
REPÚDIO - I
O coletivo "8M Unificado de

Piracicaba" manifestou "imenso
repúdio" às falas do vereador
Wagner Oliveira, o Wagnão (Cida-
dania). Na quinta-feira (17), o par-
lamentar disse que uma mulher
não pode ser uma boa gestora na
zona rural, "porque se precisar ir
ao banheiro, tem que voltar na ci-
dade". O discurso foi dentro de um
contexto para atacar o trabalho da
secretária municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento, Nancy Tha-
me. Pegou mal.

REPÚDIO - II
No texto do coletivo "8M Uni-

ficado de Piracicaba", a fala de
Wagnão é classificada como uma
ofensa aos princípios constitucio-
nalmente estabelecidos e revela
pequenez de seu raciocínio e ina-
bilidade para a análise crítica. No
comunicado - reproduzido pela
vereadora Rai de Almeida (PT) em
suas mídias sociais -, as signatári-
as afirmam ser "inaceitável a pos-
tura do parlamentar" e "que reve-
la discriminação de gênero".

REPÚDIO - III
Alvo direto das críticas do

vereador Wagnão, a secretária
Nancy Thame fez um breve vídeo
em que celebra o Dia Internacio-
nal da Agricultura e o Mês de
Março, marcado por atos em vir-
tude do dia 8. "Que não se repi- Sindicato aguarda contraproposta

para reajuste salarial dos servidores
Comissão de Negociação do sindicato da categoria se reuniu, ontem, 21, com o
secretário municipal de Administração; assembleia, hoje, às 19h, define se haverá greve

O Sindicato dos Trabalhado-
res Municipais de Piracicaba e Re-
gião aguarda uma contrapropos-
ta da Prefeitura sobre a reposi-
ção salarial dos servidores. Ontem,
21, representantes da entidade,
formados em uma comissão de ne-

tam atos discriminatórios, como
ocorreu na última sessão, onde um
vereador coloca que nós, mulhe-
res, não podemos ocupar uma se-
cretaria de agricultura porque não
podemos fazer necessidades fisio-
lógicas no meio do mato", disse.

INCOMODADO - I
Em resposta a essa coluna, o

vereador Fabrício Polezi (Patrio-
ta) demonstrou ter ficado incomo-
dado com a nota de sábado (19),
em que este Capiau fez um regis-
tro sobre a comemoração do par-
lamentar em torno da liberação do
uso de máscaras. "Como tem sido
desde o primeiro dia do meu man-
dato, eles tentam me descredibili-
zar, me desmoralizar e me carica-
turar a toda a hora e a todo ins-
tante", disse.

INCOMODADO - II
O incômodo é porque o Capiau

escreveu que o vereador contraria
a maioria dos cientistas e diz que
as máscaras não funcionam. E,
neste ponto, não é este interlocu-
tor que desmoraliza, desacredita
ou caricaturiza o parlamentar, já
que o que escrevi, e está claro, é
um fato, o qual repito: o vereador
diz o contrário do consenso cien-
tífico. Dizer isso não é opinião. É
sempre bom lembrar, fato científi-
co pouco se importa com opiniões.

UNIÃO BRASIL
O deputado federal Junior

Bozzella foi confirmado no coman-
do do União Brasil em São Paulo e
irá dirigir o maior diretório esta-
dual do partido. Advogado e com
apenas 41 anos, o ex-vereador na
cidade de Santos, entre os anos de
2013 a 2016, surge como uma pro-
eminente liderança da centro-di-
reita no Estado e no País.

Por uma gestão
compartilhada dos
recursos hídricos
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Luciano Almeida

As alterações no re-
gime de chuvas e a ocor-
rência cada vez mais fre-
quentes de eventos extre-
mos, têm influenciado a
disponibilidade de água
para usos múltiplos, es-
pecialmente para abas-
tecimento humano.

 A discussão em torno das
causas dessas alterações ainda é
foco de debates entre especialistas
de todo o mundo. Entretanto, ain-
da que não haja consenso sobre
esta questão, é ponto pacífico que
o planejamento dos sistemas hí-
dricos considere os efeitos e os
impactos dessas alterações por
meio de medidas de emergên-
cia e contingências diante de si-
tuações de cheias e estiagem
ocorridas nos últimos anos.

E dentro deste contexto que,
durante a semana em que se co-
memora o Dia Internacional da
Água, 22 de Março, propomos dois
dias de discussões com técnicos e
especialistas do Brasil no teatro
Erotides de Campos no Engenho
Central, para debatermos o tema
água e aprendermos juntos sobre
os assuntos que nos preocupam e
carecem de medidas urgentes.

Importante destacar que a
Região Metropolitana de Piracica-
ba (RMP) está localizada em uma
polo de grande dinamismo econô-
mico do país, inclusive como cen-
tro da indústria, serviços e tecno-
logia aplicada ao Agronegócio. Por
essa razão, é provável que novas
indústrias se instalem na região,
assim como novas empresas de
serviços. Esses empreendimentos
acarretarão no aumento da popu-
lação urbana para além do cresci-
mento vegetativo da população
atual e, portanto, levarão a uma
situação extrema, com deman-
da de água superior à oferta
disponível, se as medidas neces-
sárias não forem tomadas.

Sendo assim, precisamos to-
mar medidas práticas para garan-
tir a oferta de água para daqui a
10, 20, 30 anos. Uma das alterna-
tivas para abastecimento na região
de Piracicaba, em um futuro pró-
ximo, será a construção do reser-
vatório do rio Corumbataí que vai
beneficiar diretamente os municí-
pios de Analândia, Charqueada,
Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeú-
na, Itirapina, Piracicaba, Rio Cla-

ro e Santa Gertrudes.
Além dos cuidados bási-
cos com infraestrutura é
preciso olhar também
para o problema do pon-
to de vista de governan-
ça da água. Isso não tem
só a ver com os avanços
na gestão dos recursos
hídricos e o emprego de
tecnologias mais avan-

çadas de tratamento, produzin-
do água de reúso ou reciclada,
mas essencialmente está relaci-
onado com as decisões políti-
cas sobre a natureza e o uso dos
nossos recursos naturais.

A gestão compartilhada dos
nossos recursos hídricos torna-se
vital neste contexto, afinal não

podemos esquecer que vivemos em
um país que possui diversas baci-
as hidrográficas compartilhadas
entre estados e municípios. Só os
Comitês PCJ, colegiado que inte-
gra as bacias dos rios Piracicaba,
Jundiaí e Capivari, é formado por
76 municípios. Por isso, a necessi-
dade de um planejamento integra-
do, amplo, participativo e que não
seja limitado individualmente por
fronteiras das cidades envolvidas.

Sendo assim, precisamos pro-
mover uma melhor governança
pensando nas bacias hidrográfi-
cas como um todo, desenvolven-
do tecnologias avançadas, moni-
toramento e gestão e ampliando a
participação da comunidade - usu-
ários e público em geral - nessa
gestão. O estresse hídrico que se
aproxima requer que a população,
poder público e toda sociedade
unam para acabar com desperdí-
cios, reduzir perdas e dar especial
atenção para a preservação de nas-
centes. Esse é o nosso grande de-
safio para os próximos anos.

Luciano Almeida, pre-
feito de Piracicaba e
presidente do CBH-PCJ
e PCJ Federal.

NOVA DIRETORIA DO IHGP
O jornalista Edson Rontani Júnior foi eleito, no sába-
do, 19, o novo presidente do Instituto Histórico e
Geográfico de Piracicaba (IHGP) para o biênio 2022-
2023. Na ocasião, o atual presidente, Pedro Vicente

Ometto Maurano, apresentou balanço da gestão
2021-2022, onde des tacou os  desaf ios  para  man-
ter  as  atividades da entidade ao longo da pandemia.
A posse da nova diretoria será no próximo dia 1º. A14

gociação, se reuniu com membros
do Executivo, entre eles o se-
cretário municipal de Adminis-
tração, Dorival José Maistro. O
presidente do sindicato, Valdir
Sgrigneiro, disse que a comis-
são foi apresentada na assem-

bleia após a rejeição por unani-
midade pelos servidores. "Ago-
ra, queremos ouvir da Admi-
nistração outra proposta para
levar à Assembleia, que é sobera-
na para decidir os próximos pas-
sos", completou. Foi apresentada

a proposta de reajuste de 10,56%,
mas foi rejeitada pela categoria,
que pede 25% e mais R$ 300,00
de abono. Hoje, às 19h, aconte-
ce assembleia em frente ao
Centro Cívico para decidir se
haverá greve. A10
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Riqueza de uma
história musical

"In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis""In Extremis"

Cecílio Elias Netto

Não consigo acre
ditar em destino.
Pois, ao pensar

nisso, entro em conflito
com a também tor-
mentosa questão da li-
berdade humana.
Ora, se sou livre, se te-
nho a vontade e a ca-
pacidade de escolha, como pode-
ria, então, acreditar haja, para
mim, um destino do qual não posso
fugir? Mas, por outro lado, será que,
verdadeiramente, sou livre? E, em
sendo-o, não seria, a minha, uma
liberdade relativa, condicionada
à liberdade do outro, a leis, a
regras, a normas?

Esforço-me para não mais
pensar nisso. E lá me vou ten-
tando fortalecer a certeza de ha-
ver, no ser humano, o talento e a
vocação. Talento são os dons
pessoais, chamemo-lo assim.
Vocação é um chamamento da
Vida para dividir, com outros,
os talentos recebidos. Creio, tam-
bém, na vocação de povos, de co-
munidades, de agrupamentos
humanos, como as cidades. Por
tudo o que vi e ouvi, pelo que vivi,
aprendendo e descobrindo de e
em Piracicaba, fica-me uma cer-
teza:  a vocação de Piracicaba
para o belo. E, portanto, para o ge-
neroso, para o bom, para a ciência
e a arte. E, na música, estão os
nossos mais encantadores dons.
E, na música, está a nossa voca-
ção como cidade, como povo.

Em nossa tão confusa
época - quando até mesmo o
som dos mísseis e das bom-
bas nos aterrorizam - a grande
sabedoria está em uma revisão
daquilo que somos e no que nos
tornamos. Maravilhas foram
conquistadas. Mas horrores,
criados. Diante do pecado co-
letivo da violência e do egoís-
mo, induzidos que temos sido
pela cultura do ódio, somos
convidados a retornar à ciên-
cia filosófica da arte e do belo.
Que é a estética. E Piracicaba
é fruto dessa dádiva, em sua
herança musical.

No já longínquo 1899 - por-
tanto, no século 19 - informações
históricas revelam haver, na en-
tão pequenina terra piracicaba-
na, 50 pianos! E três bandas, a
Carlos Gomes, do Stipp, do Aza-
rias Mello. Em Vila Rezende,
Lydia de Rezende - que o escri-
tor Coelho Neto considerou o "mo-
delo da mulher brasileira" - seme-
ava beleza e conhecimento. Um itu-

Adelino Francisco
de Oliveira

Os servidores
públicos mu
nicipais de Pi-

racicaba estão mobili-
zados, em estado de
greve. Com os salários
corroídos pelo processo
inflacionário e defasa-
dos, precisando ainda enfrentar
condições precárias para realiza-
ção dos serviços cotidianos que
prestam à cidade, os servidores pú-
blicos, de todas as áreas, têm cons-
truído a unidade na luta por salári-
os mais justos e condições de tra-
balho com mais dignidade.

O serviço público é a porta
de acesso da população aos di-
reitos de cidadania. Em uma so-
ciedade democrática, o serviço
público cumpre um papel funda-
mental. Os servidores públicos
desempenham a imprescindível
função de garantir que a popu-
lação, especialmente aquela ex-
pressiva parcela que se encontra
em situação de maior vulnerabi-
lidade social, consiga alcançar os
direitos mais básicos, a garanti-
rem a reprodução da vida coti-
diana e o mínimo de dignidade.

Mobilização dos servidores públicos:
luta por dignidade e justiça

Ah! Insensatez!
O custo daO custo daO custo daO custo daO custo da
Justiça brasileiraJustiça brasileiraJustiça brasileiraJustiça brasileiraJustiça brasileira
é muitoé muitoé muitoé muitoé muito
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que passa fomeque passa fomeque passa fomeque passa fomeque passa fome

José Renato Nalini

"Ah, insensatez, o
que você fez? Cora-

ção mais sem cuida-
do" assim tem início a
clássica música de
Tom Jobim. Serve
também para manifes-
tar a decepção dos que
se afligem com a situ-
ação da economia brasileira, tão
combalida e tão sombria, coteja-
da ante a volúpia na criação de
um novo Tribunal Regional Fe-
deral e na ampliação do quadro
dos outros cinco Tribunais Regi-
onais Federais já existentes.

O Parlamento não pensa que
a verdadeira reforma do siste-
ma Justiça brasileiro ainda não
foi feita. Que numa era em que
estamos todos imersos, de forma ir-
reversível, nas tecnologias geradas
pela Quarta Revolução Industrial,
é hora de investir em equipamen-
to e em criação de funcionalida-
des, paralelamente ao enxuga-
mento dos quadros pessoais.

O custo da Justiça brasilei-
ra é muito exagerado, para uma
população que passa fome, que
não tem moradia, saúde, meio
ambiente protegido, trabalho,
educação e perspectiva de um
futuro digno. Por isso mesmo, se
quisessem os responsáveis pelo
planejamento da Justiça uma es-
trutura compatível com as neces-
sidades brasileiras, deveriam
pensar em unificação dos cinco
ramos do Judiciário. Não faz
sentido haver duas Justiças "co-
muns", uma federal e outra es-
tadual, se a matéria-prima com
que se trabalha na jurisdição é

A mobilizaçãoA mobilizaçãoA mobilizaçãoA mobilizaçãoA mobilização
dos servidoresdos servidoresdos servidoresdos servidoresdos servidores
municipais demunicipais demunicipais demunicipais demunicipais de
Piracicaba éPiracicaba éPiracicaba éPiracicaba éPiracicaba é
por uma causapor uma causapor uma causapor uma causapor uma causa
profundamenteprofundamenteprofundamenteprofundamenteprofundamente
justajustajustajustajusta

O servidor público,
atuando nas mais di-
versas áreas - saúde,
educação, segurança,
assistência etc -, é sem-
pre um profissional
qualificado que, por
meio de concurso, foi de-
signado para determi-
nada função, viabilizan-
do com que a máquina

do Estado cumpra seu dever cons-
titucional, atendendo aos cida-
dãos e promovendo acesso aos ser-
viços e direitos, sem nenhuma for-
ma de discriminação. O servidor
público, com competência técnica,
faz valer o princípio básico da ci-
dadania, servindo a todos os ci-
dadãos com o mesmo critério,
rompendo com a lógica clientelis-
ta da troca de favores, estabele-
cendo privilégios para determina-
dos grupos sociais.

Para que a sociedade avance
em suas estruturas democráticas,
o serviço público revela-se essen-
cial, devendo ser fortalecido e am-
pliado. O servidor público é um
agente do Estado, sempre a servi-
ço da cidadania. Esse é um ponto
importante e basilar: o servidor
público não trabalha partidaria-
mente, todavia, imperiosamente,

atende aos interesses do Estado e
da sociedade. A estabilidade, con-
quistada mediante o concurso pú-
blico, é um elemento que permite
ao servidor desempenhar suas
funções com isonomia, sem estar
sujeito a pressões partidárias ou a
interesses pessoais ou privados.

Em uma sociedade com tan-
tas carências, caracterizada por
uma realidade de gritante injusti-
ça social, é fundamental que o Es-
tado, por meio de políticas públi-
cas, atue na direção de amparar e
proteger a população mais pobre. O
Estado deve ser o grande promotor
da justiça e do direito, para isso
deve ser forte, com capacidade de
intervir em benefício da construção
de uma sociedade livre de todas as
formas de exploração e opressão.
O Estado mínimo apenas atende aos
interesses dos agentes do mercado,
sempre ávidos por lucros e sem ne-

nhum compromisso com o bem co-
letivo. O servidor público é a pon-
te entre os cidadãos e as políticas
públicas, que efetivam a demo-
cracia e os direitos de cidadania.

A mobilização dos servido-
res municipais de Piracicaba é por
uma causa profundamente jus-
ta. O conjunto da sociedade deve
conceder irrestrito apoio a este
movimento, almejando a cidada-
nia e o próprio processo civiliza-
tório, onde o aparelho do Estado
tem um protagonismo essencial.
Através dos princípios da impessoa-
lidade, da transparência e do respei-
to ao bem público, o servidor consa-
gra-se como ator da defesa e da con-
secução do Estado Democrático de
Direito. Sem ele, não há democracia,
não há cidadania, não há consti-
tuição, não há civilização! Todo
apoio e solidariedade à luta dos ser-
vidores públicos de Piracicaba.

Adelino Francisco de Oli-
veira, professor no Insti-
tuto Federal, campus Pi-
racicaba, e doutor em Fi-
losofia e Mestre em Ciên-
cias da Religião. E-mail:
adelino.oliveira@ifsp.edu.br.
Mídias  sociais:
@Prof_Adelino_

nacional. Não temos
Códigos estaduais. Se
é para atender ao es-
quema da Federação
tupiniquim, nós preci-
saríamos contar tam-
bém com uma Justiça
Municipal. (É melhor
não sugerir, senão o
oportunismo e a von-
tade de explorar ain-

da mais a já extenuada popula-
ção brasileira, sobrecarregada
com a maior carga tributária do
planeta, acabará criando a Jus-
tiça Municipal).

Na prática, a separação entre
Justiça Federal e Justiça Estadual
serve mais para criar conflitos de
competência. Nunca me esqueço da
atuação na 1ª Vara de Registros
Públicos da Capital, quando os po-
bres adquirentes de lotes de ines-
crupulosos empreendedores que
não garantiam a regularidade do
imóvel, eram lançados à aventura
da usucapião judicial. O Ministério
Público Federal intervinha na lide,
alegando que havia interesse fede-
ral, pois o território paulistano se-
ria um "aldeamento indígena".

