado e que de fato al-
guns varejões não podem ser libe-
rados para utilização da popula-
ção por uma série de fatores que
estão travando o processo de libe-
ração para a população local. Nan-
cy também comentou que “algu-
mas associações não estão regula-
rizadas, que faziam o uso do es-
paço de forma indevida, co-
brando taxas de forma irregu-
lar ou que não apresentaram
toda a documentação para a re-
gularização da associação”.

Gustavo Pompeo foi recebido pela titular da secretaria, Nancy Thame

A secretária ainda pontuou
que nos bairros que possuem as
associações regularizadas já exis-
te o acesso livre, nestes espaços
públicos e que tem dado muito cer-
to, pois o feedback da população e
dos representantes legais das as-
sociações tem sido bem positivo.
Gustavo Pompeo também aprovei-
tou a oportunidade e o tema da
conversa para detalhar um pouco
sobre o processo que a secretaria
estabeleceu, para que a comunida-
de possa utilizar esses espaços, que
podem ser solicitados diretamente na
Sema, ou através das associações re-
gularizadas junto aos órgãos afins.

Nancy também comentou das
dificuldades que tem enfrentado
para realizar as manutenções nos
espaços, principalmente estes que
são alvos de furtos realizados por
marginais, que atrasam a utiliza-
ção destes locais. A secretária co-
mentou ainda sobre o quadro de
funcionários, que está abaixo do
contingente para realização das
tarefas necessárias para aten-
der as necessidades da popula-
ção, mas frisou que esse proble-
ma ela espera que seja resolvido
com o concurso que será aberto
em breve para ocupar diversas
vagas que estão disponíveis.

Gustavo se mostrou bastante
satisfeito com a explicação que ob-
teve da secretaria, pois acredita que
o trabalho é realizado de forma corre-
ta, não tão burocrático, mas sendo ne-
cessário que se regularize as associa-
ções, o que vai ajudar muito os mora-
dores dos bairros, que não possuem
essa representatividade ativa. Pompeo
comentou ainda que “está à disposi-
ção para ajudar no que for preciso e
que deseja contribuir cada vez mais
para as melhorias chegarem até a
população piracicabana”, disse.

Ao finalizarem o encontro,
Gustavo foi conhecer o maquiná-

rio que chegou recentemente à se-
cretaria e obteve as explicações de
quanto esse material vai ajudar
nas tarefas, como um todo, e apro-
veitou para perguntar à secretaria
o que ela pensa sobre a agricultu-
ra familiar, ao passo que Nancy
respondeu “que a agricultura fa-
miliar desenvolve uma atividade
muito importante para o nosso
município e que cada família, con-
seguindo manter sua plantação,
gera sua própria renda e emprego
para outras famílias, auxiliando
no desenvolvimento da planta-
ção”, concluiu Nancy.

UPUPUPUPUPAAAAASSSSS     EEEEE     ESCOLASESCOLASESCOLASESCOLASESCOLAS

Gustavo Pompeo aponta falhas estruturais “de muito antes”
Falhas estruturais consta-

tadas em escolas municipais e
em UPAs (unidades de pronto-
atendimento) "vêm de anos" e
são uma "herança maldita" de
governos anteriores à atual
gestão Luciano Almeida
(DEM). O comentário foi feito
pelo vereador Gustavo Pompeo
(Avante), em fala, na segunda-
feira, 14, durante a 4ª reunião

ordinária. O parlamentar en-
trou no tema ao distinguir a
situação da UPA Piracicami-
rim, criticada por ele, da do
anexo a ela recentemente cons-
truído, que recebeu elogios de
Pompeo. "Sou uma pessoa que
falo bem do anexo, uma obra
rápida, diferente da UPA. Os
problemas na UPA não são da
OSS [organização social con-

tratada para geri-la]; eles são
problemas estruturais de mui-
to antes." Pompeo observou que
problemas semelhantes afetam
o prédio da UPA Vila Sônia,
que, em razão disso, pode dar
lugar a um novo. "Isso vem de
anos, uma herança maldita. Se
não olharmos para o passado,
não conseguimos viver o pre-
sente, não dá para ignorar a

inércia que Piracicaba ficou por
16 anos." O mesmo ocorre na
educação, segundo o vereador.
"Têm creches construídas re-
centemente e cheias de proble-
mas estruturais. Infelizmente
isso está em quase todas as es-
colas. Tem trinca em escolas em
que cabe o dedo e dá quase para
ver a outra sala de aula", exem-
plificou Pompeo.

BBBBBOSQUESOSQUESOSQUESOSQUESOSQUES     DODODODODO L L L L LENHEIROENHEIROENHEIROENHEIROENHEIRO

Moradores reclamam
de abandono de quadra

Após receber reclamações de
moradores sobre a situação de
abandono da quadra esportiva lo-
calizada na rua Pau Brasil, no bair-
ro Bosques do Lenheiro, o verea-
dor Aldisa Vieira Marques, o Pa-
raná (Cidadania), foi até o local
para verificar as condições da qua-
dra. A visita foi realizada na ma-
nhã desta quarta-feira (16).

“Encontramos aqui várias
coisas danificadas. O bebedou-
ro não tem água, o relógio de
água está caído ali, as telas to-
das estouradas, então peço ao
Poder Público que por favor dê
uma atenção especial para essa
população aqui de um bairro tão
querido que é o Bosques do Le-
nheiro”, disse o vereador.

O morador Vanderley Nasci-
mento Santos enviou um vídeo ao

vereador Paraná que mostrava as
condições da quadra durante a
chuva. “As telas estão todas ras-
gadas, há buracos no telhado. Fi-
quei preocupado porque pode ser
que caia em cima de uma crian-
ça”, afirmou o morador que tam-
bém denunciou a situação das ca-
lhas que, segundo ele, estão todas
entupidas e dos canos de descida
que estão estourados. “Então
quando chove, alaga tudo tam-
bém”, finalizou.