Diante dessa alegação, o Juiz
Estadual não tinha alternativa se-
não remeter os autos à Justiça Fe-
deral. Onde, certamente, decorre-
riam novos e subsequentes prazos
para a prescrição aquisitiva, procras-
tinando a solução - relativamen-
te simples - que os incautos pro-
curavam junto ao Judiciário.

Outra questão bastante sé-
ria que sempre esteve no hori-
zonte, é a urgência de se extrair
das atribuições jurisdicionais a
cobrança da dívida ativa. Fun-
ção meramente administrativa,

que poderia ser mais eficiente-
mente desempenhada pelas de-
legações extrajudiciais, os anti-
gos cartórios, e que não se justi-
fica seja cometida ao dispendio-
so, burocratizado e lento Poder
Judiciário. Se as execuções fis-
cais federais fossem transferidas
para o setor que não tem um cen-
tavo do Erário, mas que é efici-
ente exatamente porque a inspi-
ração é a da iniciativa privada,
não haveria necessidade de mul-
tiplicar cargos. Com suas estru-
turas, pompas e circunstâncias.

Essa a medida que deveria mo-
tivar os realmente preocupados com
endireitar o Brasil. Endireitar no
sentido de corrigir os rumos errá-
ticos de uma nau desgovernada,
não necessariamente a concepção
política polarizada deste nosso triste
país. Ou será que prevalece aquela
opinião de que a Justiça Federal é a
maior cobradora de tributos, a ga-
rantidora de fundos financeiros
para o funcionamento da União?

Não é para isso que existe o
sistema Justiça. A pandemia escan-
carou a miséria que não queríamos
enxergar e que fomos obrigados a
engolir. É o momento de reduzir
gastos. O magistrado, um agente
qualificado, selecionado por con-
curso meritocrático severo e árduo,
deveria ser o agente transforma-
dor, não o beneficiário de regalias.

Nem aquele profissional de carrei-
ra estatal ávido por promoções, por
ampliação das estruturas, por dis-
puta ao empolgar cargos nos Tri-
bunais Superiores, processo conso-
lidado e no qual impera o lado obs-
curo da pior política.

Serviu também a pandemia
para mostrar que a Justiça pode
funcionar com intensificação do uso
de tecnologias do mundo web, dis-
pensando gabinetes, viaturas, es-
paços regiamente pagos em locações
para empresas que se especializam
em construir edifícios destinados à
sanha de crescimento vegetativo
que acometeu o sistema.

Contrariamente ao que seria
racional, assistimos à proliferação
de novos cargos no Judiciário.
Cujo crescimento trivializa um tí-
tulo - o de desembargador - que já
foi muito respeitado, mas vai se
tornando a cada dia menos acre-
ditado pela população. Incentiva-
se o "trottoir do merecimento", a
elaboração de dossiês para derru-
bar concorrentes, a corrida aos
políticos, tudo para merecer a un-
ção e nomeação para um cargo vi-
talício, a maior remuneração que
a República - ao menos até há pou-
co - propiciava a um servidor.

A Justiça, que deveria dar o
exemplo, lamentavelmente con-
tribui para revigorar a crença de
que o projeto humano é um re-
matado fracasso. Será que tem
de ser assim?

José Renato Nalini, rei-
tor da Uniregistal, docen-
te da Pós-graduação da
Uninove e presidente da
Academia Paulista de
Letras (2021-2022).
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ano, Tristão Mariano,
mantinha uma or-
questra e uma escola
de música. E o que di-
zer de Miguelzinho, de
Joaquim Dutra, tam-
bém músicos, e toda a
sua família? E as seres-
tas que faziam, de nos-
sas noites, um palco
musical a céu aberto.

O século 20 viu nossa terra
encantar o Brasil com personali-

dades artísticas extraordinárias.
E seria temerário citar nomes,
lembrando, apenas, que em 1925,
o notável Fabiano Losano criava
a pioneira Sociedade de Cultura
Artística de Piracicaba. Uma his-
tória de amor, então, aconteceu
e se tornou responsável pelo sur-
gimento de nosso tesouro artís-
tico: a Escola de Música de Pira-
cicaba. Maria Apparecida, a Ci-
dinha, e Ernst conhecem-se, apai-
xonam-se, casam-se. E o casal
Mahle planta a escola que se tor-
nou conhecida mundialmente.

Pois bem. Tudo o que, na re-
alidade, quero escrever é a res-
peito de mais um legado que, com
simplicidade, a nossa Cidinha
deixa a Piracicaba. É o seu livro
de recordações, abarcando o pe-
ríodo de 1936 a 2021, sobre o
ambiente musical da cidade e a
fundação da Escola de Música.
É, em sua síntese, um tesouro
histórico, referencial para os ne-
cessários estudos sobre essa ins-
tituição que elevou Piracicaba a
uma distinção ímpar.

Ernst Mahle e Cidinha - ago-
ra, nonagenários e ainda atuan-
tes - deram a Piracicaba um Olim-
po musical. O casal simboliza a
nossa Euterpe, a musa grega da
música. E as recordações de Ci-
dinha, na simplicidade de seu li-
vro, deveriam estar em nossas es-
colas, fonte de inspiração para as
próximas gerações. Em tempos de
guerra, é uma lembrança de paz.
Fica a indagação: a música se-
ria, mesmo, o nosso destino?

 Cecílio Elias Netto, escri-
tor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@outlook.com)

Reajuste de servidores municipais
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Lilian Lacerda

Em resposta à as
sembleia da últi
ma terça-feira, o

prefeito enviou aos ser-
vidores, de forma priva-
da, um vídeo com expli-
cações que não justifi-
cam a contraproposta de
10,56% que claramente não aten-
de a reivindicação da categoria.

Assim, uma terceira assem-
bleia está prevista para a próxima
na terça-feira (22), às 19h e as ne-
gociações entre dirigentes do sin-
dicato e o Executivo seguem acom-
panhadas de uma comissão for-
mada por servidores.

O pedido de reajuste de 25% é
baseado na inflação acumulada ao
longo de 2020 e 2021 pelo INPC
(Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor) e, caso não se chegue a
um denominador que valorize a
categoria, os servidores seguem em
estado de greve aprovado na últi-
ma assembleia com ampla adesão.

As ações têm o objetivo de

ampliar o diálogo
sobre a importância
do movimento e a si-
tuação de desrespei-
to por qual passa a ca-
tegoria. Além de pre-
parar o terreno em
caso de aprovação de
greve, a depender
das negociações.

Espera-se que haja bom sen-
so por parte do executivo para que
não se chegue ao ponto dos servi-
dores paralisarem suas atividades.
Ressaltando que se o fizerem, es-
tarão exercendo nada mais que
seus direitos por meio de um
movimento legítimo.

A greve é um direito constitu-
cional previsto no art. 9º e 37, XV,
da Constituição Federal  de
1988, e tal direito é regulamen-
tado pela Lei nº 7.783/89, com
as devidas adaptações do Su-
premo Tribunal Federal (STF).

Podem e devem participar da
paralisação os servidores efetivos,
em estágio probatório, cargo co-
missionado ou contratos por tem-
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po determinado, visto que é um
direito reconhecido na legislação.

Os profissionais que se senti-
rem coagidos ou que sofrerem
ameaças devem comunicar seu
sindicato ou ainda a justiça do tra-
balho, pois se trata de assédio moral e
a legislação no artigo 146 prevê multa
ou detenção de três meses a um ano
para aquele que "constranger alguém,
mediante violência ou grave ame-
aça, ou depois de lhe haver redu-
zido, por qualquer outro meio, a

capacidade de resistência, a não
fazer o que a lei permite, ou a fazer
o que ela não manda".

O movimento é, antes de mais
nada, um apelo por respeito e va-
lorização. Ceder ou retroceder des-
legitima a luta e precariza ainda
mais as condições de trabalho.

É muito importante que os
servidores ajudem a mobilizar seus
locais de trabalho, participem ati-
vamente das assembleias, conver-
sem e esclareçam a população so-
bre os motivos das reivindicações
e até da greve. É fundamental
transformar a indignação em luta.

Lilian Lacerda, doutora
pela PUC-SP, psicanalis-
ta e pesquisadora.
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Moradores se mobilizam por
retorno de linha de ônibus

Um abaixo-assinado, que re-
úne cerca de 470 assinaturas, foi
entregue ao vereador Pedro Ka-
wai (PSDB) solicitando o retorno
da linha de ônibus urbano que
percorria o bairro Taquaral, pas-
sando pela Unimep (Universida-
de Metodista de Piracicaba), pelo
condomínio residencial Park Uni-
mep Taquaral e pelas proximida-
des da avenida Charles Wesley.

Os moradores justificam o
pedido alegando que, com a flexi-
bilização das medidas sanitárias e
o controle da Covid-19 em Piraci-
caba, aumentou o número de pes-
soas que precisam o transporte

público para trabalhar em empre-
sas e residências na região.

"Esperamos que os técnicos da
Secretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana, Trânsito e Transpor-
tes reativem a antiga linha de ôni-
bus, que foi interrompida sob a
alegação de baixo número de pas-
sageiros", considerou o vereador.

De acordo com Kawai, além
dos trabalhadores, os ônibus tam-
bém atendiam os estudantes da
Unimep, que já retornaram às aulas
presenciais. "É uma reivindicação le-
gítima, afinal, o custo com trans-
porte alternativo compromete o orça-
mento dessas pessoas", concluiu.
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OUTONO
O Outono no Hemisfério

Sul começou dia 20 de março
de 2022 às 12h33min vai até o
dia 21 de junho às 06h14 (ho-
rário de Brasília). É uma es-
tação considerada de transi-
ção entre o verão quente e
úmido e o inverno frio e seco.
Neste período, as chuvas são
mais escassas no interior do
Brasil, em particular no semi-
árido nordestino. Na parte
norte das regiões Nordeste e
Norte ainda é época de muita
chuva, principalmente se hou-
ver a persistência do sistema
atmosfér ico  denominado
Zona de Convergência Inter-
tropical (ZCIT) mais ao sul de
sua faixa de atuação.

CAPACITAÇÃO
E TREINAMENTO
Intitulado como Aplicador

Legal , o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), em parceria com a Cro-
plife Brasil, o Sindicato Nacional
da Indústria de Produtos para
Defesa Vegetal (Sindiveg) e o Ser-
viço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar), lançaram, o
Programa Nacional de Habilita-
ção de Aplicadores de Agrotóxi-
cos e Afins. Até 2026, estima-
se a capacitação e registro de
2 milhões de agricultores.

PARCERIA
O governo brasileiro firmou

memorando de entendimento
com Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI),
em cerimônia no Palácio do Ita-
maraty. O secretário-executivo,
Marcos Montes, assinou o me-
morando por parte do Mapa. A
cerimônia contou com a partici-
pação do diretor-geral da Orga-
nização Mundial da Proprieda-
de Intelectual (OMPI), Daren
Tang, em agenda oficial no país.

VACINA
Em continuidade ao projeto

piloto de implantação do Plano
Estratégico Brasil Livre de Peste
Suína Clássica (PSC) em Alago-
as, lançado em 2021, o Ministé-
rio da Agricultura e a iniciativa
privada realizam de 21 de março
a 30 de abril a segunda etapa de
vacinação contra a doença no
estado. Estima-se que serão va-
cinados cerca de 120 mil suínos.

VALOR BRUTO
O Valor Bruto da Produção

Agropecuária (VBP) para 2022
está estimado em R$ 1,208 tri-
lhão, superior em 3,1% em rela-
ção a 2021 (R$ 1,172 trilhão).
De acordo com a Secretaria de
Política Agrícola do Mapa, as
lavouras tiveram alta de 8,8%
e a pecuária, retração de -
9,1%. A soja representa 40,7%
do VBP das lavouras, porém
abaixo do resultado obtido em
2021, que foi de 47,4%.

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

Professora Bebel

Como tudo no go
verno de João
Doria e do secre-

tário estadual da Educa-
ção, Rossieli Soares, a
chamada "nova carrei-
ra" do magistério é um
engodo, uma farsa!

Para atrair os pro-
fessores para essa "nova
carreira", o governo faz muito
marketing enganoso, pois é preci-
so convencer professoras e profes-
sores a aceitarem receber subsídi-
os em lugar de salários, abrindo
mão de direitos como quinquêni-
os, que aumenta a remuneração a
cada cinco anos, e a sexta-parte -
reajuste que ocorre aos 20 anos
de efetivo exercício. É preciso con-
vencê-los também a abrir mão do tem-
po de serviço como fator de evolução
na carreira, aceitando serem avali-
ados em provinhas e outras for-
mas subjetivas para evoluir.

Por isso, o governo criou a fic-
ção dos 73% de reajuste salarial.
Isso não vai acontecer. O subsídio
inicial será fixo em R$ 5 mil para
jornada de 40 horas semanais de
trabalho.  Assim, quanto maior for
o salário atual do/a professor/a,
menor será seu percentual de rea-
juste na "nova careira".

E tem mais: professoras e pro-
fessores, com o subsídio inicial de
R$ 5 mil, passarão a pagar Impos-
to de Renda pelo percentual de

Aumento real sóAumento real sóAumento real sóAumento real sóAumento real só
existe quando háexiste quando háexiste quando háexiste quando háexiste quando há
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remuneraçãoremuneraçãoremuneraçãoremuneraçãoremuneração
pela mesmapela mesmapela mesmapela mesmapela mesma
carga de trabalhocarga de trabalhocarga de trabalhocarga de trabalhocarga de trabalho

Professores não terão 73% de reajuste

CONGRESSO
O Congresso Nacional

analisou, os vetos presidenci-
ais importantes, dentre eles,
dois relacionados ao setor pro-
dutivo. Os vetos nº 04/22 e nº
10/22 tratam da Venda de
Milho em Balcão e BR do Mar,
respectivamente. Para o coor-
denador de Infraestrutura e
Logística da Frente Parlamen-
tar da Agropecuária (FPA),
deputado federal  Arnaldo
Jardim (CD-SP), o parlamen-
tar entende que a redução dos
custos ajuda no frete de car-
gas como soja, milho e fertili-
zantes, já que a simplificação
da cabotagem diminui os va-
lores gastos no transporte de
produtos agropecuários e in-
sumos, que são tão necessári-
os no uso diário dos produto-
res, além de facilitar a nave-
gação costeira no Brasil.

SÃO PAULO
O Estado de São Paulo foi

responsável por 55% das ad-
missões com carteira assina-
da no agronegócio brasileiro
em 2021, de acordo com o Ca-
dastro Geral de Empregados
e Desempregados (Novo-CA-
GED). Segundo os dados di-
vulgados pelo Ministério do
Trabalho e Previdência e ana-
lisados no Instituto de Econo-
mia Agrícola (IEA-APTA), da
Secretaria de Agricultura e
Abastecimento de SP, o esta-
do mostra sua importância
quando comparado às demais
unidades da federação, alcan-
çando saldo positivo de 61.751
postos de trabalho formal no
agro em dezembro de 2021.

QUEIMADAS
Nesta 4ª, durante 2 ho-

ras, o Conselho da Secretaria
de Agricultura e Abastecimen-
to reuniu-se na sede da SAA
para discutir o assunto "QUEI-
MADAS". Tratou-se da previsão
de tempo seco para os próximos
meses e isso trouxe, de volta,
a preocupação dos incêndios
nas propriedades rurais, in-
clusive, naquelas vizinhas e/
ou muito próximas às estra-
das, o que afeta toda a cadeia
produtiva do estado.

SEMINÁRIO
O Instituto de Economia

Agrícola (IEA-APTA), órgão
da Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado de
São Paulo, traz como tema da
próxima edição de seu Ciclo de
Seminários "Alimentação, Se-
gurança Alimentar e Fome no
Brasil  contemporâneo". O
evento on line, que ocorre dia,
22, abordará os principais as-
pectos da pesquisa que deu
origem ao Atlas das situações
alimentares no Brasil, recen-
temente publicado. (Com in-
formações de assessorias)

27,5%. Ou seja, o valor
mensal líquido a rece-
ber não passará muito
de R$ 3.700, apenas
com o desconto do
IR. Também haverá
majoração no des-
conto do IAMSPE, o Ins-
tituto de Assistência Mé-
dica dos Servidores, e
todos serão enquadra-
dos em alíquota mais

alta de desconto previdenciário.
Para se ter ideia, um profes-

sor PEB II, com jornada semanal
de trabalho de 40 horas, com sa-
lário bruto de R$ 3,4 mil, possui
um total de descontos da ordem
de R$ 1 mil e recebe o valor líquido
de R$ 2,3 mil. Se aderir à "nova
carreira", terá subsídio bruto de
R$ 5 mil mas descontos da ordem
de R$ 2,1 mil, ficando o valor lí-
quido em R$ 2,8 mil. Porém, como
já vimos, abrirá mão de adicionais
que poderiam melhorar seu salá-
rio a cada novo reajuste. Lembran-
do ainda que a política de reajus-
tes para o subsídio é apenas e tão
somente a evolução inicial em três
anos e depois a cada dois anos,
caso o/a professor/a seja aprova-
do em todas as avaliações.

Além de tudo isso, a nova car-
reira prevê que a totalidade da jor-
nada seja exercida na escola, com
horas aulas de 60 minutos. Nos
dias atuais, um professor com jor-
nada de 40 aulas semanais traba-
lha 32 aulas de 45 minutos na es-

cola, e passará a trabalhar 40 au-
las de 60 minutos na escola, e
obviamente os tais R$ 5.000,00
não remuneram proporcional-
mente o aumento de trabalho
exercido na escola pelo professor
na dita "nova carreira".

Aumento se mede por tudo
isso. Aumento real só existe
quando há aumento concreto
de remuneração pela mesma
carga de trabalho, e isso, efeti-
vamente não há neste engodo
chamado de "Nova Carreira".

A sonoridade dos cinco mil
reais que o governo Doria/Rossie-
li alardeia aos quatro cantos pode
levar muitos professores e profes-
soras e se deixarem levar pelo can-
to da sereia e a eventualmente dei-
xarem de lutar contra a aprova-
ção do Projeto de Lei Complemen-
tar 3/2022, que cria essa nova car-
reira e podem, inclusive, tomar a
decisão irreversível de a ela ade-
rir. Mas será que vale a pena abrir
mão de tantos direitos adquiridos,
que podem beneficiá-los ao longo
de toda uma carreira, por conta

de um produto de propaganda?
Os problemas dessa "nova

carreira" não se limitam aos que
apontamos aqui.  Ela, por exem-
plo, não beneficia os professores
aposentados, que ficarão sem ne-
nhum tipo de política salarial, as-
sim como os professores que não
aderirem. Os professores tempo-
rários (categoria O) serão enqua-
drados automaticamente na reno-
vação de seus contratos, mas fica-
rão estagnados na faixa inicial,
pois o governo se recusa a estabe-
lecer uma política justa de contra-
tação desses profissionais.

A APEOESP vem alertando a
categoria para todas as falsas pro-
messas embutidas nessa "nova
carreira", baseada inclusive na
experiência de estados que já pas-
saram e passam por essa mesma
situação, como Rio Grande do Sul,
Minas Gerais, Espirito Santo.

Queremos o reajuste imedia-
to de 33,24%, correspondente ao
piso salarial nacional e o aperfei-
çoamento da nossa carreira, não
o seu desmonte. Por isso, vamos
realizar uma audiência pública no
auditório Paulo Kobayashi da
Assembleia Legislativa no dia
22 de março, terça-feira, às
14h30 e nos mantermos mobi-
lizados pela retirada desse pro-
jeto que destrói nossos direitos.

Professora Bebel, depu-
tada estadual pelo PT e
presidenta da Apeoesp.
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Diretorias da autarquia, da Mirante
e da Ares PCJ serão ouvidas
Comissão Parlamentar de Inquérito se reuniu para dar últimos
encaminhamentos antes da elaboração e apresentação do relatório final

Na próxima segunda-feira, dia 28, estão previstos depoimentos de quatro ex-funcionários do Semae

Fabrice Desmonts

A diretoria da Ares PCJ
(Agência Reguladora dos Servi-
ços de Saneamento das Bacias
dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí), a presidente da empre-
sa Mirante e o presidente do Se-
mae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto) serão ouvidos nas oiti-
vas finais da CPI (Comissão Par-
lamentar de Inquérito) do Se-
mae. Os vereadores que integram
a CPI se reuniram na manhã
desta segunda-feira (21) para dar
os últimos encaminhamentos
antes da apresentação do relató-
rio final, no dia 18 de maio.

Na próxima segunda-feira,
dia 28, estão previstos depoi-
mentos de quatro ex-funcioná-
rios do Semae. Os ex-funcionári-
os foram convidados para dar
explicações sobre o “boom” no
sistema da autarquia que ocasi-
onou na perda de alguns da-
dos. “Queremos que eles for-
neçam informações de quais
foram os  prejuízos  desse
‘boom’”, declarou Rai de Al-
meida (PT), presidente da CPI.

No dia 1º de abril a CPI irá
ouvir três membros da diretoria
da Agência Reguladora PCJ:
Dalto Favero Brochi (diretor
geral), Carlos Roberto Belani
Gravina (diretor técnico ope-
racional) e Carlos Roberto de
Oliveira (diretor administra-
tivo e financeiro).

A presidente da empresa
Mirante, Silvia Letícia Tesseroli,
será ouvida no dia 7 de abril.
Desde 2012, a Mirante possui um
contrato de Parceria Público-Pri-
vada com o município e é res-
ponsável pela coleta e tratamen-
to de esgoto em Piracicaba.

O último a depor na CPI do
Semae será o presidente da au-
tarquia, Maurício André Mar-
ques de Oliveira. A oitiva foi agen-
dada para o dia 13 de abril.

RELATÓRIO FINAL –
Os membros da CPI organizaram
um grupo de trabalho para ela-
boração do parecer final que será
encaminhado ao Ministério Pú-
blico até o dia 18 de maio. “O re-
sultado do relatório será apre-
sentado ao conjunto da Casa
antes de ser encaminhado para

o MP”, afirmou Rai de Almeida.
Além das oitivas, estão previstas
mais duas diligências externas para
averiguar irregularidades.

“Nós não estamos aqui para
condenar a Mirante e não estamos
aqui para defender o Semae ou vice-
versa. O nosso papel é legalizar a si-
tuação para que um serviço de qua-
lidade seja dado à população piraci-
cabana. Se a Mirante vem cometen-
do falhas é por falta de fiscalização

do Semae e é uma coisa que consta
no contrato. Então, nós queremos
dar legalidade a isso porque se
uma empresa é bem fiscalizada
pela outra quem ganha é a popu-
lação”, declarou o vereador Thia-
go Ribeiro (PSC), membro da CPI.

Rai de Almeida deu destaque
ao volume de documentos que a
CPI está analisando cujo conteú-
do fornecerá informações que servi-
rão como subsídios ao parecer final.

“Temos tido um trabalho bastan-
te denso", pontuou a vereadora.

Criada para apurar possíveis
irregularidades na autarquia e na
Parceria Público Privada (PPP) fir-
mada com a empresa Mirante para
coleta e tratamento de esgoto na
cidade, a CPI do Semae tem como
membros a vereadora Rai de Al-
meida (PT), presidente; Anilton
Rissato (Patriota), relator; e Thia-
go Ribeiro (PSC), membro.
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Audiência pública debate reajuste
e nova carreira para o magistério
Evento é organizado pela deputada estadual Professora Bebel e acontece hoje, a partir das 14h30, na Assembleia Legislativa de São Paulo

Bebel diz que a nova carreira para o magistério não passa de engodo

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT), presidenta da
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo), promove audiência
pública na Assembleia Legislativa
de São Paulo, hoje, 22, às 14h30,
para debater reajuste salarial de
33,24% para os professores e a
nova carreira para o magistério
público do Estado de São Paulo. A
audiência, que debaterá os Pro-
jetos de Lei Complementares 02
e 03, do governo estadual, reu-
nirá representantes do funcio-
nalismo estadual e técnicos do Di-
eese, e será promovida no auditó-
rio Paulo Kobayashi, sendo aber-
ta à participação popular.

A realização desta audiência
é mais uma ação do mandato da
deputada estadual Professora Be-
bel, em conjunto com a Apeoesp e
entidades do funcionalismo esta-
dual, como forma de debater e
pressionar o governo estadual
para que respeite e valorize o ma-
gistério público e os servidores es-

taduais. No último dia 16, com esta
mesma finalidade, foi promovida
assembleia conjunta da Apeoesp e
de entidades ligadas ao funcio-
nalismo estadual, no vão livre
do Masp, na avenida Paulista,
em São Paulo, seguida de ca-
minhada, debaixo de chuva, até
a Praça da República, aonde
está localizada a Secretaria Es-
tadual da Educação. “Diversas
ações vamos promover com a
finalidade de pressionar o gover-
no estadual e debater esses proje-
tos que tramitam na Alesp”, diz.

Já na última sexta-feira, a
deputada Professora Bebel conse-
guiu, na cidade de Águas de São
Pedro, fazer a entrega da pauta de
reivindicações dos professores ao
secretário estadual da Educação,
Rossieli Soares, onde é reivindica-
do 33,24% de reajuste salarial à
categoria, além da retirada do PLC
que trata da nova carreira para o
magistério, que tramita na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo. “To-
das estas ações fazem parte da

nossa luta em defesa do magisté-
rio estadual e da educação pública
de qualidade”, diz Bebel.

De acordo com a presidenta
da Apeoesp, a luta da categoria é
pelo reajuste que garanta o cum-
primento do Piso Salarial Nacio-
nal do Magistério no Estado de São
Paulo e contra a “nova carreira”,
que “não passa de um engodo,
uma farsa''. A sonoridade dos
cinco mil reais que o governa-
dor João Doria e o secretário
da Educação, Rossieli Soares,
alardeiam aos quatro cantos,
como novo piso salarial no Es-
tado, pode levar muitos profes-
sores e professoras e se deixa-
rem levar pelo canto da sereia e
tomar a decisão irreversível de
a ela aderir, abrindo mão de
toda uma carreira. É preciso
deixar claro que temos que lu-
tar, sim, por reajuste salarial
de 33,24% e pela manutenção
da nossa carreira, assim como
pela valorização do magistério
e da escola pública”, enfatiza.
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Indicação propõe ao Executivo
apresentar ‘atividade delegada’

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) protocolou nesta segunda-
feira (21) a indicação 1077/22, em
que propõe ao prefeito Luciano
Almeida (União Brasil) o envio de
um projeto de lei que autorize con-
vênio com a Secretaria de Estado
da Segurança Pública para a
implementação da atividade
delegada no município.

O vereador é autor da Moção
de Apelo 43/2021, que solicita a
implantação da atividade delega-
da no município e autor do Proje-
to de Lei 14/2022, que “autoriza o
Poder Executivo Municipal a cele-
brar convênio com o Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria da
Segurança Pública, e a criar a gra-
tificação por desempenho de ativi-
dade delegada, nos termos que es-
pecifica, e dá outras providências”.
Desta vez, ele indicou ao chefe do
Poder Executivo que o projeto seja
enviado da Prefeitura para a Câ-
mara, entendendo que o projeto
atual em tramitação no Legislati-
vo possa ingerir nas competências
privativas do chefe do Poder Exe-
cutivo, de acordo com o artigo 61
da Constituição Federal. Anteri-
ormente, no mês de janeiro de

2022, o parlamentar se reuniu com
o com o coronel da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, Willians
de Cerqueira Leite Martins, co-
mandante do CPI-9 (Comando
de Policiamento do Interior)
e ainda, com o diretor do De-
inter-9  (Departamento  de
P o l í c i a  J u d i c i á r i a  d e  S ã o
Paulo Interior-9) delegado
Kleber Altale, e entregou cópi-
as do Projeto de Lei 14/2022,
protocolado pelo parlamentar.

A atividade delegada é reali-
zada através de convênio firmado
entre as prefeituras municipais e
a Secretaria da Segurança Pública
do Governo do Estado, que permi-
te aos policiais militares e policiais
civis desempenharem suas funções
nos dias de folga, tendo como ob-
jetivo principal aumentar o efeti-
vo nas ruas, trazendo mais segu-
rança a todos. Os policiais podem
trabalhar por, no máximo, 12 dias
por mês e a carga horária não pode
passar de oito horas por dia. A ati-
vidade delegada é voluntária, ou
seja, somente os policiais que se
interessam na atividade se inscre-
vem para participar. Durante o
exercício da atividade delegada, os

Thiago Ribeiro (PSC) é autor de moção de apelo e projeto de lei sobre o tema

Assessoria parlamentar

policiais trabalham uniformizados
e portando suas armas.

Os policiais participantes da
atividade irão exercer suas fun-
ções de rotina como a vigilância e
fiscalização em ruas; auxílios em
atividades de risco; operação de
sistemas de monitoramento; ati-
vidades administrativas; auxílio
ao cidadão, entre outras. A Polí-

cia Militar e a Polícia Civil contri-
buem para a segurança e prote-
ção dos indivíduos e comprovam
que o policiamento preventivo di-
minui constantemente os índi-
ces criminais, conforme relatório
de Índices Criminais e Produtivi-
dade dos últimos seis anos realiza-
do pelo 10º BPM/I (Batalhão de
Polícia Militar do Interior).
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Cinepiano traz à cidade espetáculo
inédito pela Pastoral da Criança

O espetáculo Cinepiano Tony
Berchmans retorna a Piracicaba no
próximo dia 29, às 20 horas, no
Teatro Municipal Dr. Losso Net-
to, para uma apresentação inédita
em benefício da Pastoral da Cri-
ança. Desta vez, o compositor, pro-
dutor musical e pianista Tony Ber-
chmans Canto irá desenvolver ao
vivo a trilha sonora do filme O Ho-
mem Mosca, clássico de 1923. O in-
gresso individual deverá ser trocado
duas horas antes da sessão na bi-
lheteria do teatro por três litros de
leite integral de caixinha e será
necessária a apresentação do com-
provante de vacinação com pelo me-
nos duas doses contra a Covid-19.

Consagrado com mais de 160
apresentações do Cinepiano no Brasil
e Europa, Berchmans acompanha
clássicos do cinema com improvisa-
ções ao piano em preciso sincronis-
mo com os filmes. A música narra
as cenas com precisão e ajuda a
contar a história, estabelecendo
andamentos, climas emocionais,
ambientações dramáticas e pontu-
ações cômicas. A técnica particular
de Tony é um impressionante exercí-
cio de interpretação e sincronismo,
que proporciona ao público uma
experiência audiovisual única. Um

concerto diferente, verdadeiro tri-
buto à música e ao cinema.

Nesta edição inédita em Pira-
cicaba, o Cinepiano traz O Homem
Mosca (Safety Last, 1923), do di-
retor Harold Lloyd, considerado
um dos grandes gênios da comé-
dia do cinema mudo, à altura de
Charles Chaplin e Buster Keaton.
Sua obra prima narra a jornada
de um rapaz apaixonado, que en-
tra numa série de incríveis confu-
sões para convencer sua noiva a

se casar. “O filme é hilário e me
permite fazer um acompanha-
mento muito colorido e diver-
tido”, afirma Berchmans.

A projeção é um espetáculo à
parte para os fãs de cinema. Será
feita em autêntica película cinema-
tográfica, recriando a atmosfera
da época do lançamento do filme,
há quase um século. O projetor e a
cópia raríssima são da produ-
tora piracicabana Cine16, que
tem um dos maiores acervos no

Brasil de filmes do início do ci-
nema. “O Cinepiano foi conce-
bido em Piracicaba há mais de
10 anos, por isso tenho um ca-
rinho enorme por essa cidade
onde cresci”, conta o pianista.

SERVIÇO - Cinepiano Tony
Berchmans em prol da Pasto-
ral da Criança de Piracicaba.
Dia 29/3, às 20h, no Teatro
Municipal Dr. Losso Netto.
Telefone: (19) 3434-2168).

Pianista Tony Berchmans desenvolve trilha ao vivo de filme de 1923
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Piracicaba terá classificatória
de beisebol aberta ao público

O Clube Cultural e Recreativo
Nipo-Brasileiro de Piracicaba aco-
lherá, no próximo domingo, dia
27, em sua sede campestre, lo-
calizada na estrada José Fran-
cisco Perez Gonzalez, 2881, Pau
d´Alhinho, a fase classificató-
ria do Torneio da Amizade
“Taça Koshi Yamamoto 2022”,
organizado pelo UCES - União
Cultural e Esportiva Sudoeste.

A etapa será disputada em
quatro campos, de três cidades
paulistas: Itapetininga, Piracicaba,
e Ibiúna, que terá dois campos, um
deles, no CT Yakult. Dela, partici-
parão os seguintes times: Tatuí,
Nipo Piracicaba, Pilar do Sul, Ita-
petininga, Osasco, Ibiúna vetera-
nos, Vargem Grande Paulista,
SMAB, Ibiúna Adulto, Sorocaba
Eagles, Ibiúna Woodland e
Anhanguera Nikkey Clube.

Segundo o vereador Pedro
Kawai (PSDB), agora que as medi-
das sanitárias de prevenção à Co-
vid-19 permitem maior frequência
de público em atividades sociais,

culturais e esportivas, a dispu-
ta do próximo domingo "é uma
grande oportunidade para as
pessoas conhecerem melhor o
esporte, e também para os aman-
tes do beisebol participarem das
atividades do time e da cidade,
além de atletas de outras modali-
dades, prestigiarem o evento”.

Um dos coordenadores do
beisebol em Piracicaba, Ricar-
do Yada conta que o beisebol
chegou em Piracicaba “na ba-
gagem dos imigrantes japone-
ses”. “O primeiro torneio foi
realizado em 1950”, lembra.

Nesta fase classificatória, Pi-
racicaba disputará vaga para a
próxima chave, com as equipes
de Tatuí e Vargem Grande Pau-
lista. A etapa final, será no dia
10 de abril, cujo local será defi-
nido após o resultado da dis-
puta no próximo domingo em
cada campo, quando se classi-
ficam oito times, sendo quatro
para a chave prata e outros
quatro para a chave ouro.

Pedro Kawai é um dos incentivadores da modalidade esportiva na cidade

 Assessoria parlamentar
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Ação social mobiliza comunidade
no bairro Bosques do Lenheiro

Pedro Kawai marcou presença no evento, que reuniu cerca de 150 pessoas

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) participou das atividades
que marcaram a manhã do últi-
mo domingo, dia 20, na qua-
dra esportiva do bairro Bosques
do Lenheiro, zona norte da cida-
de. A iniciativa contou com a co-
laboração de empresas e insti-
tuições sem fins lucrativos, que
levaram atividades recreativas,
de saúde e cidadania para cri-
anças, jovens e adultos.

“Foi uma manhã de domingo
em que se festejou a alegria e a
solidariedade da comunidade do
Bosques”, observou Kawai. Se-

gundo ele, a redução das restri-
ções impostas pela pandemia da
Covid-19 estimulou a participação
das pessoas, que puderam intera-
gir pela primeira vez, depois de
dois anos, sem o uso de másca-
ra, conforme decretos munici-
pal e estadual. O parlamentar
também disse que o evento atraiu
várias lideranças e que, na opor-
tunidade,  reaf irmou o seu
apoio e a sua disposição em
fortalecer a parceria de anos com
o bairro. “Meu mandato sempre
esteve e sempre estará à disposi-
ção da comunidade”, afirmou.
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Legislativo foi decisivo para instalação
de captação e bombeamento de Água
Vereadores seguiram os rituais da igreja e os eventos promovidos pela empresa que instalou o maquinário junto ao salto do rio, garantindo água potável à população

Em 14 de maio de 1887, João Frick e Carlos Zanotta convidam a Câmara para a benção da obra do
serviço de água na casa das máquinas (Museu da Água) e no jardim público (praça José Bonifácio)

Arqu ivo /Câmara

Atas e documentos em posse
e sob a guarda da Câmara Muni-
cipal de Piracicaba trazem as pri-
meiras providências oficiais na
implantação do serviço de abaste-
cimento de água em Piracicaba, que
contou com a participação dos ve-
readores da época Imperial, nos
eventos que se sucederam na inau-
guração do sistema, com rituais
da igreja e comemoração dos res-
ponsáveis pela implantação e ope-
racionalização do serviço, o que
colocou Piracicaba no rol das pri-
meiras cidades brasileiras a garan-
tir água potável à população.