O vereador Paraná informou
que irá encaminhar uma indica-
ção para a Secretaria de Espor-
tes (Selam) pedindo providên-
cias. “Que eles possam vir aqui
e dar uma atenção especial a
estes problemas para que a po-
pulação possa utilizar esse es-
paço público”, afirmou.

Davi Negri

Paraná esteve no local na manhã de ontem, 16, para verificar as reclamações
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NOTA DE ESCLARECIMENTO
Na condição de síndico do condomínio Piazza Di Roma, infor-

mo que a publicação feita dia 15 sobre o descarte irregular de lixo.
As informações trazidas na publicação de ontem (15)

apenas trazem inverdades.
Informamos que ontem (terça-feira, dia 15/03) recebemos a

visita do supervisor da Piracicaba Ambiental ( Sr. Matheus ).
Foi constatado que o condomínio está de maneira regu-

lar, não apresentando nenhuma irregularidade.
Vale ressaltar que as publicações difamatórias se dão

por pessoas da oposição que perderam as eleições condo-
miniais recentes.

Faço aqui um convite para quem quiser vir conhecer nos-
sa lixeira, diga-se de passagem, é muito bela.

Berg Lopes, Síndico Profissional do Condomínio Pi-
azza Di Roma.

PPPPPREVIDÊNCIAREVIDÊNCIAREVIDÊNCIAREVIDÊNCIAREVIDÊNCIA

Legislativo aprova moção de apoio a
decretos contra aumento na SPPREV

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou na noite desta se-
gunda-feira (14), durante a 4ª reu-
nião ordinária de 2022, a moção
37/2022, de apoio a dois projetos
de decretos legislativos estaduais,
de autoria dos deputados Carlos
Giannazi (Psol) e Professora Bebel
(PT), que surtam efeitos de decre-
to estadual que dispõe sobre ma-
joração da contribuição previden-

ciária de aposentados e pensionis-
tas do regime próprio de previdên-
cia do estado de São Paulo (SP-
PREV) quando da existência de
déficit atuarial.

De autoria da vereadora Rai
de Almeida (PT) e assinada por
diversos outros parlamentares, a
moção explica em seu texto que o
cálculo do déficit atuarial adota-
do pelo decreto do Governo do es-

tado se assemelha ao conceito de
déficit financeiro. Assim, um défi-
cit que deveria ser calculado num
estudo projetivo de longo prazo, é
contabilizado com base no momen-
to financeiro atual, gerando au-
mento progressivo na contribuição
daqueles que recebem valores de
proventos de aposentadorias e
pensões acima de um salário mí-
nimo nacional.

"O déficit financeiro é quan-
do o valor arrecadado não é sufi-
ciente para o pagamento de todas
os benefícios previdenciários, en-
quanto o déficit atuarial é um es-
tudo que projeta os próximos 75
anos da nossa previdência, ou seja,
como nós estaremos a daqui al-
guns anos", traz o texto da propo-
situra, que mais à frente acrescen-
ta: "a prova do alegado déficit

deve ser feita por quem alega, o
que não foi feito nem mesmo ao
conselho da autarquia".

Rai de Almeida destacou, ao
defender a aprovação da moção,
que "os servidores já tem uma re-
muneração baixa, e com o aumen-
to deste percentual ele vai impac-
tar sobremaneira os servidores
aposentados que continuam pa-
gando a previdência social".

De forma semelhante, Sílvia
Morales (PV), lembrou que a mo-
ção 117/21, com teor parecido, já
foi aprovada pelo Legislativo Pira-
cicabano, e acrescentou: "é um ab-
surdo sobretaxar os aposentados".
O vídeo completo com os debates e
declarações de voto acerca da mo-
ção aprovada na noite desta se-
gunda-feira pode ser visto no can-
to superior esquerdo da tela.
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Paulo Henrique se reúne com
secretário municipal de Obras

EEEEESALQSALQSALQSALQSALQ

Plataforma on-line identifica espécies
florestais com aptidão ao cerrado
“O Siflor Cerrado identifica espécies arbóreas segundo a aptidão da propriedade

Para contornar as restrições cli-
máticas e potencializar a produtivida-
de no cerrado brasileiro, o projeto Si-
flor Cerrado nasce para recomendar
ao produtor espécies florestais e clo-
nes para o cultivo do componente
florestal em sistemas de monocul-
tivo e Integração Lavoura-Pecuá-
ria-Floresta. O lançamento da pla-
taforma ocorreu ontem à tarde,
16/3, na Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz (Esalq/
USP), uma das instituições coor-
denadoras do projeto.

“O Siflor Cerrado identifica
espécies arbóreas segundo a apti-
dão da propriedade. Isso agiliza o
trabalho do produtor, que pode po-
tencializar a produtividade na sua
área”, comenta Luciana Duque
Silva, docente do departamento de
Ciências Florestais da Esalq, coor-
denadora do projeto.

Para Fabiana Villa Alves, Dire-
tora do Departamento de Produ-
ção Sustentável e Irrigação do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, o Siflor Cerrado
cumpre a missão de levar infor-
mação consolidada ao produtor.
“Essa tecnologia garante sustentabili-
dade econômica e ambiental ao pro-
dutor baseada em ciência. Trata-se
de uma parceria com diferentes en-
tidades públicas e privadas que dá
ao usuário a oportunidade de to-
mar decisões acertadas”.

O projeto está formado como
aplicativo gratuito que pode ser
acessado por computador ou
dispositivos móveis e traz a re-

Lançamento aconteceu na tarde de ontem, 16, na Esalq

Fabio Torrezan

comendação de espécies flores-
tais e clones. Traz ainda dados
biofísicos que auxiliam no plane-
jamento da implantação do com-
ponente florestal. Todas essas in-
formações estão disponíveis por
geolocalização, para produtores
rurais e profissionais ligados à
cadeia de florestas comerciais.

“Além do aplicativo, o Siflor
Cerrado disponibiliza duas publi-
cações que podem ser obtidas gra-
tuitamente, que trazem o embasa-
mento teórico, a metodologia e o

trabalho de campo e, ainda este
ano, oferecemos treinamentos on-
line de capacitação para interes-
sados no projeto”, complementa a
professora Luciana Duque Silva.

ESPÉCIES – As recomenda-
ções elencadas no aplicativo são ba-
seadas em prospecções de campo.
Estão amostradas cerca de 1.800
parcelas em propriedades rurais
localizadas no Bioma Cerrado,
nestas foram avaliadas quantita-
tivamente e qualitativamente 88
espécies florestais e clones, de Eu-

calipto, Pinus, Cedro australiano,
Mogno africano e Teca.

EQUIPE – A iniciativa tem rea-
lização da Esalq/USP, Instituto de Ci-
ências Matemáticas e de Computação
(ICMC/USP) e Universidade Federal
do Paraná (UFPR) e integra o Plano
ABC - Agricultura de Baixa Emissão
de Carbono, do Ministério de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), com apoio da Embrapa
Agricultura Digital. A estrutura
digital envolveu profissionais da
Langtech e Triângulos Tecnologia.

CCCCCONTONTONTONTONTABILISTABILISTABILISTABILISTABILISTASASASASAS

Sincop assina parceria com a Fatep para atender associados
O Sincop – Sindicato dos Con-

tabilistas de Piracicaba, o Sescon
– Regional Piracicaba (represen-
tado pelo Diretor Luiz Angelo Sa-
bbadin) e o Diretor da Fatep –
Faculdade de Tecnologia de Pira-
cicaba, Marcos Antonio de Lima
assinaram convênio entre as enti-
dades para proporcionar descon-
tos aos associados para estudar na
instituição de ensino superior. O
objetivo é incentivar o associado a
buscar sempre se qualificar atra-
vés dos estudos e com valores mais
acessíveis por meio dos descontos
garantidos pela parceria. O Dire-
tor da Fatep, Marcos Antonio de
Lima, reservou aos associados
descontos diferenciados e exclusi-
vos. “Os associados do Sincop que
ingressarem em nossa instituição
garantem 40% de desconto nas
mensalidades em qualquer curso
de seu interesse já neste primeiro
semestre que ainda há tempo. E
oferecemos 50% de desconto para
o curso de Contabilidade que terá
início no meio do ano”, reforça

Luiz Angelo Sabbadin (Diretor Regional do Sescon
Piracicaba), Danilo Vendemiatti (presidente do Sin-
cop) e diretor da Fatep, Marcos Antonio de Lima

Lima. A parceria oferece ainda um
desconto acumulado para o caso
dos empresários contábeis associ-
ados ao Sescon que optarem por
intermediar a mensalidade da Fa-
tep para funcionários associados
do Sincop. “O valor do desconto
oferecido pela Fatep ao associado
é muito vantajoso. Além de obter
formação e qualificação profissio-
nal em uma entidade séria e res-
peitada, o associado Sincop tem
benefício real de economia dos seus
recursos”, completa o Presidente
do Sincop, Danilo Vendemiatti. “E
para melhorar, a parceria estimu-
la os empresários contábeis a in-
vestirem nos seus funcionários”,
conclui Vendemiatti. O Diretor do
Sescon, Luiz Angelo Sabbadin, re-
força que os benefícios atingem
todos os envolvidos. “O empresá-
rio contábil que investe no bom
funcionário ganha com a fideliza-
ção de seus profissionais e na edu-
cação continuada de sua equipe.
A mensalidade será custeada pelo
próprio escritório, reduzindo ris-

co de inadimplência e a empresa
pode optar por repassar ou não os
custos ao seu contratado”, argu-
menta Sabbadin. Os vínculos com

as entidades, para garantir os be-
nefícios, podem ser comprovados
de forma simplificada entre as
respectivas secretarias.
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Vereador intermedia visita do secretário da Cultura

Fabricio Polezi convidou Mário Frias para conhecer projetos da Semacl

Assessoria parlamentar

Na tarde desta terça-feira
(15), o teatro municipal Eroti-
des de Campos foi palco para uma
reunião de "extrema importância
para nossa querida Piracicaba",
com o objetivo de trazer inves-
timentos para o setor cultural
da nossa cidade", diz o verea-
dor Fabricio Polezi (Patriota),
que fez a intermediação da vi-
sita do secretário especial da
Cultura, Mario Frias, junta-
mente com o titular da Semac
(secretaria municipal de Ação
Cultural) Adolpho Queiroz.

O objetivo da reunião foi
com que Mario Frias pudesse
conhecer de perto os projetos de
melhorias daquele que é "um
dos maiores patrimônios cultu-
rais da cidade, o Engenho Cen-
tral", enfatiza Fabrício Polezi.

Antes da reunião agenda-
da, Adolpho Queiroz fez ques-
tão de percorrer todo o Enge-
nho, afim de apresentar tanto
ao secretário  Mario Frias,
quanto às demais autoridades
presentes as melhorias que es-
tão sendo feitas e as que farão
parte do novo projeto. Após
isso, reuniram-se então no Te-
atro Municipal "Erotides de
Campos", onde foi apresentado

um vídeo contendo as projeções
em 3D, de como ficará o Enge-
nho, após a sua total reestru-
turação.

Também participaram da vi-
sita o vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL), o secretário nacional de
Direitos Autorais e Propriedade
Intelectual, Felipe Carmona, e o
prefeito municipal de Piracicaba,
Luciano Almeida (União Brasil).

“Para nós piracicabanos o
Engenho Central é nosso patrimô-
nio, nos enche de orgulho ter um
espaço como esse, os munícipes
visitam o local com frequência, ele
é de fácil acesso e tudo que já fize-
mos e as melhorias que ainda es-
tão por vir, nos dá mais certeza
ainda de que estamos no caminho
certo”, disse Adolpho.

Já o prefeito Luciano Almei-
da ressaltou a importância de ter
um espaço como o Engenho Cen-
tral. "Estamos transformando o
Engenho em um grande polo cul-
tural de entretenimento, isso mo-
vimentará a economia da cidade,
além de poder proporcionar aos pi-
racicabanos lazer e cultura, tudo
isso, em um único local", disse o
chefe do Executivo Municipal.