Em 14 de maio de 1887, João
Frick e Carlos Zanotta convidam
a Câmara para a benção da obra
do serviço de água na casa das
máquinas (Museu da Água) e no
jardim público (praça José Boni-
fácio). Documento datado do dia
22 de dezembro de 1885 apresen-
ta a assinatura de contrato lavra-
do entre a Câmara Municipal e o
engenheiro João Frick para os tra-
balhos de abastecimento de água
encanada à população local. Para
a consecução do contrato, o enge-
nheiro João se associou a Carlos
Zanotta, aos quais se deve, efeti-
vamente, o melhoramento.

A elaboração do projeto ficou
a cargo de uma Comissão, que tam-
bém avaliou as bases do contrato,
as quais foram aprovadas por
unanimidade dos vereadores. O
então presidente da Câmara,
João Batista da Rocha Concei-
ção cedeu gratuitamente todos
os seus direitos sobre as ilhas
do Salto, em benefício da empre-
sa de abastecimento de água de
que João Frick era concessionário.

Ainda em 1884, o engenheiro
Fernando de Matos apresentou
um projeto de abastecimento de
água potável para a cidade, com
retribuição obrigatória. Os verea-
dores da época: Canuto José Sa-
raiva, Estêvão Ribeiro de Souza
Rezende (Barão Rezende) e Pru-
dente de Morais ficaram encarre-

gados de, na companhia do enge-
nheiro Francisco Júlio da Concei-
ção, analisar o empreendimento.

O sistema de abastecimento
inaugurado em Piracicaba ocorreu
em 26 de maio de 1887, numa
quinta-feira, seguido de eventos
como a benção das obras e águas,
conforme ritual da Igreja, às 8
horas da manhã, no edifício das
máquinas, no Salto. E, na parte da
tarde, às 5 horas, no jardim públi-
co da Matriz (Santo Antonio), atu-
al praça José Bonifácio.

A discussão na época se pau-
tava em como tornar viável a cap-
tação da água de um grande rio,
levando-a até os moradores de
uma cidade. Tratativas feitas pela
Câmara Municipal com empresá-
rios (Frick e Zanotta) conduziram
à concretização do projeto de reti-
rar água do rio Piracicaba e bom-
beá-la para a cidade, numa inicia-
tiva que era bastante moderna
para o Brasil da época.

SISTEMA - o projeto era
composto de um aqueduto que fa-
zia parte das instalações inaugu-
radas em 1887. A estação de cap-
tação e bombeamento foi constru-
ída ao lado do famoso "véu da
noiva" (salto do Piracicaba),
com as edificações necessárias
para comportar todo o maqui-
nário exigido. No local atual-
mente funciona o Museu da
Água, que certamente vale uma
visita, por mostrar não somen-
te as instalações e máquinas da
época como também outros equi-
pamentos usados ao longo do
século XX. Existe também, além
disso, aquários nos quais po-
dem ser observados peixes do
rio Piracicaba, tudo muito orga-
nizado e com explicações facil-
mente compreensíveis. Procu-
ra-se passar uma ideia exem-
plar de preservação do patrimônio
histórico, sem descuidar da instrução
quanto às questões da atualidade,
como é o caso da utilização res-
ponsável dos recursos hídricos.

TRATAMENTO - a água era
captada do rio Piracicaba, vindo
com grande mistura de terra, fo-
lhas e galhos de árvores e era de-
cantada em três grandes aquedu-
tos em desnível. A mistura passa-
va lentamente e a sujeira, por ser
mais pesada, se depositava no fun-
do, onde podia ser removida pos-
teriormente. Três aquedutos fazi-
am parte desse processo. O primei-
ro, que servia para captar a água
do rio, existe até hoje numa das
ilhas entre o Museu e a ponte an-
tiga do Mirante. O segundo, que
realizava a 2ª etapa da decan-
tação, está nos fundos do Mu-
seu. O terceiro, fica embaixo do
canal de água bruta, o qual
além de receber a água já lim-
pa, servia também como reser-
vatório de onde a água chegava às
bombas por efeito da gravidade.

Toda essa água era bombea-
da por dois conjuntos de turbina e
bomba através de adutoras até o
reservatório da rua Marechal De-
odoro, para depois ser distribuída
à população. No Canal de Água
Bruta, após algumas mudanças
arquitetônicas para a criação do
Museu, além das grades de segu-
rança e da passarela, existem nove
orifícios que foram adornados
com o formato de uma grande
gota. Servem para a entrada de luz
natural e ventilação do aqueduto
localizado abaixo do canal. As “go-
tas” não existiam e não têm re-
lação alguma com o sistema de
tratamento de água que era
utilizado naquela época. Pelo
canal era levada a água uti-
l izada para acionar os con-
juntos de turbina e bomba,
localizadas, na Casa de Bombas.

A água proveniente do rio se-
guia pelo canal até chegar e ser
armazenada em um tanque, situ-
ado abaixo de onde hoje é o mi-
rante do Museu. Ao descer por
esse tubo, ganhava grande veloci-
dade e força. Eram suficientes para
acionar uma das turbinas, bom-

beando a água a uma razão de 90
litros de água por segundo, cada
uma. A água, usada para movi-
mentar as turbinas que eram aco-
pladas às hidrobombas, seguia
pelo canal e descia por esse tubo
de ferro. Durante a queda, há um
aumento na velocidade e, conse-
quentemente, na força, aumentan-
do a potência “do motor” do con-
junto. A capacidade de bombea-
mento chegava a 90 l/s por
bomba d´água. Agora, a única
bomba que ali funciona duran-
te as 24 horas do dia é aciona-
da por energia elétrica e controla-
da por modernos painéis de co-
mandos elétricos. Ela alimenta a
caixa d´água da Praça Takaki,
que abastece o bairro do Jaraguá.

O Museu da Água “Francisco
Salgot Castillon” ocupa espaço de
cerca de 12 mil m², às margens do
Rio Piracicaba, ao lado do Salto,

que pertenceram ao reservatório,
e preserva seus detalhes arquite-
tônicos. Tombado pelo Codepac
(Conselho de Defesa do Patrimô-
nio Cultural de Piracicaba), em
2002, o Museu hoje oferece visita-
ções com foco na educação ambi-
ental, e é administrado pela Sede-
ma (Secretaria Municipal de Defe-
sa do Meio Ambiente). Havia no
local dois casarões, sendo um de-
les demolido na metade do século
XX para dar lugar à avenida Beira
Rio. Aprender a consumir água
corretamente também é uma das
atrações do museu. Enquanto lava
as mãos, o visitante pode observar
quanto está gastando. Os lavató-
rios possuem caixas transparen-
tes com um medidor do volume
de água. O mesmo sistema tam-
bém é utilizado nos vasos sanitá-
rios. Num dos aquedutos encon-
tram-se três aquários com várias

espécies de peixes do Rio Piracica-
ba. Através de fotos junto dos aqu-
ários, o visitante pode identifi-
car os peixes, além de saber os
que ainda podem ser encontra-
dos no Rio Piracicaba, assim
como as espécies em extinção.
Horários de funcionamento:
segunda-feira (fechado), terça
à domingo, das 9h às 17h.

ACHADOS DO ARQUI-
VO - a série "Achados do Arqui-
vo" se pauta na publicação de par-
te do acervo do Setor de Gestão de
Documentação e Arquivo, liga-
dos ao Departamento Adminis-
trativo, criada pelo setor de Do-
cumentação, em parceria com
o Departamento de Comunica-
ção Social, com publicações no
site da Câmara, às sextas-fei-
ras, como forma de tornar aces-
sível ao público as informações
do acervo da Casa de Leis.
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Mandato coletivo participará
das atividades do Horto

O Mandato Coletivo A Cida-
de é Sua (PV), representado nesta
reunião por Pablo Carajol, Aline
Gallo e Ayri Rando, participou, na
quinta-feira (17), de reunião no
Horto Florestal de Tupi, para a
construção conjunta de uma pro-
gramação desta relevante área
ambientalmente protegida no dis-
trito de Tupi, que neste ano come-
mora 100 anos de existência. A
programação “Vem para o Horto”
começará no próximo dia 9 de
abril e contará com atividades
até dezembro, com o intuito de
aproximar a população deste
espaço, que tanto tem a oferecer.

A reunião do Conselho Ges-
tor contou com a coordenação do
Horto Florestal de Tupi e a cons-
trução da programação foi reali-
zada conjuntamente, além do

Mandato coletivo “A Cidade É
Sua”, com os projetos Corredor
Caipira e Raízes de Tupi (OCA),
representante da Associação de
Moradores de Tupy e, ainda, con-
tou com a participação de repre-
sentantes das secretarias muni-
cipais de Meio Ambiente, Agri-
cultura e Abastecimento, De-
senvolvimento Econômico, Tra-
balho e Turismo, Instituto Flo-
restal e outras instituições e or-
ganizações interessadas.

As atividades propostas têm
caráter pedagógico, no sentido de
promover, de maneira democráti-
ca e inclusiva, a educação ambien-
tal, bem como incentivar a utiliza-
ção do espaço para a garantia dos
direitos sociais de lazer, valorizan-
do os aspectos históricos e cultu-
rais ali proporcionados..

As atividades têm caráter pedagógico e voltadas à educação ambiental

Assessoria parlamentar
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Comunidade se mobiliza em projeto
que potencializa aprendizado

Revitalização de quadras, manutenção de horta e outras atividades refletem a
participação dos alunos da escola municipal Elizabeth Consolmagno

Assessoria parlamentar

Projeto que reflete o universo
dos mais de 680 alunos, da Escola
Municipal de Ensino Fundamen-
tal, Professora Elisabeth Consol-
magno Cruz, do bairro Kobayat
Líbano, foi apresentado na manhã
desta segunda-feira (21), por vol-
ta das 9h00, com a participação
de mais de 120 alunos, do 3º, 4º e
5º ano, em ato inaugural que uniu
a comunidade escolar perante o
trabalho de recuperação de duas
mini quadras, que passou pelo pro-
cesso de impermeabilização e pos-
terior pinturas, em trabalho que
contou com o voluntariado de alu-
nos e participação de pais.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) participou do evento e re-
forçou a importância do trabalho
desenvolvido pela comunidade es-
colar, que reflete um novo olhar
para o futuro das gerações, ten-
do como foco a educação. "Fiz
questão de vir e, parabenizar a
todos pela criação do projeto",
disse o parlamentar.

A professora de Educação Fí-
sica, Priscila Lima conduziu a so-
lenidade, ressaltando que o
evento estava sendo transmiti-
do ao vivo, pelo Facebook, onde
seriam inaugurados os traba-
lhos que a comunidade esco-
lar, principalmente os alunos
se envolveram na recuperação
das mini quadras, em trabalho
de parceria com os professores.

Priscila discorreu um pouco
sobre o que foi o projeto, onde a
escola transformou espaços inter-
nos, em planejamento e constru-
ção, conjuntamente, visando o
aprendizado do aluno fora do
ambiente escolar, sendo que in-
ternamente foi feito transforma-
ções significativas e importan-
tes para todos, onde os 120 alu-
nos não mediaram esforços

para as diferentes etapas a que
foram submetidos para o projeto
da revitalização escolar.

O zelador da escola, que há
mais de sete anos trabalha nesta
unidade, Emílio Alves de Souza,
também registrou a satisfação de
ter participado do projeto. Ainda
foram homenageados mães de
alunos, funcionários da limpeza e
professores da Educação Física e
outros profissionais ligados à es-
cola, que colaboraram no projeto.

O aluno do 5º ano, Cristi-
an Isaque (10) falou da satisfa-
ção em participar do projeto. "O
dia que vim pintar aqui foi
muito legal. Posso dizer que tam-
bém coloquei a mão massa", disse.

A diretora escolar, Juliana

Consolmagno realçou a importân-
cia do projeto e, procurou incenti-
var os alunos, para não desistir
dos seus sonhos. "Tudo o que a
gente quer a gente arranja um jei-
to", disse, além de ressaltar a luta
de cada dia que cada educador se
empenha em prol dos alunos.

A aluna do 5º ano, Adriele
Tereza falou da alegria na par-
ticipação do projeto, que tam-
bém contempla os cuidados
com a horta, mantidas em tra-
balho comunitário escolar. E,
em nome das famílias, a pro-
fessora e também mãe de alu-
no, Liliane Braga Forte falou de
sua filha ao dizer que vai em-
bora todos os dias muito feliz
por estar nesta escola.

Já em nome dos professo-
res, Adalgisa Fortunato desta-
cou que o trabalho foi maravi-
lhoso em função da colabora-
ção de todos, "num projeto vivo",
onde também foi fundamental o
papel da direção escolar.

PLACA - os alunos Ana
Luiza, Mateus Henrique e Ké-
vin Oliveira participaram do
ato inaugural no descerramen-
to da placa, onde consta: "NOS-
SAS QUADRAS". Zélia Silva,
voluntária e mãe de aluno con-
siderou a satisfação em parti-
cipar de um projeto como este,
que envolve toda a comunida-
de. "Foi uma experiência única
e excelente em ajudar uma es-
cola próxima", disse.
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Piracicaba terá novo centro de saúde
Com repasse de R$ 835 mil, anúncio ocorreu na sexta-feira, 18, durante a visita do governador João Doria Jr. a Piracicaba

O governador João Doria Jr.
autorizou a celebração de convê-
nio no valor de R$ 835 mil para a
construção de um Centro de Saú-
de pelo Programa Qualivida, da
Secretaria de Desenvolvimento
Regional (SDR). O anúncio ocor-
reu hoje, sexta-feira, 18/03, em ce-
rimônia na unidade da Deic (Di-
visão Especializada de Investi-
gações Criminais) em Piracica-
ba,  que contou com a presença
do prefeito Luciano Almeida e
do secretário municipal de Saú-
de (SMS), Filemon Silvano.

A SMS inscreveu o município
no programa para o financiamen-
to do prédio. Com a autorização
do repasse, a Prefeitura vai indi-
car o terreno e a finalidade do Cen-
tro de Saúde. A Prefeitura será
responsável ainda pela aquisição
dos móveis e demais equipamen-
tos necessários.

De acordo com o Governo
do Estado, o programa estadu-
al Qualivida tem por objetivo
levar aos municípios paulistas
Centros de Saúde e equipamen-
tos de qualidade de vida a serem
formalizados por convênios com
a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Regional.

“O anúncio de mais um
equipamento de saúde em Pi-
racicaba vem em um momento
muito oportuno. Sabemos que,
com a pandemia, muitas doen-
ças não receberam a devida
atenção e, infelizmente, até se
agravaram nesses mais de 2
anos. Então é essencial que os
piracicabanos poderão contar,
nessa retomada, com mais esse
Centro de Saúde. Vamos atuar
para que essa verba seja empre-
gada de forma muito eficaz”,
afirma o secretário de Saúde,
Filemon Silvano.Em sua visita a
Piracicaba, o governador João

Cerimônia marcou entrega da nova sede da Deic e reforça do Deinter-9

Governo do Estado

Doria Jr. também entregou uma
unidade da Divisão Especializada
de Investigações Criminais (Deic)
e a reforma do Departamento de
Polícia Judiciária do Interior 9
(Deinter-9). “A população de Pira-
cicaba e de outros 51 municípios
serão atendidos por essa unidade
da Deic, tornando essa região ain-
da mais segura para se trabalhar
e se viver”, afirmou Doria.

Para o prefeito Luciano Almei-
da, os anúncios nas áreas da
saúde e segurança pública são
essenciais para a qualidade de
vida de toda a população, tan-
to no município quanto em
toda a Região Metropolitana
de Piracicaba (RMP).

“É muito importante esta-
belecer mais uma vez um anún-
cio dessa natureza porque Pira-
cicaba e toda a Região Metropoli-
tana têm uma política muito inte-
grada das suas polícias. Todo
mundo se ajuda: poder público
e iniciativa privada. Também fica-
mos honrados com a vinda de R$
853 mil para a construção de

um Centro de Saúde em nossa
cidade. Com esses bons proje-
tos que a gente constrói uma
região e um Estado melhores e,
quem sabe, um Brasil melhor”,
disse Luciano Almeida.

SEGURANÇA – Localizada
no bairro Nova América, a Deic é
composta pela junção da Delega-
cia de Investigações sobre Entor-
pecentes (Dise), da Delegacia
de Investigações Gerais (DIG),
da Delegacia de Investigações
sobre Homicídios, além do Grupo
de Operações Especiais (GOE). A
unidade atua no combate ao cri-
me organizado, lavagem de di-
nheiro, homicídios, crimes contra
o patrimônio (latrocínio e roubos
a banco, por exemplo) e tráfico de
drogas, além de promover ações
preventivas com GOE.