Mário Frias, em sua fala, ob-
servou: “estou impactado com

tudo que vi, no que depender de
mim e da secretaria da Cultura,
saibam que não mediremos esfor-
ços para ajudar naquilo que for
preciso, no tocante ao novo proje-
to do Engenho, que os piracicaba-
nos merecem”, disse.

“Estou confiante nesse
novo trabalho, pois assim que
for concluído, tenho certeza de
que será o maior complexo cul-
tural do Estado de São Paulo e
para que isso aconteça é muito
importante que desta visita se
concretize uma parceria sólida

entre a Secretaria Especial da
Cultura, representada pelo gran-
de Mario Frias, junto à Semac, do
nosso secretário Adolpho”. con-
cluiu o vereador Polezi.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

O vereador Paulo Henrique
(Republicanos) se reuniu com o
secretário municipal de Obras,
Paulo Sérgio Ferreira da Silva,
para tratar sobre assuntos de in-
teresse coletivo da população. Em
pauta, o vereador solicitou ao se-
cretário um posicionamento quan-
to aos pedidos de instalação de
braços de iluminação em trecho da
estrada do Pau Queimado e na
rotatória da rodovia SP-308, pró-
ximo ao bairro Parque Orlanda,
onde há diversos registros de abor-
dagem aos motoristas e pedestres,
ocasionando a prática de furtos e
roubos. Paulo Sérgio informou que

está aguardando o retorno da
CPFL (Companhia Paulista de For-
ça e Luz), quanto ao orçamento
dos braços de iluminação para a
estrada do Pau Queimado, e quan-
to a rotatória, fará a solicitação de
orçamento à Companhia, e que
também buscará o convênio com
a concessionária Eixo-SP, que ad-
ministra a rodovia.

"Os serviços de iluminação
dessa rotatória são de suma im-
portância para que haja mais se-
gurança a todos os transeuntes
que utilizam dessa rota para aces-
sar o bairro e fazer o retorno na
pista," enfatiza o vereador.

Paulo Henrique tratou de assuntos de interesse coletivo da população

AAAAADMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃO

Requerimento quer lista de imóveis
privados alugados pelo Executivo

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou na noite desta se-
gunda-feira (14), durante a 4ª reu-
nião ordinária de 2022, o requeri-
mento 182/2022, de autoria do ve-
reador Paulo Camolesi (PDT), que
solicita a relação de todos os imó-
veis privados atualmente locados
pelo Executivo municipal.

A propositura pede que sejam
pormenorizados os imóveis e os
valores mensais e totais destas lo-
cações ao longo dos anos de 2020,
2021 e 2022.O requerimento ain-
da pede que seja especificada a
destinação de cada um destes imó-
veis e pergunta se algum deles foi
cedido ao município em troca do
valor do IPTU (Imposto Predial
Territorial e Urbano). Em caso
positivo, o parlamentar pede que
sejam apresentados os respectivos
valores do tributo e que seja espe-
cificada a destinação de cada uma
destas localidades. O vereador
também questiona se há "algum

imóvel locado pelo Município des-
tinado ao uso de repartições pú-
blicas estaduais" e pergunta, por
fim, "como é recebido o valor do
IPTU correspondente aos imóveis
de propriedade privada e locados
ao Poder Executivo".

Durante a reunião, ao de-
clarar seu voto, Camolesi se
disse curioso sobre o pagamen-
to do tributo nestes imóveis, e
questionou: "geralmente é o lo-
catário quem paga o IPTU, mas
e quando o locatário é o muni-
cípio? Quem paga?"

De forma semelhante, Ze-
zinho Pereira (DEM) lembrou
que "é fundamental saber quais
imóveis alugados e saber se eles
estão sendo bem usados", e dis-
se que já encaminhou ao Exe-
cutivo municipal um requeri-
mento com teor parecido, "mas
a resposta a esse requerimento
não veio muito a contento",
acrescentou.

AAAAAGROECOLOGIAGROECOLOGIAGROECOLOGIAGROECOLOGIAGROECOLOGIA

Inscrições para roda de
conversa terminam hoje

Na UPA (unidade de pron-
to-atendimento) do bairro
Vila Crist ina, um cidadão
es tá  gemendo  de  do r  e
sem atendimento. Segun-

Arquivo

DOR
do  i n f o rmações ,  es tava
com a  ficha desde às  15
horas, e quando já era noi-
te, não havia sido atendi-
do por  fa l ta  de médicos.

As inscrições para a Roda de
Conversa “Diálogo sobre agroeco-
logia e políticas públicas”, curso
promovido pela Escola do Legisla-
tivo, terminam nesta quinta-feira
(17). A atividade acontece na pró-
xima segunda-feira (21), das 14 às
16h, em formato on-line.

Atuarão como facilitadores
da roda de conversa a secretária
da Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento de
Piracicaba), Nancy Thame, a ve-
readora Sílvia Morales (PV), do
Mandato Coletivo “A cidade é sua”
e o pesquisador da OCA (Labora-
tório de Política e Educação Ambi-
ental da Esalq), Luã Gabriel Tren-
to. A mediadora será a facilitado-
ra de processos, engenheira flores-
tal e especialista em Educação

Ambiental, Karine Silva Faleiros.
O público-alvo da ativida-

de é composto por gestores pú-
blicos da região e interessados
na temática. A roda de conver-
sa está integrada à programa-
ção do Fórum Conectando Pai-
sagens e Pessoas, que ocorrerá
na mesma data e terá como ob-
jetivo trazer à tona avanços e
lacunas da agroecologia no
contexto das políticas públicas
municipais de Piracicaba na vi-
são dos facilitadores, gerando
também troca de experiências
com outros municípios.