De acordo com o Estado,
mais de R$ 687 mil foram in-
vestidos na reforma do prédio
que abriga a sede do Deinter-9.
Além de melhorar as condições
de trabalho dos policiais, a re-
forma teve por objetivo aprimo-

rar o atendimento à população.
A sede do Deinter-9 fica locali-
zada no bairro Higienópolis e o
local abriga também a Delega-
cia Seccional de Piracicaba.
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Agentes de Piracicaba e Fortaleza
discutem educação para o trânsito
HFC Saúde (Hospital e Operadora) e AFOCAPI agora formam um grupo

ULTIMATE DRIFT NO ECPA
O Ultimate Drift, certame váli-
do pelo Campeonato Brasilei-
ro da categoria, terá a primei-
ra prova da temporada realiza-
da no autódromo do Esporte Clu-
be Piracicabano de Automobilis-
mo (ECPA). Disputada nas cate-
gorias Pro e Light, as provas
acontecerão nos dias 9 e 10 de
abril. O formato da competição
segue a receita já apresentada

na temporada de 2021, com os
pilotos disputando uma pré-qua-
lificação e 32 carros avançando
para a chave final. Em seguida,
acontecem as batalhas em for-
mato de mata-mata. Os car-
ros competem em dupla, al-
ternando-se nos papéis de lí-
der e perseguidor. Mais infor-
mações: ultimatedriftbr.com.br
ou pelo @ultimatedriftbr.

Divulgação
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Semuttran amplia número de
viagens para Fatec/IFSP

As linhas 506 – Parque Tec-
nológico e  503 Santa Rosa ampli-
aram esta semana o número de
viagens para atender a Faculdade
de Tecnologia de Piracicaba (Fatec)
e o Instituto Federal de São Paulo.
Além destas ampliações, a Prefeitura
de Piracicaba, por meio da Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes (Semut-
tran), também anunciou melhori-
as nas linhas 401-Artemis, 309 –
Campestre /TPA e 321 -Jardim Ita-
puã. Na linha 401 (Artemis), in-
clusive, a linha retornou a opera-
ção aos sábados até às 14h e, nos
dias úteis, a linha irá o dia todo
de Artemis até o TCI. Com mais
esta melhoria serão 26 linhas
ampliadas até o final de mar-
ço, beneficiando usuários que
utilizam as linhas de segunda a
sexta-feira e fins de semana.

Estão incluídas neste pacote
de março as seguintes linhas: 002
– Panorâmica, 3 - Beira Rio, 7-
Nova América, 21- Monte Alegre,
101-Monumento, 120-Mário Dedi-
ni, 123-Vila Fátima, 203-Noiva da
Colina, 207-V. Independencia,
214-Chapadão, 219-Pq. 1º de Maio,
240-Cecap / TCI, 312-Higienópo-
lis, 319-Costa Rica, 321-Vila Cris-
tina, 401-Artemis/TCI, 403-Lago
Azul, 406-Bessy/TCI, 409-Bessy/
TVS, 412-Sta Olímpia, 501-Tanqui-
nho, 503-Sta Rosa, 506  Parque
Tecnológico,  712-Pau D'Alhinho,
811-Anhumas e 812-Santo Antô-
nio. As mudanças estão sendo
acompanhadas pelos técnicos, que
farão ajustes caso seja necessário

Com a conclusão, o transpor-
te coletivo terá ampliação de 2.674
viagens mensais, totalizando
87.574 viagens e 42.019,80 quilô-
metros rodados a mais, perfazen-
do 910 mil quilômetros mensais.

A ampliação acontece com
base nas informações obtidas pelo
sistema de bilhetagem e pesquisas
nas linhas. De acordo com Jane
Franco de Oliveira, titular da Se-
muttran, o estudo para ampliações
e melhorias será constante. "A se-
cretaria realizará periodicamente
estes levantamentos técnicos ope-
racionais, visando melhorar cada
vez mais a qualidade deste impor-
tante serviço público", disse Jane.

NOVA CONCESSÃO - A
Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Semuttran, está com edital de
concessão do transporte coletivo
urbano e rural de passageiros por
ônibus e do transporte especial Ele-
var aberto. As propostas podem ser
enviadas até 19 de abril, data que

também serão abertos os envelo-
pes para escolha da nova empresa
que vai gerir o transporte público.
Com mais conectividade na frota
(wi-fi e entradas USBs) e alguns
veículos com ar-condicionado, a
nova concessão do transporte coleti-
vo trará diversas melhorias aos usuá-
rios. De acordo com a Semuttran, o
edital prevê a execução dos serviços
por cinco anos, em regime de exclusi-
vidade e com a possibilidade de parti-
cipação de consórcio de empresas.
O critério de escolha será o da
menor tarifa. O valor estimado de
receita do contrato no período de
cinco anos é de R$ 486.984.513,29.

Entre as novidades da nova
concessão estão a construção de ga-
ragem para a Prefeitura e a manuten-
ção e limpeza dos terminais. A empre-
sa vencedora deverá operar, inici-
almente, com 163 veículos e 10%
de reserva. A frota deverá ter ain-
da idade média máxima de cinco
anos e idade máxima do veículo de
dez anos. No mínimo 40 deverão pos-
suir ar-condicionado. Esses veículos
vão atender às linhas troncais, que
são aquelas que ligam os termi-
nais dos bairros ao Terminal Cen-
tral de Integração (TCI). Todos ve-
ículos da frota contarão também
com monitoramento por meio de
câmeras de segurança em seu in-
terior. Os veículos terão ainda sis-
tema de rastreamento e serão
monitorados em tempo real pela Se-
muttran. Os terminais vão manter as
câmeras de segurança e o wi-fi.

Assessoria parlamentar

Agentes educadores de trânsito de Piracicaba e Fortaleza trocaram
experiências sobre educação para o trânsito nas redes de ensino

Na última sexta-feira (18),
o vereador André Bandeira
(PSDB) participou de uma reu-
nião on-line com agentes edu-
cadores de trânsito de Piraci-
caba e de Fortaleza para uma
troca de experiências sobre a
educação para o trânsito nas
redes de ensino. De Piracica-
ba, participou a educadora de
trânsito Valéria Penatti e, de
Fortaleza,  o agente de trân-
sito Carlos Rummenigge Morei-
ra da Silva, que também é repre-
sentante do Observatório Nacio-
nal de Segurança Viária.

Em 1997, foi aprovado o
Código de Trânsito Brasileiro
que, no artigo 76, prevê a edu-
cação para o trânsito nas redes
de ensino por meio de plane-
jamento e ações coordenadas
entre os órgãos e entidades
do sistema nacional de trân-
sito e de educação, da União,
dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, nas
respectivas áreas de atuação.

De acordo com o vereador
André Bandeira (PSDB), apesar
das estatísticas astronômicas de
acidentes de trânsito decorrentes
de imprudência e/ou falha huma-
na, são poucas as escolas que
já se encontram alinhadas com
esta política pública,  que é a
de formar as crianças para
serem pedestres,  c icl istas,
motoristas,  ou passageiros
de coletivos, mais conscien-
tes e preparados para tran-
sitarem com segurança pelas
cidades e estradas.

Neste sentido, ele salienta
que é possível colaborar para
que as educadoras e educado-
res adquiram conhecimentos
mais consistentes sobre segu-
rança no trânsito,  de forma
que se tornem agentes multi-
plicadores ativos desta missão.

Para o vereador, a educa-
ção no trânsito é fundamental
para a evolução da sociedade.
Além de fazer parte dos direi-
tos e deveres de todos inseri-
dos no espaço público, a edu-
cação no trânsito ensina valo-

res essenciais para a formação
do caráter de um bom cidadão,
como cordialidade, respeito,
solidariedade e senso de res-
ponsabi l idade.  Por  isso,  o
parlamentar  sal ienta que é
fundamental que o assunto co-
mece a ser abordado na infân-
cia, enquanto o indivíduo co-
meça a se entender como parte
de um todo e aprende, seja na
escola ou em casa, a conviver
em sociedade. Ele acredita que
esse aprendizado garantirá
que, mais tarde, ele faça parte
do trânsito de uma maneira se-
gura e consciente.

“Fortaleza é uma cidade re-
ferência na educação no trân-
sito e gostaríamos que a cidade
de Piracicaba também seja. A
educação não é inserida nas
escolas, o problema e o desres-
peito no trânsito estão aí, mas
é como se as pessoas não vis-
sem ”, ressaltou Valéria Penat-
ti. “Educação é o primeiro pas-
so para que as pessoas possam
ter conscientização no trânsi-
to. Precisamos bater na porta
das escolas, o respeito ao cida-
dão precisa ser trabalhado des-
de pequenos”, afirmou Carlos
Rummenigge Moreira da Silva.

“Eu sou uma vítima do
trânsito e sei da importância de
ações de conscientização. Essa
é uma das minhas bandeiras,
promover a informação através
de ações voltadas ao trânsito.
Os professores da rede precisam
de capacitação através de for-
mação específica para que eles
possam ser multiplicadores de
informação. O assunto sobre
conscientização no trânsito não
é discutido nas escolas, precisa
ser inserido dentro de outras
matérias já existentes o mais
rápido possível”, ressaltou o ve-
reador André Bandeira.
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Comissão se reúne com
secretários municipais
Secretário Municipal de Administração diz que no período de
vigência da lei 173 não tem que recompor as perdas inflacionárias

A MAIS QUERIDA]
A Mega-Sena, a modali-

dade lotérica mais famosa do
país, completou 26 anos na sex-
ta-feira (11) e com um belo pre-
sente para os apostadores: um
jackpot de R$ 190 milhões, o 5º
maior da história de um concur-
so regular e o maior de 2022. O
sorteio foi realizado no ultimo
sábado e teve 2 apostas ganha-
doras; Os números sorteado fo-
ram:  02-07-24-43-52-56 e as
apostas vencedoras foram fei-
tas nas cidades de Uberlân-
dia (MG) e Mongaguá (SP).
Ambas foram apostas simples.
A primeira foi uma "teimosi-
nha", como chama a loteria
federa l .  A  quina  teve  496
apostas  ganhadoras ;  cada
uma receberá R$ 35.454,28. A
Quadra teve 31.802 apostas
ganhadoras; cada uma rece-
berá R$789,94.

HISTÓRIA
A Mega-Sena foi criada

pela Caixa Econômica Federal
(CEF) a partir da estrutura de
uma antiga loteria, a Sena. O
primeiro concurso foi realiza-
do em 11 de março de 1996.
Para ganhar o prêmio máxi-
mo da Mega-Sena, denomina-
do sena, é necessário obter

Penhora de bem
de família de fiador

Autorizou o Supremo
Tribunal  Federa l
(STF), por meio de re-

percussão geral, a penhora
de bem de família de fiador de
locação comercial. Esse já era o
entendimento dos ministros,
para casos envolvendo contra-
tos de imóveis residenciais.

Foi  o  tema anal i sado
pelo STF,  por  meio de re-
curso apresentado por fia-
d o r ,  c o n t r a  d e c i s ã o  d o
TJSP. Os desembargadores
permitiram a penhora de
imóvel, único bem de famí-
l ia ,  para quitação do con-
trato de aluguel. Empresas
que atuam no setor de loca-
ção, afirmam que 90% dos
contratos de aluguel, firma-
dos com micro, pequena e
média empresa, têm a fiança
como garantia. Com eventu-
al decisão contra a penhora,
a situação poderia mudar e
resultar no encarecimento
dos aluguéis.

Via de regra, fiadores, na
locação de imóveis comerci-
ais, são os próprios sócios das
empresas; devem ficar aten-
tos no vencimento do contra-
to, pois abrem mão do bem
de família, quando assinam
o contrato. Havia mais de
200 processos suspensos; só
no STF eram 146 recursos ex-

traordinários de fiadores,
contra decisões do TJSP, ver-
sando essa matéria.

A discussão envolvia a
Lei 8.009/90, que prevê exce-
ções à impenhorabilidade do
bem de família; uma delas es-
tabelece que a impenhorabili-
dade é oponível a qualquer
processo de execução cível,
fiscal, previdenciário, traba-
lhista ou de outra natureza,
salvo se movida por obriga-
ção decorrente de fiança, conce-
dida em contrato de locação.

Para o Ministro Alexan-
dre de Moraes, relator do
caso, a finalidade da norma
não é a de restringir a possi-
bilidade de fiança, em locação
comercial, no caso de o fia-
dor ter um único imóvel.

O relator mencionou o
julgamento do Tema 295, em
que o STF decidiu que é cons-
titucional a penhora de bem
de família, em contrato de
imóvel residencial, tese que
contou com a maioria dos
votos dos ministros do STF,
portanto, aprovada.

F r e d e r i c o  A l b e r t o
Blaauw,  mestre em
Direito Empresarial,
advogado e consultor
de empresas, professor
de Direito Empresarial.

coincidência entre seis dos
números apostados e os seis
números sorteados,  de um
total de seis dezenas (de um a
sessenta), independentemen-
te da ordem da aposta ou da
ordem do sorteio. O concurso
prevê também a chance de se-
não acertar o prêmio máximo,
ganha-se pelo acerto da qui-
na , ou da quadra.

GANHEI!
"Todos conhecem a que an-

tigo ditado: Casa de ferreiro, es-
peto de pau". Na correria desta
semana com as vendas da mega
acumula, esqueci de fazer minha
fezinha... Mas palpite é palpite:
estava em Campinas no Shop-
ping Iguatemi e, às 18:45 horas
(faltando 15 minutos para encer-
rar as apostas, lembrei do meu
palpite e fui correndo na lotérica
que vendeu a sena da mega da
virada. A fila estava muito
grande. A parte emoção do meu
cérebro dizia: vai dar tempo. Já
a parte racional e insensível
dizia: não dará tempo pois
ainda tem 10 pessoas na sua
frente. Como bom jogador, fui
na 1ª opção e, as 18:58 horas
meu palpite estava registrado!
Joguei uma combinação de da-
tas e, bingo! Acertei a quadra!

Essa semana uma polê-
mica tomou conta do Brasil:
o caso da linda mulher que
foi flagrada pelo seu próprio
esposo, pessoal trainner, ten-
do relações sexuais com um
homem em situação de rua.

A internet explodiu: Pia-
das com diversos tons, me-
mes, inúmeros perfis falsos
criados para assumir a iden-
tidade dos três envolvidos na
polêmica e a hashtag #men-
digo esteve entre os assun-
tos mais comentados do Twit-
ter por dias seguidos. Pas-
mem! Até piadas de cunho
religioso foram aplicadas!

Deixo aqui registrado
publicamente meu repúdio
a esta conduta inaceitável!
E deixo aqui um aviso,
atenção gente: a criação
de perfis com informações
pessoais de terceiros pode
ser considerada crime de fal-
sidade ideológica, com pena
de até um ano de prisão.

Diante desta avalanche
de falatórios, o que muito me
entristece é observar que
poucos prestaram atenção a
um detalhe fundamental
para entendermos essa his-
tória toda: de acordo com
a família da moça, ela vi-
nha apresentando proble-
mas psicológicos.

SAÚDE MENTAL
A saúde mental foi um

dos assuntos mais falados
durante a pandemia e mui-
tas pessoas expuseram
suas vulnerabilidades nas
redes sociais. Pelas defini-
ções da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), a
saúde mental é "um esta-
do de bem-estar em que o
indivíduo percebe suas
próprias habilidades, pode
lidar com as tensões nor-
mais da vida, pode traba-
lhar de forma produtiva e
frutífera e é capaz dar uma
contribuição para sua co-
munidade". Muitos famo-
sos se posicionaram sobre
o tema e acredito que essa
conduta é extremamente
benéfica, porque traz luz
ao necessário debate, hu-
maniza e o naturaliza.

FAMOSOS
Entre os famosos que

contribuíram para a pro-
moção deste debate estão:
o comediante Whindersson
Nunes, Padre Fábio de
Melo, Padre Marcelo Ros-
si, a cantora Paula Fernan-

Precisamos
falar sobre
o caso da

traição com
o morador

de rua
des, a atleta Simone Bai-
les, o surfista Gabriel Me-
dina... Enfim, percebe-se
que todos estamos susce-
tíveis aos abalos na saúde
mental, que podem afetar
todos os estilos de vida, e
é claro que nós devemos
nos preocupar com a saú-
de mental da mesma ma-
neira que nos preocupa-
mos com a saúde física.

Mas, Paulo Soares, o que
aconteceu de verdade?

Aconteceu que a moça
teve um surto e tanto você
como eu estamos sujeitos a
ter também.

Paulo, o que é surto?
O surto psicótico é ca-

racterizado pela perda da
realidade e uma total de-
sorgan i zação ps íqu i ca
acompanhado de percep-
ções distorcidas da reali-
dade, alucinações, e em
casos mais graves por pro-
duções delirantes auditi-
vas, visuais ou por ambas.

Todo mundo pode surtar?
Sim! Pode ocorrer em

qualquer pessoa indepen-
dente de gênero ou idade.
Pode ser ocasionado por
uso de drogas, stress mui-
to intenso ou doenças di-
versas como demências,
AVC, Parkinson e outras.
Casos de pacientes com
diagnóstico de psicose es-
trutural sem surto, mas que
se recusam ao tratamento,
podem deflagrar episódios
delirantes frequentes. En-
tão sim! Qualquer pessoa está
sujeita e o componente genéti-
co/história familiar também con-
ta muito na probabilidade de
uma pessoa ter ou não.

Como podemos resolver?
Em alguns casos a in-

ternação se faz necessá-
ria. E após toda a polê-
mica ocorrida em Plana-
tina, Distrito Federal, a
moça foi internada e as-
sim permanece até o tér-
mino deste artigo.

Porém, a cura que quero
não deve ser apenas o reesta-
belecimento de sua saúde físi-
ca e mental. A cura que quero
e que me faz atuar 24 horas por
dia é a cura contra toda a desin-
formação e todo o preconceito.

Eu posso contar com você
neste combate?

Paulo Soares, fundador
e presidente do Caphiv
(Centro de Apoio aos
Portadores de HIV/Aids
e Hepatites Virais).