As inscrições para a roda
de conversa podem ser feitas até
o dia 17, no site da escola do
legis lat ivo,  em
escola.camarapiracicaba.sp.gov.br.
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Vereador acompanha operação
tapa-buracos na avenida Brasília
O parlamentar reitera que encaminhou a indicação 640/2022 ao Executivo,
apontando a necessidade de reparos na camada asfáltica desta avenida

RRRRREPEPEPEPEPASSESASSESASSESASSESASSES

Amigos do XV é certificada
pelas regras da Lei Pelé

Na manhã desta terça-feira
(15) o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) percorreu trechos da ave-
nida Brasília, no bairro Industri-
al, acompanhando os trabalhos
da equipe da Semob (secretaria
municipal de Obras) que esteva
realizando operação tapa-buracos
nesta pista.

O parlamentar reitera que
encaminhou a indicação 640/2022
ao Executivo, apontando a neces-
sidade de reparos na camada as-
fáltica desta avenida. Segundo
Gustavo, o seu gabinete foi procu-
rado por diversas pessoas, que re-
clamavam sobre as péssimas con-
dições que a via estava, e que o
local poderia ocasionar diversos
acidentes, colocando em risco a
vida dos munícipes.

A realização da obra contem-
plou a solicitação do parlamentar,
que acompanhou todo o processo
para fiscalizar, se de fato, a execu-
ção do serviço atende a necessida-
de da população, que utiliza a via
diariamente. Gustavo também ob-
servou a qualidade do material e a
forma como foi realizado o servi-

Gustavo Pompeo verificou os trabalhos da secretaria municipal de Obras

ço, principalmente nas questões de
acabamento. Pompeo ainda comen-
tou que a execução do serviço foi rea-
lizada de forma ágil para não atrapa-
lhar o trânsito. "Eu acredito que a
população não terá mais problemas
para fazer o uso desta via, que dá
acesso a diversos bairros da re-
gião”, completou Pompeo. Gusta-
vo reafirma que tem realizado di-

versas visitas na região do Indus-
trial, a fim de entender, como an-
dam as situações das mais varia-
das áreas, onde tem conversado
com a população para aferir a real
necessidade dos moradores no
bairro. "É importante estarmos
presentes no dia-a-dia da popula-
ção para que possamos solicitar as
melhorias que facilitem a vida de-

las, diminuir os transtornos cau-
sados por avarias ou falta de aten-
dimento às demandas apresenta-
das. Estou sempre atento ao que
os munícipes precisam para que
eu possa fazer o encaminha-
mento de forma correta ao Exe-
cutivo e assim ter a demanda
atendida para os moradores da
região” completou Pompeo.

A Associação Amigos do XV de
Piracicaba (AAXV) foi oficialmente
certificada por cumprir os requisitos
estabelecidos pela Lei Pelé (artigos 18,
18-A, 22, 23 e 24 da Lei nº 9.615, de 24
de março de 1998). Com a certificação
emitida pela Secretaria Especial do Es-
porte, do Ministério da Cidadania,
a AAXV se junta a um pouco mais
de 300 outras entidades, de todo
o Brasil, que estão devidamente
atestadas pelo governo federal.

A certificação tem como um
dos seus objetivos habilitar as en-
tidades do Sistema Nacional do

Desporto a receberem recursos
públicos federais da administra-
ção pública direta e indireta, sen-
do parte destes recursos oriundos
da Lei de Incentivo ao Esporte, que
atualmente conta com projetos
cadastrados pela AAXV.

Para a obtenção da certifica-
ção a AAXV passou por processo
composto por análise de relatórios
financeiros, contábeis, da gestão e
governança, assim como avaliação
do nível de transparência das in-
formações e participação democrá-
tica na entidade.
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Vereador cobra a recuperação
da estrada no bairro dos Marins

O vereador Pedro Kawai (PSDB)
cobra da Prefeitura a recuperação da
estrada municipal Sargento Florêncio
Ferreira, no bairro Marins. As condi-
ções da via já haviam sido relatadas
pelo parlamentar na indicação
3.669/2021 e agora voltam a ser
questionadas no requerimento
185/2022, aprovado na 4ª reunião
ordinária, nesta segunda-feira
(14). O pedido pela realização de
manutenção na estrada partiu de
um morador "que utiliza diaria-
mente a estrada" e que encami-

nhou a Kawai a reclamação de que
a via "se encontra em péssimo es-
tado de conservação, com vários
buracos em toda a sua extensão".

Em janeiro, a Secretaria Mu-
nicipal de Obras informou ao
parlamentar que a recuperação da
estrada constava na programação da
pasta. "No entanto, não foi apresen-
tada a este vereador uma previsão para
a execução da melhoria", afirma
Kawai, que cobra que o serviço seja
feito ainda este ano ou, então, que
lhe seja informado um prazo.

A pedido do vereador Laercio
Trevisan Junior (PL), a praça
Hilário Luccas, localizada entre
a avenida Dr. Maurice Allain e
travessa Gustavo Bisso, na Vila
Rezende, recebeu, nesta terça-
feira (15), limpeza e corte de
mato. “Trata-se de uma exten-
sa área verde localizada ao lado
do Parque do Mirante, a qual soli-

Divulgação

VILA REZENDE
citamos os serviços de corte de
mato e limpeza geral do local,
proporcionando aos moradores
e usuários um espaço mais lim-
po e agradável”, relatou o parla-
mentar. Os serviços de corte de
mato e limpeza foram executados
pela Sedema (Secretaria Muni-
cipal de Defesa do Meio Ambi-
ente), a pedido do parlamentar.
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USADOS PARA VENDER

- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

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

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS
SRA. LUZIA INEIDE NAPPI, fale-
ceu anteontem  na cidade de
Piracicaba, aos 84 anos de ida-
de e era viúva do Sr. Jose Vivia-
ni. Era filha dos finados Sr. Emi-
lio Nappi e da Sra. Josephina
Marchesani. Deixou irmãos,
cunhados e sobrinhos. Deixa
ainda filha, netos e bisnetos. O
seu sepultamento deu-se on-
tem as 17:00hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de – sala 05, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família.  (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANDERSON MARCELO
PONCE faleceu ontem na cida-
de de Piracicaba, aos 43 anos
de idade e era filho do Sr. Ene-
dir Ponce e da Sra. Rosa Apare-
cida Bertoncello Ponce. Deixa
o irmão: Emerson José Ponce.
O sepultamento deu-se ontem
as 17:00 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório da Saudade –
Sala 07, para o Cemiterio da
Saudade, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ ANTENOR DE GODOY
faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 68 anos de idade
e era casado com a Sra. Rosan-
gela de Camargo. Era filho do
Sr. Antenor de Godoy e da Sra.
Milna Ap. Bueno de Godoy, fale-
cidos. Deixa os filhos: Daniel
Camargo de Godoy e Danilo
Camargo de Godoy casado
com Tatiane de Godoy.  Deixa

netos. O sepultamento deu-se
ontem as 17:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da
Saudade – Sala 04 para o Ce-
miterio da Saudade, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNE-
RAIS)

SR. ELVIRO PERESSIM faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 91 anos de idade e era fi-
lho do Sr.  Luiz Peressim e Sra
Philomena Rozinelli, falecidos.
Deixa os filhos: Ezilda Maria
Peressim, Aldemir Antonio Pe-
ressim casado com Solange
Francisca Rangel Peressim e
Eliana Aparecida Peressim
Pachani casada com Rosnir
Francisco Pachani. Deixa 07
netos, 06 bisnetos, demais pa-
rentes e amigos. O seu feretro
deu-se ontem as 16:30 hs, sa-
indo a urna mortuária do Veló-
rio da Saudade – Sala 01 se-
guindo para o Crematorio Lo-
cal onde realizou-se a Cerimo-
nia de Cremação.  (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA REGINA RODRI-
GUES ROMANELLI faleceu an-
teotem na cidade de Lençois
Paulista, aos 94 anos de idade
e era viúva do Sr. Rolando Ro-
manelli. Era filha do Sr. Geraldo
Candido Rodrigues e da Sra.
Lyra Abreu Rodrigues, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Luiz
Rodrigues Romanelli casado
com Bernardete Maluf Roma-
nelli, Linei Romanelli Walder

SRA. MARIA INES DE TOLE-
DO GIL faleceu anteontem, nes-
ta cidade, contava 82 anos, fi-
lha dos finados Sr. Marcimiano
Firmino Gil e da Sra. Natalia
Maria de Toledo, era viúva do Sr.
Jose Domingos Gil; deixa os fi-
lhos: Elenice Aparecida Gil da
Silva, casada com o Sr. Luiz
Delfino da Silva; Nelci Natalina
Gil Giberio, casada com o Sr.
Jose Lazaro Giberio; Jose Ri-
naldo Gil, já falecido, deixando
viúva a Sra. Silvana Ap. Gil; Re-
ginaldo Angelo Gil, já falecido,
deixando viúva a Sra. Sonia Ap.
Duarte Gil e Marcio Alessandro
Gil, casado com a Sra. Elizabe-
th Luiz Gil. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o fé-
retro às 14h00 da sala 02 do
Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, para a referi-
da necrópole em jazigo da fa-
mília. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS

 SR. EVARISTO NOGUEIRA
DA SILVA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 90 anos,

filho dos finados Sr. Manoel
Norberto de Sousa e da Sra. Ale-
xandra Nogueira da Silva, era
viúvo da Sra. Maria Batista Car-
doso; deixa os filhos: Maria Ge-
ralda; Ivone Maria; Marilza; Pau-
lo; Geraldo; Sandra; Maria Apa-
recida; Sonia; Lilian e Alexandra.
Deixa genros, noras, netos, bis-
netos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o fé-
retro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Ce-
mitério Municipal da Vila Rezen-
de em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

 SR. ADAUTO RAIZER FILHO
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 71 anos, filho dos
finados Sr. Adauto Raizer e da
Sra. Cesarina Romano; deixa
os filhos: Ricardo Luiz Stefane-
lli Raizer, casado com a Sra.
Andrezza Marcondes Raizer e
Andre Stefanelli Raizer, casado
com a Sra. Ana Paula Braga dos
Santos. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 10h30

da sala 03 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SR. NELSON CASSARO-
LLO faleceu anteontem, nes-
ta cidade, contava 79 anos,
filho dos finados Sr. Angelo
Cassarol lo e da Sra. El iza
Gobbo; deixa os filhos: An-
derson de Jesus Cassarollo,
casado com a Sra. Rita de
Cassia A. Kawanami Cassa-
rollo e Fabricio Cassarollo,
casado com a Sra. Carina Ho-
norato Bacarin Cassarol lo.
Deixa netos, demais familia-
res e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o  fé re t ro  às
17h00 do Velório da Sauda-
de, sala 02, para o Cemitério
Municipal da Saudade em ja-
zigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE HENRIQUE CE-
LESTINO faleceu anteontem, na
cidade de São Pedro/SP, conta-
va 48 anos, filho do Sr. Sebasti-

ão Thiago Celestino, já faleci-
do e da Sra. Conceição dos
Santos Celestino. Deixa ir-
mãos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 do Velório Mu-
nicipal de São Pedro/SP, para o
Cemitério da Saudade de São
Pedro/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. RICARDO CARVALHO
BRITO BROSKI faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 44
anos, f i lho dos f inados Sr.
Ricardo Leão Brito Broski e
da Sra. Seronir Carvalho da
Siva; deixa os filhos: Ricardo
Henrique Ferreira Broski, já
falecido; Brenda Vitoria Fer-
reira Broski e Laura Beatriz
Fer re i ra  Brosk i .  De ixa  i r -
mãos, demais famil iares e
amigos. Seu sepultamento
foi  real izado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 da
sala “01” do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS

casada com Luiz Antonio Mel-
gis Walder e Lisys Rodrigues
Romanelli. Deixa netos e bis-
netos. O seu corpo foi transla-
dado em auto funebre para a
cidade de Piracicaba e o seu
sepultamento deu-se ontem as
13:30 hs no Cemiterio da Sau-
dade, onde foi inumada em ja-
zigo da familia. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO FERREIRA faleceu
ontem  na cidade de Piracica-
ba, aos 92 anos de idade e era
casado com o Sra. Benedita
Candido Ferreira. Era filho do
Sr. Francisco Ferreira e da Sra.
Alzira Justina de Castro, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Edi-
na Aparecida Ferreira Fernan-
des, Regina Maria Ferreira Pra-
do, Enedina Aparecida Ferreira
Henrique, Antonio Carlos Ferrei-
ra, Roseli Ferreira Almeida, Sér-
gio Luis Ferreira, Silvia Helena
Ferreira Feliciano, Silvana Ma-

ria Ferreira e José Milton Fer-
reira, falecido. Deixa:  nora, ne-
tos, bisnetos. O seu sepulta-
mento dar-se-á ás 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do Ve-
lório da Saudade - Sala 8, para
o Cemitério da Saudade, onde
será inumado em jazigo da fa-
mília. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

SR. ROMILSON ANTUNES
FRANCISCO faleceu ontem na
cidade de Rio das Pedras, aos
56 anos de idade e era filho do
Sr. José Antunes Francisco e da
Sra. Santa Ribeiro Francisco,
falecidos. Deixa os filhos: Isac,
Jussara e Sara. O seu sepulta-
mento dar-se-a hoje as 11:00
hs saindo a urna mortuaria do
Velorio Municipal de Rio das
Pedras seguindo para o Cemi-
terio Municipal naquela locali-
dade, onde sera inumado em
jazigo da familia. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1009046-74.2018.8.26.0451. Classe: Assunto: Execução de
Título Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Cooperativa de Credito Cocre. Executado: Maccs Magazine
Ltda e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1009046-74.2018.8.26.0451.O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Piracicaba, Estado de São Paulo, Dr(a).Eduardo Velho Neto,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a tantos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, especi-
almente a MACCS MAGAZINE LTDA, CNPJ 12.494.361/0001-10 e MARIAEUGENIA PITOLI BAZZANE-
LLI, CPF 368.296.588-29, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de Cooperativa de Credito Cocre, alegando em síntese ser credora do valor de R$684.693,26 (atualizado
até maio/2018), referente ao Contrato de Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo para Renegociação
nº 28346-4, celebrado em janeiro de 2018. Estando os executados em lugar incerto, foram determinadas
as suas CITAÇÕES, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03
(três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida à metade, ou, em 15 (quinze) dias e necessariamente por meio
de advogado, embarguem ou, ainda, requeiram o pagamento parcelado, depositando 30% (trinta por
cento) do valor da execução, incluindo custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre a totalidade da
dívida, quitando o restante em até 06 (seis) parcelas iguais mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% (um por cento) ao mês e, em caso de inadimplência, incidirá multa de 10% (dez por cento)
sobre o saldo devedor. Tudo de acordo com o seguinte despacho: "Vistos. Defiro a citação dos execu-
tados, por Edital, devendo o credor apresentar a minuta em dez dias, expedindo-se, posteriormente, o
necessário. Uma vez que não há plataforma digital no TJ e nem no CNJ para publicação do edital (CPC/
2015), a publicação deverá ocorrer por uma única vez no Diário da Justiça Eletrônico. Decorrido o prazo
do edital, sem manifestação, requeira o credor o que de direito. No silêncio, aguarde-se provocação no
arquivo. Int." Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS Dado
e passado nesta cidade de Piracicaba, aos 08 de fevereiro de 2022.

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 Patri-
monial e Demonstrações Financeiras referente ao exercício
encerrado em 31/12/2021; b) Destinação do Resultado Líqui-
do do Exercício; c) Outros assuntos de interesse social. En-
contram-se à disposição os documentos a que se refere o
art.123 da Lei 6404/76. Piracicaba, 16 de março de 2022. Ana
Maria Giannetti Romani-Diretora Presidente



EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas
e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Rio das Pedras/SP -

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

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

MILTON RIBEIRO DOS SANTOS e PRISCILA BRUNA MARCHET-
TO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro,
montador, nascido em Itaberaba - BA, aos 05/05/1980, residen-
te e domiciliado Na Rua Graziela Conceicão Bortoloto, nº 103,
Residencial São Pedro, Rio das Pedras - SP, filho de MANOEL
RIBEIRO DOS SANTOS e de DARCY DOS SANTOS; e a preten-
dente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Rio
das Pedras - SP, aos 29/03/1989, residente e domiciliada Na
Rua Graziela Conceicão Bortoloto, nº 10, Residencial São Pe-
dro, Rio das Pedras - SP, filha de MÁRIO LUIS MARCHETTO e
de VALDEREZ DE FATIMA FERRAZ MARCHETTO.

EDILSON DE OLIVEIRA e DANIELA SACARO, sendo o preten-
dente: nacionalidade brasileiro, solteiro, preparador cnc, nasci-
do em Apiaí - SP, aos 10/04/1977, residente e domiciliado Na
Rua Leonildo Rosinelli, nº 11, bairro José Angelo Montagnani,
Rio das Pedras - SP, filho de MILTON MACIEL DE OLIVEIRA e de
VILMA SOARES DE OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciada, assistente administrativo, nascida em
Piracicaba - SP, aos 02/10/1975, residente e domiciliada Na
Rua Leonildo Rosinelli, nº 11, bairro José Angelo Montagnani,
Rio das Pedras - SP, filha de NESTOR JOSÉ SACARO e de
SONIA MARIA GARDIN SACARO.