Assembleia da categoria acontece hoje, às 19h, em frente ao Centro Cívico

Divulgação

A Comissão de Negociação
apresentada ao Sindicato dos Tra-
balhadores Municipais de Piraci-
caba e Região, na última assem-
bleia da Campanha Salarial em
Piracicaba, reuniu-se com membro
da Mesa Permanente de Negocia-
ção, nesta segunda-feira (21), na
Prefeitura de Piracicaba, para
levar os anseios da categoria e
solicitar à Administração Mu-
nicipal que apresente uma nova
contraproposta, uma vez que o
reajuste de 10,56% foi rejeita-
do pela categoria, que manteve
a proposta inicial de 25% de
reajuste, mais R$ 300,00 de
abono, valores confirmados pelos
membros da Comissão.

Participaram da reunião os
secretários municipais Carlos Al-
berto Lordello Beltrame (Governo),
Dorival José Maistro (Administra-
ção) e Artur Costa Santos (Finan-
ças), os diretores sindicais Valdir
Sgrigneiro, Osmir Bertazzoni, Ale-
xandre Pereira e Renata Perazoli e
os membros da Comissão Adria-
no Bandeira da Silva, Alessan-
dra Barbarrossa Nunes, Alexan-
dre da Silva Tobias, Gabriela Anai
Fidelis de Moraes, Marcio Vitti e
Sabrina Rodrigues Bologna.

O presidente do Sindicato,
Valdir Sgrigneiro, disse que a co-
missão foi apresentada na assembleia,
após a rejeição por unanimidade pe-
los servidores. “Agora, queremos ou-
vir da Administração outra pro-
posta para levar à Assembleia, que
é soberana para decidir os próxi-
mos passos”, completou.

Os servidores da Comissão de
Negociação foram enfáticos ao co-
brar posicionamento da Adminis-
tração Municipal, quando questi-
onaram sobre o aumento de tudo,
como o desconto da cesta básica
dos servidores, do IPTU, “para

tudo isso foi considerado os últi-
mos três anos, para o nosso salá-
rio não”, disse Tobias.

“Tivemos que cumprir a lei 173
a risco. Entendemos que durante
a vigência da lei não podia dar
aumento e, pela nossa leitura, esse
período de vigência não tem que
recompor as perdas inflacionári-
as”, disse Maistro. A lei 173 con-
gelou os salários dos servidores de
maio de 2020 a dezembro de 2021.

Diante dessa fala do Maistro,
os membros da comissão levanta-
ram diversas questões, como o
atendimento feito às famílias pe-
los servidores da Educação com
recursos próprios, alguns até ad-
quiriram computadores e celula-
res e aumentaram a capacidade
da internet da casa para atende-
rem as necessidades educacionais
nos anos de 2020 e 2021.

“Pedimos o que perdemos. O
que perdemos nós entregamos
para a Prefeitura”, disse Gabriela.
Alessandra ainda lembrou que ti-
veram que assinar termo que usa-
riam recursos tecnológicos própri-
os e que vários professores pega-
ram Covid. “Esses servidores tive-
ram perdas salariais, no caso da
Educação até perdas da gratifica-
ção de final de ano”, completou
Alessandra. Adriano Bandeira
concorda com a fala da servidora
e ainda completa que “nós da saú-
de enfrentamos essa pandemia,
fomos infectados, alguns duas ve-
zes infectados. Além de perder di-
versos companheiros de trabalho
para a covid-19”.

Vitti informou que numa em-
presa, seja pública ou particular,
dificilmente não façam o cálculo
das perdas salariais de fronte a
inflação. “Admiro muito calcula-
rem apenas 7% no orçamento, esse
número deveria ser bem maior di-

ante da situação que estamos vi-
vendo”, finalizou.  O vice-presiden-
te do Sindicato, Alexandre Perei-
ra, informou que atualmente tem
cerca de 7.600 servidores na ativa
e 2.200 aposentados ou pensionis-
tas. “Servidores contribuíram mui-
to desde o início da pandemia. Esco-
las fechadas e os professores e demais
servidores em home office ajuda-
ram a economizar e sem o reajuste
da inflação, a doação nossa foi muito
maior que o repasse federal para en-
frentamento da pandemia”.

Maistro informou que a fo-
lha salarial atualmente está em
41% do orçamento. Aplicando
10,56% (proposta apresentada pela
prefeitura), chegará a 43%. “En-
tão existe margem para melhorar
essa contraproposta, uma vez que
pode atingir 52% do orçamento
com a folha salarial”, informou
Pereira. “Hoje os servidores são
sócios dos bancos, de tanto em-
préstimo, salário está arrochado.
Sabemos que há possibilidade de
mudança de rubrica de dinheiro,

porque tem margem, não gasta
tanto com funcionalismo”, disse
Sabrina.“Os servidores entendem
o momento de enfrentamento da
pandemia. No início não conhecí-
amos a doença. Nós, dirigentes sin-
dicais, sabíamos da necessidade
dos EPIs e socorremos por diver-
sas vezes, bem como sabíamos que
os professores não podiam ficar em
sala de aula aglomerados sem va-
cina”, disse Osmir. “Em 2020 não
pudemos nos mobilizar, pois não po-
díamos nos aglomerar. Agora é uma
negociação de governo, estamos nos
mobilizando e precisamos repor essas
perdas salariais”, completou.

A Comissão de Negociação
aguarda a contraproposta da
Prefeitura antes da assembleia
de hoje, até então os 25% mais
R$ 300,00 de abono está man-
tido, uma vez que foi votado em
assembleia, que é soberana. A
Administração Municipal deve-
rá marcar nova reunião ama-
nhã entre a Comissão e a Mesa
Permanente de Negociação.

“““““A CA CA CA CA CIDIDIDIDIDADEADEADEADEADE É S É S É S É S É SUUUUUAAAAA”””””

Mandato coletivo articula novas
possibilidades para Feirinha Delas

A vereadora Silvia Morales,
do Mandato Coletivo “A Cidade É
Sua” (PV), esteve, na última sex-
ta-feira (18), na Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento), em reunião com a secre-
tária Nancy Thame e com a diretora
de Turismo, Rose Massarutto, da Se-
mdettur (Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, Trabalho
e Turismo). A parlamentar busca
apoio para a realização das próxi-
mas edições da Feirinha Delas,
realizada durante a programação
da Semana da Mulher, através do
Fórum de Empreendedorismo Fe-
minino da Câmara Municipal.

O Fórum foi realizado em par-
ceria com o Sebrae, que ofereceu
uma palestra de capacitação das
mulheres empreendedoras e arte-
sãs para o uso das redes sociais
como ferramenta de marketing para
seus negócios. Após a palestra, as
empreendedoras disponibilizaram
seus produtos para exposição na
“Feirinha Delas”, que aconteceu
nos dias 11 e 12, no estacionamen-
to da Câmara Municipal.

Participaram aproximada-
mente 50 pequenas empreendedo-
ras que produzem artesanalmen-
te produtos de diversas categorias
e que demonstraram interesse na
realização de outros eventos seme-
lhantes. Com o intuito de viabili-
zar um cronograma de atividades,
o Mandato Coletivo se propôs a arti-
cular com as secretarias que possam
apoiar o grupo, além de fomentar a
cultura do consumo consciente e
a economia circular local.

A diretora Rose Massarutto
destacou a elaboração do decreto
que regulamenta um Programa de
Governança para a realização de
feiras populares e feiras de artesa-
nato, ressaltando a distinção en-
tre as categorias. Ela também co-
locou a secretaria à disposição
para fornecer palestras de capaci-
tação, com o objetivo de incenti-
var a regularização de eventuais
anormalidades, bem como orien-
tar as empreendedoras que se in-
teressarem em se enquadrar for-
malmente na categoria de artesãs,
através da solicitação da carteiri-
nha da Sutaco (Artesanato Pau-
lista) ou no Programa de Traba-
lho e Renda, através do MEI (Mi-
croempreendedor Individual).

A secretária Nancy Thame,
que é reconhecidamente defenso-
ra das pautas de empreendedoris-
mo feminino e economia circular
local, esteve presente na Feirinha
Delas e constatou, em conversa
com as feirantes, que grande par-
te delas já se encontra regulariza-
da no MEI e demonstrou abertu-
ra para a utilização eventual dos
espaços públicos sob sua adminis-
tração, como os varejões munici-
pais, para a realização da Feirinha.

Como encaminhamento, o
Mandato Coletivo apresentou pro-
posta, através do Fórum de Em-
preendedorismo Feminino, para
consolidação do grupo de mulhe-
res que desejam dar continuidade
à “Feirinha Delas”, bem como irá
articular um cronograma de Fei-
ra durante o ano.

Mandato coletivo se propôs a articular apoio ao grupo

Assessoria parlamentar
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Santa Casa defende economia todo dia
“São dicas simples e super eficientes, se adotadas diariamente por todos”, considera Luciana Zambon Pedrosa

Divulgação

Visita técnica semanal aos hidrômetros da Santa Casa
permite a rápida identificação de possíveis proble-
mas na rede de água do Hospital

Uma equipe de manutenção
ativa e comprometida com a veri-
ficação diária com vistas à preven-
ção de vazamentos no Hospital;
uma equipe de higienização trei-
nada para utilizar apenas baldes
no processo de limpeza de vidros e
áreas internas; instalação de sen-
sores em todas as torneiras do cen-
tro cirúrgico, centro obstétrico,
centro de cirurgia plástica, refei-
tório e consultórios médicos; re-
dutores de fluxo nas torneiras dos
demais setores do Hospital; ma-
nutenção periódica e detalhada
nas máquinas da lavanderia hos-
pitalar; leitura semanal dos hidrô-
metros do Hospital para verifica-
ção do consumo semanal de água;
e campanhas internas de consci-
entização. Essas são algumas ações
coordenadas pelo Setor de Manu-

tenção que ilustram a luta diária
da Santa Casa de Piracicaba con-
tra o desperdício de água no am-
biente hospitalar, comportamento
reforçado hoje, 22, Dia Mundial
da Água, por meio de campanha
interna sobre o uso consciente
da água. “São dicas simples e
super eficientes, se adotadas di-
ariamente por todos”, conside-
ra Luciana Zambon Pedrosa,
coordenadora da Comissão de
Saúde Ambiental da Santa Casa.

Ela lembra que a Santa Casa
tem cerca de 1.800 funcionários e
que, se cada um fizer a sua parte,
o efeito multiplicador de ações sim-
ples será efetivo e sentido inclusi-
ve, na conta do fim do mês; como
não usar mangueira para lavar
carros e quintais, desligar o chu-
veiro ao se ensaboar no banho, não

escovar os dentes com a torneira
ligada, eliminar vazamentos de
água em casa, reutilizar água da
chuva e da máquina de lavar, ensa-
boar a louça de uma só vez e lavar
a roupa de forma consciente.

Segundo ela, ao alertar para
o consumo consciente de água no
complexo hospitalar, a Instituição
educa e estimula a mudança de
hábitos para além dos muros do
Hospital. “A ideia é despertar na
comunidade hospitalar um olhar
diferente para esta questão e fazer
com que as pessoas levam esses
exemplos para suas casas e os
compartilham com filhos, ami-
gos e vizinhos, ampliando o al-
cance da iniciativa”, disse.

Zambon informa que, se-
gundo a ONU- Organização
das Nações Unidas,   o tema

da campanha alusiva ao Dia
Mundial da Água deste ano
é “Águas subterrâneas: Tor-
nando o invisível visível”.

Para a Coordenador de Ma-
nutenção da Santa Casa, André
Luis Belardi, o tema é bastante
oportuno, já que chama a aten-
ção para a necessidade de cui-
dado com essa fonte hídrica es-
sencial que, por estar no subsolo e
não ser visível, é praticamente des-
conhecida pela sociedade.

“Precisamos estabelecer cor-
responsabilidades no esforço de
preservação da água e investir
cada vez mais em educação para
formar as novas gerações dentro
de uma consciência ambiental
que enxerga a água não como
um bem econômico mas  como
elemento vital à vida”, disse.

DDDDDESPORTOESPORTOESPORTOESPORTOESPORTO     DEDEDEDEDE B B B B BASEASEASEASEASE

Festivais de futsal e pedestrianismo
marcam fim de semana no PDB

Promovido pela Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria
de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (Selam), o Programa
Desporto de Base (PDB) teve duas
atividades gratuitas realizadas no
sábado, 19/03. O Complexo Espor-
tivo Professor José Carlos Callado
Hebling, no bairro Parque Prezot-
to, recebeu o tradicional Festival
de Futsal. Essa foi a segunda edi-
ção do evento em 2022. Já no Dis-
trito de Artemis, que completou 86
anos no início deste ano, foi orga-
nizado o primeiro Festival de Pe-
destrianismo da temporada.

No total, as duas iniciativas
reuniram aproximadamente 190
participantes. Conduzido pelos pro-
fessores Gustavo Cerqueira, o
Guga, e Flávio Tiveron, o segundo
Festival de Futsal teve como obje-
tivo integrar os alunos dos núcle-
os Parque Prezotto e Unimep Ta-
quaral. De acordo com o coor-
denador do programa, Ronal-
do Lucentini, a atividade con-
tou com a presença de 17 alu-
nos na faixa etária dos 9 aos 13
anos de idade. "Os festivais
proporcionam aos alunos uma
vivência pedagógica do espor-

te, de forma competitiva e sau-
dável. São ações que contribuem
para a formação humana", desta-
cou Guga. O fim de semana
marcou ainda a realização do
primeiro Festival de Pedestria-
nismo do PDB na temporada.
A ação integrou as comemora-
ções ao aniversário do Distrito
de Ártemis e foi comandada por
Wellington Fraga, professor da
Selam. Foram disputadas cor-
ridas de velocidade de 15 m
para aquecimento, além de pro-
vas de até 120 m, o que corres-
ponde a uma volta na Praça da
Estação, para crianças e ado-
lescentes de 3 a 16 anos. As ca-
tegorias foram divididas de
acordo com a idade de cada
participante. Já os adultos per-
correram um circuito de 3 km
montado nas ruas do distrito.

Ao todo, cerca de 170 pessoas
se inscreveram para a modalida-
de de pedestrianismo. Todos os
presentes foram premiados com
medalhas de participação, ofereci-
das pela Selam. Os vencedores
da corrida adulta foram con-
templados com troféus, tam-
bém cedidos pela secretaria.

Todos os participantes do Festival de Pedestrianismo
receberam medalhas

Divu lgação

SÃO JORGE
A ve reado ra  Ana  Pavão
(PL)  pa r t i c ipou  da  Mega
Ação  Soc ia l  da  Ig re ja  do
E v a n g e l h o  Q u a d r a n g u -
la r  São  Jo rge ,  no  ú l t imo
d i a  1 2 ,  e ,  a o  l a d o  d a
e q u i p e  l o c a l ,  t a m b é m
pres tou  se rv i ço  de  a ten -
d imen to  à  popu lação .  A
Mega Ação oferece bazar
c o m  r o u p a  u s a d a  a  R $
1 , 0 0  a  p e ç a ,  c o r t e  d e
c a b e l o ,  m a q u i a g e m ,

p in tu ra  de  unhas ,  l impe-
z a  d e  p e l e ,  a c o n s e l h a -
men to  pas to ra l ,  o r ien ta -
ção  e  a tend imen to  j u r í -
d i c o ,  o r i e n t a ç ã o  c o n t á -
b i l  e  f i sca l  pa ra  imposto
de renda. A equipe da ve-
readora também a t e n d e
p a r a  v e r i f i c a r  a s  d e -
m a n d a s  d a  r e g i ã o .  O
e v e n t o  a c o n t e c e  u m a
vez  ao  mês  e  o  p r ó x i m o
s e r á  e m  a b r i l .

Divulgação
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Palestra destaca agroecologia
e políticas públicas na cidade

Evento foi promovido ontem, 21, no canal da Escola
do Legislativo no YouTube

Reprodução/ In ternet

Com o tema "Diálogo sobre
Agroecologia e Políticas Públicas",
a Escola do Legislativo "Antonio
Carlos Danelon – Totó Danelon"
promoveu, nesta segunda-feira
(21), uma roda de conversa on-line
via plataforma Zoom e com trans-
missão simultânea pelo YouTube.

Participaram a secretária mu-
nicipal de Agricultura e Abasteci-
mento, Nancy Thame, a vereado-
ra Silvia Morales (PV), do manda-
to coletivo A Cidade É Sua, e o pes-
quisador da OCA (Laboratório de
Política e Educação Ambiental da
Esalq), Luã Gabriel Trento. A me-
diadora foi a facilitadora de pro-
cessos, engenheira florestal e es-
pecialista em educação ambiental
Karine Silva Faleiros.

O encontro também integrou
a programação do Fórum Conec-
tando Paisagens e Pessoas da
Esalq-USP (Escola Superior de
Agricultura "Luiz de Queiroz", da
Universidade de São Paulo), que
aconteceu na mesma data e teve
como objetivo trazer à tona avan-
ços e lacunas da agroecologia no
contexto das políticas públicas de
Piracicaba na visão dos facilitado-
res, gerando também troca de ex-
periências com outros municípios.

Como proposta de fortaleci-
mento da agroecologia no municí-
pio, Nancy destacou o Plano de De-
senvolvimento Rural Sustentável,
aprovado com a lei 16.684/2018,
que institui a Política Estadual de
Agroecologia e Produção Orgâni-
ca. No conceito, a lei aborda a
agroecologia como um campo do
conhecimento transdisciplinar que
estuda agroecossistemas, visando
ao desenvolvimento equilibrado
das relações entre capacidade pro-
dutiva, equilíbrio ecológico, efici-
ência econômica, equidade social
e uso e conservação da biodiversi-

dade. "Pensar em agroecologia é
pensar também em uma mu-
dança de paradigma, mas en-
tendendo que as coisas não se
transformam de um dia para
outro. Se fecharmos hoje que
tudo será uma produção agro-
ecológica, talvez andemos mais
lentamente se formos permean-
do a legislação e os programas, tra-
zendo as ações para os espaços de
interlocução", disse.

Para a secretária, é preciso en-
frentar desafios locais, como as
plantações de cana de açúcar que
ocupam grande área; pastagens
degradadas, com erosão e perda
da parte orgânica; e agricultura
familiar e agroecológica com pou-
ca cultura cooperativa.

Em nível local, Nancy desta-
cou como oportunidade o Plano
Municipal de Desenvolvimento
Rural Sustentável de Piracicaba,
aprovado pela lei complementar
422/2020, que tem o objetivo de
fomentar as atividades relaciona-
das à produção orgânica e agroe-
cológica de alimentos no municí-
pio. "É importante destacar
também que a segurança alimen-
tar nutricional está vinculada
a essas atividades", enfatizou.

Silvia Morales salientou que
"é dever do Legislativo incentivar
políticas públicas de agroecologia
e segurança alimentar". No con-
texto piracicabano, a vereadora
apontou, com base em dados de
2019 do Ipplap (Instituto de Pes-
quisa e Planejamento de Piracica-
ba), que 83,7% do território total
do município está localizado na
zona rural, sendo que 98,4% da
população está na zona urbana.

"No ciclo de políticas públicas,
nós identificamos o problema, co-
locamos na agenda municipal
para discussão, decidimos, im-

plementamos e avaliamos. Esse
ciclo é onde de fato o Legislati-
vo deve se debruçar", pontuou.

Como instrumentos de parti-
cipação, Silvia também destacou os
debates e os fóruns de Gestão Ter-
ritorial Sustentável e de Arboriza-
ção Urbana, na Câmara. "Tam-
bém fizemos várias audiências pú-
blicas ligadas à questão de agri-
cultura com debates, que en-
tram na participação popular,
seja dentro da Escola Legislati-
va ou mesmo na própria Casa,
por meio das comissões", frisou.

Para Luã Gabriel, lidar com
agroecologia é "trabalhar com a
criatividade". Isso porque, segun-
do o pesquisador, o estudo está em-
basado na técnica, no movimento

social e na ciência. "Ela são os
três, mas também é um proces-
so em movimento, com um pris-
ma que parte de um olhar so-
bre a natureza enquanto um
espaço de se identificar."

Ele citou como exemplo de po-
líticas públicas o PAA (Programa
de Aquisição de Alimentos) do go-
verno federal, amparado pela ar-
tigo 19 da lei 10.696/2003, e que
possui duas finalidades básicas:
promover o acesso à alimentação
e incentivar a agricultura famili-
ar. "Além disso, temos bons exem-
plos municipais de atividades que
são feitas nas escolas, onde a agri-
cultura ecológica tem início e que
promovem o estudo, o incentivo e
a prática nas hortas", disse.

“FIOS DO BEM”
O vereador Cássio Luiz (PL)
visitou na tarde desta se-
gunda-feira (21) a "Fios do
Bem", uma ONG (Organiza-
ção Não Governamental) de-
dicada a criar e distribuir gra-
tuitamente toucas e perucas
temáticas para crianças em
tratamento de câncer. Cássio
Luiz foi recebido na sede da
Fios do Bem, na avenida Tor-
quato da Silva Leitão, no São
Dimas, pela presidente da en-

tidade, Rosani Fidelis, e por
Rogério Farias, que interpre-
ta o "Palhaço Sossego". Du-
rante a reunião, foi discuti-
da a ideia de desenvolverem
em parceria um projeto de
palestras em escolas da ci-
dade, com o intuito de apre-
sentar aos alunos, de for-
ma lúd ica ,  temos como
bullying, homofobia, pedofi-
lia, violência contra a mu-
lher e respeito aos idosos.

Asssessoria parlamentar
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Após pedido, aro de basquete
é instalado em praça do bairro

A vereadora Ana Pavão (PL) vi-
sitou a quadra de esportes localizada
na "Praça dos Escoteiros do Brasil",
no bairro Garças, para acompanhar a
instalação de um novo aro de basque-
te no local. Segundo a vereadora, mo-
radores do bairro a procuraram no
último dia 10, em seu gabinete, e dis-
seram que os antigos aros foram fur-
tados por indivíduos não identifica-
dos, afetando crianças e jovens que
praticam este tipo de esporte.

A instalação do novo equipa-
mento foi comunicada à parla-
mentar por meio de ofício assina-
do pelo secretário municipal de
Esportes, Lazer e Atividades Mo-
toras, Hermes Balbino, datado de

16 de março. “Fico grata pela res-
posta imediata do secretário Her-
mes Balbino, que nos atendeu ra-
pidamente, dando mais uma opor-
tunidade aos jovens de praticar
um esporte tão querido que é o
basquete”, destacou a vereadora.

Durante a visita, Ana Pavão
também colheu demandas de mo-
radores, que apontaram a neces-
sidade de maior atenção à praça,
como por exemplo corte de mato,
retirada de galhos e de colmeia de
abelhas, que oferecem riscos à se-
gurança dos munícipes que tran-
sitam no local. De acordo com a
parlamentar, as solicitações já fo-
ram encaminhadas ao Executivo.

Demanda foi apresentada por moradores à vereadora Ana Pavão

Assessoria parlamentar
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Prefeitura entrega revitalização da
Praça João Alfredo, em Artemis
“Esse é um modelo que queremos dar continuidade, feito a quatro
mãos, Prefeitura, Câmara, governo do estado e comunidade

Moradores de Artemis serão contemplados ainda com o
projeto piloto de subprefeitura daqui a alguns meses

O prefeito Luciano Almeida
entregou a Praça João Alfredo, em
Artemis, no sábado, 19, em ceri-
mônia realizada no espaço, às 9h.
A praça foi revitalizada pela Pre-
feitura e fica na avenida Fioravan-
te Cenedese com rua Quinze de
Novembro, em frente à antiga Es-
tação da Sorocabana. Participa-
ram do evento, também, o secre-
tário de Saúde, Filemon Silvano, e
da Ação Cultural, Adolpho Queiroz, e
os vereadores Josef Borges e Paulo
Camolesi, além do assessor Pedro Noé,
que representou o deputado Alex de
Madureira, e integrantes do Ro-
tary Club Piracicaba – Engenho,
Alessandra Moraes, Pedro Luiz
Schimidt, Luiz Fernando Rebel
Machado e Jayme Duarte.

Luciano Almeida destacou a
importância da revitalização, que
foi realizada com recursos do Go-
verno do Estado de São Paulo,
conseguidos pelo deputado Alex de
Madureira, com intermediação do
vereador Josef Borges. O investi-
mento foi de R$ 99.970,94. “Esse é
um modelo que queremos dar con-

tinuidade, feito a quatro mãos,
Prefeitura, Câmara, governo do
estado e comunidade. É uma ini-
ciativa que só traz benefícios a to-
dos. E uma grande novidade é que,
a partir dos próximos meses, va-
mos implantar aqui o projeto-pilo-
to de Subprefeitura. Tudo isso gra-
ças ao empenho de todos. Juntos
estamos construindo uma cidade
melhor”, celebrou o prefeito.

MELHORIAS - Entre as
melhorias promovidas para os
quase 2.000 moradores de Arte-
mis está a entrega de uma sala de
leitura para crianças e adultos. “O
espaço está muito bonito, temos
agora três estantes com livros in-
fanto-juvenis e adultos para todos
os moradores. Aos poucos vamos
ampliando as atratividades para
que o espaço seja uma referência
para a cultura local”, explicou o
secretário Adolpho Queiroz.

A praça ganhou piso intertra-
vado, nova iluminação com LED e
cinco rampas de acesso. Os mobi-
liários urbanos, luminárias, pape-
leiras e bancos também foram

substituídos. O projeto ainda con-
templou pintura externa do bal-
neário e da caixa d'água, além do
reparo do portão de acesso.

Na ocasião, foi comemorado ain-
da, oficialmente, o aniversário de 86
anos do distrito de Artemis, com ati-
vidades esportivas, de lazer e cultu-
rais. “Este é um dia muito especial,
a praça está renovada, a mudan-
ça nos trouxe mais vida e estamos
construindo aqui uma base sólida

para ampliar a parceria e proporci-
onar mais benefícios a todos os
moradores”, comemorou Josef Bor-
ges. Durante a cerimônia também
foi entregue Moção de Aplauso ao
Lago Azul Futebol Clube, pela con-
quista da Série Prata da Copa Su-
perliga Desportiva de Piracicaba.
A moção foi entregue aos repre-
sentantes Wenceslau Rodrigues Cos-
ta, treinador do time, e ao auxiliar
técnico João Marcos Gomes.

2022-20232022-20232022-20232022-20232022-2023

Associados do IHGP elegem
nova diretoria para o biênio

Foi eleita no sábado, 19, a
nova diretoria do Instituto Histó-
rico e Geográfico de Piracicaba
(IHGP), liderada pelo jornalista
Edson Rontani Júnior. A posse
será no dia 1º de abril. Em assem-
bleia geral, iniciada no período da
manhã, antes da aclamação da
chapa única apresentada para o
biênio 2022/2023, o atual presi-
dente, Pedro Vicente Ometto Mau-
rano apresentou balanço de sua
gestão, de 2021 a 2022, as dificul-
dades enfrentadas devido à pan-
demia, as alternativas para dar
continuidade aos trabalhos e os
livros lançados e publicados no
período. Ele desejou também
sucesso aos seus pares, agrade-
ceu aos colaboradores e se dis-
pôs a colaborar com a nova ges-
tão, como associado

A Assembleia Geral foi secre-
tariada por José Otávio Machado
Menten, que seguiu criteriosamen-
te os protocolos legais do proces-
so. Ao abrir a fala para manifesta-
ções dos associados presentes, vá-
rios deles apresentaram projetos
que estão desenvolvendo e que re-
sultarão em livros a serem produ-
zidos ao longo dos próximos dois
anos pelo IHGP. Edson Rontani Jr.

destacou que sua gestão será pau-
tada pelo trabalho de comissões te-
máticas, que vão definir as dire-
trizes das ações a serem executa-
das, visando assim integração dos
diretores e membros para um de-
sempenho articulado e coletivo.

AÇÕES DA GESTÃO 2021-
2022: Informatização (aquisição
de celular, instalação de internet
de alta velocidade, aquisição de
HD externo e aplicativos necessá-
rios); adequações (transmissão de
eventos de forma virtual, via lives;
estruturação do acervo e continui-
dade do processo de digitalização
dos jornais); e os livros lançados e
revista (Dos Solos de Piracicaba às
Terras do Amazônia, de Adolpho
Queiroz; Somos Todos Iguais, de
Maurício Fernando Stênico Beral-
do e Paulo Renato Tot Pinto; A
Escola Naturalista de Pintura de
Piracicaba, de Umberto Silveira
Cosentino; O Circo do Veneno, de
Diógenes Donisete Moreira; A
Lenda da Cobrona, de Ivana Ma-
ria França de Negri; Revista nº
26, sobre os 100 anos do Grupo
Dedini; As Luzes do Vale, de
Marly Therezinha Germano
Perecin, e Acervo do Monte Ale-
gre, de Marilda Soares).

Posse da nova diretoria do IHGP será no próximo dia 1º

DIRETORIA - BIÊNIO 2022-2023
Presidente: Edson Rontani Júnior

Vice-presidente: Valdiza Maria Capranico
1ª secretária: Sylvana Zein

2º secretário: Augusto Assis Cruz Neto
1º Tesoureiro: Waldemar Romano
2º Tesoureiro: Claudinei Pollesel

Orador: Armando Alexandre dos Santos
Diretor de acervo: Noedi Monteiro

SUPLENTES - 1º - André Manoel da Silva; 2º - Cynthia Regi-
na da Rocha Silva; 3º - Aracy Duarte Ferrari. CONSELHO
FISCAL - 1º - João Umberto Nassif; 2º - Leandro Antonio
Pavan; 3º - Newman Ribeiro Simões. SUPLENTES DO CON-
SELHO FISCAL - 1º - Antonio Carlos Angolini; 2º - Epami-
nondas Sansigolo B. Ferraz; e 3º - Luiz Antônio Rolim.
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Piracicaba Ambiental
adquire seis caminhões
para renovação da frota

A partir do trabalho de fisca-
lização da Prefeitura de Piracica-
ba, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Defesa do Meio Ambiente
(Sedema), a empresa Piracicaba
Ambiental adquiriu quatro novos
caminhões compactadores para a
coleta de lixo e dois novos cami-
nhões varredeiras. A renovação da
frota faz parte do contrato de con-
cessão entre a empresa e a Prefei-
tura. Os equipamentos foram apre-
sentados à Sedema na manhã de
ontem, 21, e em seguida entraram
em operação. “Atuamos na fiscali-
zação do contrato de concessão
desde o início da Administração e
verificamos que alguns caminhões
estavam com tempo de trabalho
além do que o contrato permite,
então solicitamos à empresa a
renovação da frota, que é uma
obrigação contratual”, afirma
o secretário de Defesa do Meio
Ambiente, Alex Salvaia.

Conforme lembra Salvaia,
os novos caminhões garantem
a pontualidade do serviço. “A
frota renovada tem a finalida-
de de garantir a disponibilida-
de do equipamento para aten-
der a população, pois um cami-
nhão novo quebra menos do
que um antigo e,  com isso,
garantiremos a pontualida-
de da coleta do lixo na casa
das pessoas”, afirma.

De acordo com o diretor ope-
racional da empresa Piracicaba
Ambiental, Luiz Nunes, o investi-
mento para aquisição dos novos
caminhões foi de, aproximada-
mente, R$ 7,2 milhões. Nunes con-
ta que o diferencial do investimen-
to está nos caminhões varredeiras,
com tecnologia para também la-
var as vias. Agora o município pas-
sa a ter três caminhões varredei-
ras à disposição, que percorrem,
em média, 90 Km por dia.

Novos caminhões foram apresentados ontem à Sedem

Justino Lucente
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Vereador visita campos para pedir melhorias
Na tarde de quinta-feira (18),

o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) esteve em dois campos do
bairro Mário Dedini, junto ao Se-
cretário Municipal de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Se-
lam), Hermes Ferreira Balbino, e a
associação de moradores a fim de
pedir algumas melhorias para os
espaços para que a comunidade
local tenha pontos de lazer.

No encontro, Hermes apre-
sentou possibilidades de proje-
tos que podem ser aplicados ao
local, além de indicar as secre-
tarias que poderiam contribuir
para que os espaços recebessem
melhorias estruturais e assim
pudessem apresentar uma me-
lhoria física para a população
local. Hermes aproveitou o con-
vite de Pompeo para visitar os
campos e expor as ideias que a
pasta possui para esses locais.
"É muito importante que a co-
munidade se envolva com es-
ses projetos esportivos, pois

são os próprios moradores
da região que ganham muito
com a potencialização do es-
paço” comentou Balbino.

Pompeo frisou que os cam-
pos necessitam de algumas me-
lhorias e se comprometeu em
buscar auxílio das demais se-
cretarias para que a estrutura
física seja implantada o quan-
to antes, beneficiando a popula-
ção local. "Quero mesmo é ver es-
tes espaços sendo utilizados com
muita frequência pelas crianças
e os moradores da região, pois
cresci nesse bairro e sei o quan-
to o esporte é importante para
o desenvolvimento de nossas
crianças” comentou Gustavo.

Já o pessoal responsável
pela administração da Associ-
ação do Bairro, expôs durante o
encontro quais são os projetos que
eles gostariam de desenvolver no
espaço, mas na atual situação se
torna inviável a utilização para
crianças, adultos e  projetos es-

Gustavo Pompeo estava acompanhado do secretário Hermes Balbino

Assessoria parlamentar

portivos, pois a estrutura ofe-
rece muito pouco para os mo-
radores da região.

O parlamentar vai buscar nos
próximos dias elaborar, em seu
gabinete, as indicações e ofícios
necessários para dar encaminha-
mento as melhorias que foram le-

vantadas durante o encontro.
Pompeo ainda comentou que “vai
continuar buscando formas de
realizar as melhorias que se fize-
rem necessárias para que boas idei-
as sejam colocadas em prática e
que as crianças recebam um espa-
ço para prática esportiva”.
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Piracicaba precisa criar câmara intersetorial
Na última sexta-feira, 18,

a presidenta do Conselho Mu-
nicipal de Segurança Alimentar
e Nutricional, Cláudia Novolet-
te, acompanhada pelo secretá-
rio do conselho, José Carlos
Elias Junior, apresentou na
reunião do secretariado do go-
verno municipal a necessidade
da criação da Câmara Interse-
torial de Segurança Alimentar
e Nutricional (Caisan).

A criação da Câmara é conse-
quência da Lei Municipal nº 9.629,
aprovada em 26 de outubro de
2021. Essa lei cumpre a legisla-
ção federal para a concretiza-
ção das políticas públicas de
Segurança Alimentar e Nutricio-
nal no Município de Piracicaba.

Dessa forma, o prefeito Lu-
ciano Almeida, que também
participou do encontro, preci-
sa nomear os secretários que
comporão a Caisan.

Proposta é da presidente de conselho municipal, Cláudia Novolette

De acordo com a lei apro-
vada no ano passado, a Câma-
ra deve ser composta pelas Se-
cretarias Municipais de Agri-
cultura  e  Abastecimento
(SEMA), de Assistência e Desen-
volvimento Social (SMADS), de
Defesa do Meio Ambiente (SE-
DEMA), de Educação, de Go-
verno,  de  Saúde ,  a lém do
Serviço Municipal de Água e
Esgoto  de  Piracicaba (SE-
MAE) e do Conselho Delibera-
tivo do Fundo Social de Solida-
riedade de Piracicaba.

Segundo Cláudia Novolette,
“a aprovação da lei no ano passa-
do foi um avanço na consolidação
das políticas públicas de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional no
Município de Piracicaba. Agora
precisamos dar o próximo passo
com a criação da Câmara, sobre-
tudo neste momento de avanço da
fome e da miséria”, comentou.