JERRY WILLIANS CALISTO DOS SANTOS e SAYONARA GON-
ÇALO DUARTE, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro,
solteiro, ajudante de produção, nascido em Rio das Pedras -
SP, aos 14/06/1993, residente e domiciliado na Rua Vereador
Moacir Severino, nº 126, bairro Vitório Cezarino, Rio das Pedras
- SP, filho de JAIR LIMA DOS SANTOS e de MARIA MARTA CALIS-
TO DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteiro, assistente de vendas, nascida em Baía Formosa - RN,
aos 23/07/1992, residente e domiciliada na Rua Vereador Moa-
cir Severino, nº 126, bairro Vitório Cezarino, Rio das Pedras - SP,
filha de CELSO GONÇALO e de ELIZÂNGELA DUARTE PRIMO.

ZAQUEU CAETANO DE PAULA e MARIANE CUSTÓDIO VIEI-
RA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, operador de ponte rolante, nascido em Rio das Pe-
dras - SP, aos 29/04/1982, residente e domiciliado Na Rua
Francisco Lício, nº 65, Bairro José Carlos Barrichelo, Rio
das Pedras - SP, filho de APARECIDO CAETANO DE PAULA
e de TEREZINHA ALVINO DE PAULA; e a pretendente: naci-
onalidade brasileira, divorciada, manicure autônoma, nas-
cida em Botucatu - SP, aos 11/02/1991, residente e domici-
liada na Rua Francisco Lício, nº 65, bairro José Carlos
Barrichelo, Rio das Pedras - SP, filha de BENEDITO DO-
MINGUES VIEIRA e de ELIZABETE SUELI CUSTÓDIO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma
da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela
Imprensa Local.

Rio das Pedras,17 de março de 2022.
A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA.
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Alunos da Escola Maria Apparecida
visitam a Câmara de Vereadores
A direção e as professoras da escola levaram os alunos dos quintos
anos para entenderem melhor sobre o Poder Legislativo na cidade

MMMMMISSISSISSISSISS

Pre Teen Rio das Pedras
disputa a final nacional

A Tribuna Piracicabana
Quinta-feira, 17 de março de 2022A14

Na quarta-feira, 16, Câma-
ra de Vereadores de Rio das
Pedras amanheceu cheia de olha-
res curiosos de dezenas de alunos
da Escola Maria Apparecida, do
bairro conhecido popularmente
como “Sem terra”. A direção e
as professoras da escola leva-
ram os alunos dos quintos anos
para entenderem melhor sobre
o Poder Legislativo na cidade.

Eles conheceram as depen-
dências da Câmara, conversarara
e fizeram perguntas para o verea-
dor Bé Cecote e o presidente Edi-
son Marconato. Além disso, co-
nheceram o prédio, tiraram dúvi-
das e até comentaram que alguns têm
o desejo de se tornarem futuros ve-
readores. O corpo de professo-
res e diretores da escola, mais
uma vez, faz das aulas um lu-
gar interessante, cheio de des-
cobertas e aprendizado. Para as
próximas semanas já há o pla-
nejamento de mais atividades
envolvendo o meio ambiente. Estudantes visitaram a Câmara nesta quarta-feira, dia 16

Nesta sexta-feira e sábado,
dias 18 e 19, a jovem Laura Noce-
te, de 14 anos, atual Miss Pre Teen
Rio das Pedras, disputa a final
nacional do concurso em Curiti-
ba. A sexta-feira será dedicada à
recepção das candidatas, fotos e
ensaios e no sábado, a partir das
19 horas, começa o concurso. A
candidata de Rio das Pedras par-
ticipou da final em São Paulo e,

mesmo não tendo sido a vitoriosa,
chamou a atenção dos organizadores
que a convidaram como Miss Revela-
ção para participar da final nacional.
Durante o recebimento da faixa em
fevereiro na cidade, ela demonstrou,
além da beleza, simpatia e eloqu-
ência. Quem quiser seguir a jovem
no Instagram e acompanhar essa
jornada, pode segui-la no
@laura.nocete.

Concurso nacional “Miss Pre Teen” acontece nesta sexta, 18, e sábado, 19.

A empresa I9, responsável pelo
transporte de circulares dentro da
cidade de Rio das Pedras, ad-
quiriu dois novos ônibus. Os veícu-
los já são adaptados com elevador
para transporte de cadeirantes
ou pessoas com outros proble-
mas de mobilidade. Possuem

Divulgação

NOVOS ÔNIBUS
wi-fi, sistema de cobrança eletrônico
e monitoramento em tempo real para
que possam ser rastreados o tem-
po todo. A expectativa é que na pró-
xima semana os carros já entrem
em circulação trazendo mais
conforto e segurança à popula-
ção que utiliza o transporte.
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Secretaria de Educação e GMmelhoram entrada aos alunos
Atendendo à reivindica-

ções de mães dos alunos do
Barão de Serra Negra e visan-
do melhorar a segurança dos
alunos, a Secretaria de Educa-
ção e a Guarda Municipal pas-
saram a colocar cones no cal-
çadão em frente à escola para
impedir o acesso de veículos
nas áreas que ficam mais mo-
vimentadas nas entradas e saí-
das das aulas. Além do movi-
mento da escola, há também o
de pessoas que frequentam a
igreja, o que torna o local ain-
da mais movimentado. A par-
tir de agora, a parte da frente
da escola fica isolada para que
os alunos e pais tenham mais
segurança e tranquilidade. Objetivo de colocar os cones é para dar mais segurança na entrada/saída das aulas

EVENTO PARA SERVIDORAS
Em comemoração ao Dia

Internacional da Mulher, a
Prefeitura de Rio das Pedras,
em parceria com o Fundo Soci-
al de Solidariedade e a Secreta-
ria de Cultura e Turismo, trou-
xea peça “Tresloucados” para
ser apresentada na Sociedade
Cultural Riopedrense gratuita-
mente para as funcionárias.
Foram duas apresentações com
cerca de 400 pessoas em cada.
Além da peça, elas receberam
lanches com frutas, salgados,
sucos, café e ganharam lem-
branças. O evento também teve
a presença da primeira-dama
Suely Buzetto nas duas sessões
e do prefeito Marcos Buzetto na
sessão da tarde. Ambos subi-
ram ao palco para felicitar as
mulheres e também falar sobre
a situação atual da cidade.
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