O I Inquérito Nacional de
Insegurança Alimentar e Pan-
demia no Brasi l  (dez-21  /
abril21) revelou que a insegu-

rança alimentar alcança 55,2%
dos domicílios brasileiros. E a
insegurança alimentar grave
atinge 19 milhões de brasileiros.
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Vereador fiscaliza atendimento da UPA do bairro Vila Rezende
Na tarde desta segunda-feira

(21), o vereador Cassio Luiz Barbosa,
o Cassio Fala Pira (PL), recebeu o cha-
mado de pessoas que aguardavam
atendimento na UPA (unidade de
pronto-atendimento) da Vila Rezen-
de. No local, o parlamentar conver-
sou com usuários do serviço e funcio-
nários. O vereador entrou em con-
tato com a Secretaria Municipal de
Saúde com o objetivo de conseguir
"um efetivo extra de médicos". Ele
foi informado de que não havia
possibilidade disso em razão da
falta de funcionários. Segundo
Cassio, o pronto-atendimento con-
tava com apenas dois clínicos ge-

rais e o motivo da falta de funcio-
nários seria o remanejamento para
a UPA do Piracicamirim.

"A falta de médicos na rede
pública é geral. Cobramos fre-
quentemente o órgão competente
e temos solicitado informações até
mesmo sobre a realização de con-
cursos públicos para a contrata-
ção de médicos e enfermeiros, ob-
tendo como resposta para o déficit
de profissionais da saúde a impos-
sibilidade de novos concursos até
31 de dezembro de 2021", relata
Cassio. "Até hoje o problema é con-
tínuo e nenhuma providência foi
tomada", completou o vereador. Vereador Cassio “Fala Pira” esteve ontem, 21, na unidade de saúde

Assessoria parlamentar
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Semana da Água começa
hoje no Teatro do Engenho
O encontro marca o Dia Mundial da Água, e vai debater alternativas
e apresentar casos de sucesso sobre os recursos hídricos

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
ALIMENTAÇÃO DE PIRACICABA, SANTA BÁRBARA
D’OESTE, AMERICANA, RIO DAS PEDRAS, SALTINHO,
TIETÊ, CHARQUEADA, ÁGUA DE SÃO PEDRO, SÃO PEDRO,
JUMIRIM E SANTA MARIA DA SERRA

E D I T A L

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EXERCÍCIO DE 2022

Pelo presente edital o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO  DE PIRACICABA, SANTA
BÁRBARA D’OESTE, AMERICANA, RIO DAS PEDRAS,
SALTINHO, TIETÊ, CHARQUEADA, ÁGUA DE SÃO PEDRO, SÃO
PEDRO, JUMIRIM E SANTA MARIA DA SERRA, CNPJ
54.407.028/0001-77, estabelecido na Rua Morais Barros, 411
– Piracicaba/SP,  NOTIFICA as Empresas integrantes da
categoria econômica de Alimentação, com serviços nos
Municípios de Piracicaba, Santa Bárbara D’ Oeste, Americana,
Rio das Pedras, Saltinho,  Tietê, Charqueada,  Águas de São
Pedro, São Pedro, Jumirim e Santa Maria da Serra, do desconto da
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL de seus trabalhadores que optarem no
mês de MARÇO/2022, o valor a um (01) dia de trabalho, em favor
deste Sindicato e recolhida no mês de Abril de 2022, de acordo
com a Consolidação da Leis do Trabalho. Os recolhimentos
deverão ser feitos diretamente na Caixa Econômica Federal
até o dia 30 de Abril de 2022. Após o recolhimento, as empresas
deverão enviar ao Sindicato, cópia da guia quitada, acompanhada
da relação nominal dos empregados, com especificação do salário
recebido no mês da incidência da contribuição. Ficam notificadas as
empresas enquadradas na relação acima descrita, que o não recolhimento
da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/2022 de seus empregados que optarem,
no prazo previsto, sujeitará a empresa às penalidades previstas
nos artigo 600 à 607 da CLT e Lei 6.986/82

Piracicaba, 22 de Março de 2022.
FÂNIO LUIS GOMES

Presidente

Mayra Milan, Talita Pinotti, Evelise Moncaio e Andressa
Mota fizeram parte da comissão de escolha dos desenhos

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio das secretarias munici-
pais de Defesa do Meio Ambiente
(Sedema) e Agricultura e Abaste-
cimento (Sema) e Semae (Serviço
de Água e Esgoto), e os parceiros
Mirante e CPFL Paulista, realizam
hoje, 22, às 9h30, e amanhã, 23, a
partir das 9h, a Semana da Água
– Por uma Gestão Compartilhada
dos Recursos Hídricos. O evento,
aberto ao público, acontecerá no
Teatro Erotides de Campos, no
Engenho Central, e será composto
por palestras e rodas de conversa,
além de concurso de desenho e
plantio de mudas. A realização será
nos formatos presencial e online.

O encontro marca o Dia Mun-
dial da Água, comemorado hoje, e
vai debater alternativas e apresen-
tar casos de sucesso sobre os re-
cursos hídricos, compartilhados
por especialistas, que falarão de
temas como mudanças climáticas,
crise hídrica, conservação ambien-
tal, programas de incentivo à pre-
servação de nascentes, como o PSA
(Pagamento por Serviços Ambien-
tais), desenvolvido em Piracica-
ba, educação ambiental e a im-
portância da água para a gera-
ção de energia elétrica.

A abertura, amanhã, será fei-
ta pelo prefeito Luciano Almeida,
com fala, também, de secretários e
parceiros, Mirante, CPFL Paulis-
ta, além do Comitês PCJ, Agência
PCJ, Consórcio PCJ e Gaema-PCJ.
A primeira palestra, que acontece-
rá às 10h no formato online, inti-
tulada Como Estamos Cuidando
do Nosso Planeta?, ficará a cargo
da jornalista Paulina Chamorro,

que trabalhou durante dez anos
na Rádio Eldorado, assina gran-
des reportagens sobre meio ambi-
ente e sustentabilidade, é colabo-
radora da National Geografic Bra-
sil e cofundadora da Liga das
Mulheres pelos Oceanos, além de
ser idealizadora do podcast Vozes
do Planeta. Na sequência, haverá
roda de conversa com Saulo Aires
de Souza, especialista em mudan-
ças climáticas da Agência Naci-
onal de Águas e Saneamento
(ANA). Souza falará sobre as
consequências das mudanças
climáticas e da crise hídrica no
cotidiano nas cidades.

Ainda amanhã, outra roda de
conversa, às 11h, vai tratar sobre
conservação ambiental, o futuro
da agricultura e do meio ambiente
e o programa municipal Pagamen-
to por Serviços Ambientais (PSA),
para conservação de nascentes.
Participam a secretária da Sema,
Nancy Thame, Evelise Moncaio
Moda, agrônoma da Sema, Fá-
bio Lazarini, geólogo da Sede-
ma, e Ricardo Ribeiro Rodri-
gues, professor da Esalq/USP.

Na quarta-feira, 23/03, o en-
contro será aberto com premiação
dos alunos da Escola Municipal
João Batista Nogueira, às 9h, pela
participação no concurso A Impor-
tância da Água para a Geração de
Energia. Na sequência, haverá
roda de conversa com os educa-
dores Elisandra Moreno, diretora
da Escola Municipal João Batista
Nogueira, e Jerry Morais, do Con-
sórcio PCJ. Mais uma roda de con-
versa acontece na quarta, sobre
desafios para o abastecimento, com

João Victor Santos Roesner, do
Semae, e Rodrigo Leitão, da Mi-
rante. Ainda como parte da pro-
gramação da Semana Mundial da
Água, no sábado, 26/03, haverá
plantio de cerca de 500 mudas de
árvores nativas pelo programa
Plante Vida, a partir das 9h, no
Altos do São Francisco.

CONCURSO - Na sexta-fei-
ra, 18/03, foram escolhidos os
quatro alunos finalistas do con-
curso promovido pela CPFL Pau-
lista e Prefeitura, com o tema A
Importância da Água para a Ge-
ração de Energia. Os vencedores
serão conhecidos e premiados na
quarta-feira, 23/03, às 9h, no even-
to da Semana da Água, no Teatro
Erotides de Campos.

A produção de um desenho e
uma frase foi feita após dinâmica
promovida pela CPFL Paulista
com alunos da Escola Municipal

João Batista Nogueira, em Santa
Terezinha. O prêmio para o primei-
ro colocado será um tablet. O se-
gundo, terceiro e quarto lugares
receberão um kit escolar. Os dese-
nhos e frases serão expostos no
Teatro Erotides de Campos, hoje,
22, e amanhã, 23/03.

Fizeram parte da comissão
para a escolha dos desenhos a jor-
nalista do Centro de Comunica-
ção Social  (CCS) Andressa
Mota, a engenheira agrônoma
Evelise Moncaio Moda e as co-
laboradoras da CPFL Energia
Talita Pinotti e Mayra Milan.

SERVIÇO - Semana da
Água – Por uma Gestão Compar-
tilhada dos Recursos Hídricos.
Dias 22 e 23/03, das 9h às 13h.
Teatro Erotides de Campos –
Engenho Central. Transmissão
online pelo Facebook: prefeitu-
radepiracicaba. Evento gratuito.
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Mônica Toy é atração infantil
do Shopping Piracicaba

As aventuras bem-humora-
das da versão em toy art da Turma
da Mônica estão reunidas em um es-
paço divertido e totalmente intera-
tivo no Shopping Piracicaba, até o dia
24 de abril. O Mônica Toy conta com
18 atrações em formatos infláveis
junto a jogos que estimulam brin-
cadeiras lúdicas e educativas.

Entre as atrações estão brin-
quedos como pula-pula, piscina de
bolinhas, quebra-cabeça, bolha de
sabão gigante, gangorra, jogo da
memória, chute a gol, game, entre
outras atividades tematizadas.
Personagens como Mônica, Maga-
li e Cascão, em formato toy art,
integram a decoração do espaço.

A atração está na Praça de
Eventos Norte e o funcionamento
será de segunda a sábado, das 10h
às 22h; aos domingos e feriados,
das 12h às 20h. O ingresso custa
R$ 40,00 por criança na bilhete-
ria ou R$ 46,00 pela plataforma
Sympla (bileto.sympla.com.br).

Segurança – Para tornar a
experiência mais segura, será libe-
rada a entrada de, no máximo, dez

crianças por sessão. Todas elas,
independentemente da idade, de-
verão seguir os protocolos de
prevenção contra a Covid-19.
Menores de seis anos precisa-
rão estar acompanhados por
um adulto responsável. Nes-
te caso, não será cobrada a
entrada do acompanhante.

MÔNICA TOY - A Turma
da Mônica é uma série de quadri-
nhos criada pelo cartunista Mau-
ricio de Sousa. Os primeiros per-
sonagens foram publicados há 63
anos. Ao longo das décadas, as
histórias da Turminha conquista-
ram gerações, sempre se reinven-
tando, até chegarem à animação
Mônica Toy. O desenho animado
nasceu em 2013, com um estilo que
mistura os brinquedos toy art e o
Chibi, um tipo de anime e mangá
japonês em que os personagens são
muito caricatos, com cabeças bem
maiores que os corpos. Os episó-
dios dessa animação são cur-
tos e muitos estão disponíveis
gratuitamente no Canal do
Youtube da Turma da Mônica.

A atração está na Praça de Eventos Norte

IRACEMÁPOLIS
O vereador  Gesie l  A lves
Maria (Gesiel de Madurei-
r a )  r e u n i u  l i d e r a n ç a s  e
m o r a d o r e s  d o  B a i r r o
Campo Verde para escla-
rec imentos sobre os au-
mentos  nas  parce las  de
seus terrenos através do
í n d i c e  I G P M .  " U m a  d e -
manda enorme de pessoas
que estão sendo sufoca-
das por essa situação, so-
l ici tamos um apoio jurídi-

co e as medidas judiciais
cabíve is  serão tomadas"
comentou o vereador Gesi-
e l ,  que está em seu pr i -
meiro mandato. "Realmen-
te é desproporcional os au-
men tos ,  não  se  j us t i f ica
em menos de 2 anos uma
parcela subir de R$ 900,00
para R$ 1700,00, por exem-
plo, essa correção mensal
é  i n j u s t a . "  C o m e n t o u  a
Dra Rosecléia Moreti .

Divulgação
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EEP celebra 10 anos de pós com destaque aos recursos hídricos
No Dia Mundial da Água, co-

memorado hoje, 22 de março, a
EEP- Escola de Engenharia de Pi-
racicaba registra a importante con-
tribuição de seu Centro de Pós-
Graduação/CPG para a capacita-
ção de profissionais que estão aju-
dando a promover a excelência do
“gerenciamento” dos recursos hí-
dricos na região, por meio de ex-
periências exitosas que têm servi-
do de modelo para todo o país.

“Inspirada pela liderança do
professor Luiz Roberto Moretti (in
memorian), a EEP foi pioneira na
implantação, há 10 anos, dos cur-
sos de pós-graduação em Gerenci-
amento de Recursos Hídricos e em
Infraestrutura de Saneamento
Básico, criando oportunidades de
capacitação na área em atendi-
mento às demandas e legislações
ambientais”, disse o coordenador
dos cursos, Francisco Lahóz, atu-
al secretário-executivo do Consór-
cio das Bacias dos Rios Piracica-
ba, Capivari e Jundiaí (PCJ).

Ele esteve ao lado de Moretti
na implantação do CPG/EEP em
2012 e lembra que a proposta à
época era implementar ações espe-
lhadas nas experiências de su-
cesso da “Família PCJ”, como
denominou os Comitês PCJ, o
Consórcio PCJ, a ARES PCJ, a

Agência de Bacias PCJ e a GA-
EMA PCJ, entre outros.

“As Bacias PCJ são reconhe-
cidas e respeitadas em níveis regi-
onal, nacional e internacional pe-
los excelentes resultados alcança-
dos com o gerenciamento dos re-
cursos hídricos e saneamento bá-
sico”, disse Lahóz. Segundo ele,
apesar de ser caracterizada como
“região de estresse hídrico crôni-
co”, os setores agrícola, industrial
e urbano, nunca deixaram de ser
abastecidos e o índice de tratamen-
to de esgoto é da ordem de 78%.

Lahóz esteve na noite da últi-
ma sexta feira, 18, com alunos no
“Centro de Pós Graduação (CPG),
recentemente  denominado “Pro-
fessor Luiz Roberto Moretti”, para
proferir a abertura oficial das au-
las deste semestre convidar a to-
dos para o 9º Fórum Mundial da
Água,  que ocorrerá de 21 a 26 de
março, em Dakar , no Senegal,
tendo como tema central a “ Se-
gurança Hídrica para a Paz e o
Desenvolvimento”.

A apresentação, acompanha-
da e complementada pelos Profes-
sores Nadia Vitti e Wlamir do
Amaral, revelou que o Fórum
Mundial é o momento em que téc-
nicos, gestores públicos e privados,
e ambientalistas de todo o mundo

se reúnem para debater políticas
sobre água e interagir para trocas
de experiências, sob a organização
do Conselho Mundial da Água
(World Water Concil – WWC), que
é a instância máxima de gestão de
recursos hídricos no planeta.

Conselheiro no Conselho
Mundial da Água (WWC) e na
Rede Internacional de Organismos
de Bacias (RIOB), Lahóz é repre-
sentante do Brasil na Rede Latino
Americana de Organismos de Ba-
cias (RELOB) e se auto define um
“louco pelas águas”. Atua junto ao
Consórcio das Bacias dos Rios PCJ
(Piracicaba, Capivari e Jundiaí)

desde 1992 e lembrou que, assim
como ele, os docentes dos cursos
de pós-graduação em Gerencia-
mento de Recursos Hídricos e em
Infraestrutura de Saneamento
Básico da EEP agregam conheci-
mento e atuam como “agentes
multiplicadores”, por militarem no
dia a dia, de forma direta ou indi-
reta, junto aos membros da “Fa-
mília PCJ” ou a entidades públi-
cas e privadas do setor.

SERVIÇO - A cobertura do
“9º Fórum” já está sendo feita pelo
Consórcio PCJ através do
www.agua.org.br e acompanhada
pela EEP (www.pos.fumep.edu.br)

Lahóz foi um dos fundadores do Centro de Pós-Graduação da EEP
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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.
------------------------------------------

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

ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------
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 parcelas -
maiores informações 19 991911944.
------------------------------------------
VENDE-SE Uno Econômico Flex
2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone:
3422-5162.
------------------------------------------
VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$
19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.
------------------------------------------

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

SR. ORIDINEI MARQUES DE OLI-
VEIRA faleceu dia 19 p.p., nesta
cidade, contava 60 anos, filho dos
finados Sr. Joaquim Marques de Oli-
veira e da Sra. Maria Izabel de Oli-
veira, era casado com a Sra. Maria
de Fatima Leite da Silva; deixa os
filhos: Janaina Alves; Pryscilla Ma-
ria da Silva; Patricia Maria da Silva;
Luis Silva e Marcelo Augusto da Sil-
va. Deixa demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi reali-
zado anteontem, tendo saído o
féretro às 16h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE ANTONIO POSSIGNOLO
faleceu dia 19 p.p., na cidade de
Rio das Pedras/SP, contava 73
anos, filho dos finados Sr. Angelo
Possignolo e da Sra. Laura Severi-
no Possignolo, era casado com a
Sr. Dirce do Amaral Possignolo; dei-
xa as filhas: Adriana Natalie Pos-
signolo Martim, casada com o Sr.
Fabio Danilo Martim e Diana Grazie-
le Possignolo, já falecida. Deixa
netos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi reali-
zado anteontem, tendo saído o
féretro às 10h30 do Velório Mu-

nicipal de Rio das Pedras/SP para
o Cemitério Municipal de Rio das
Pedras/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. CARLOS ALBERTO CAMAR-
GO faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 47 anos, filho do Sr.
Jose Carlos Camargo e da Sra. Flo-
risbela Antonia Maretto Camargo,
era casado com a Sra. Valquiria
Gonçalves Camargo; deixa os fi-
lhos: Gabriel Felipe Camargo e Julia
Camargo. Deixa irmãos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 12h00 da sala “Pre-
mium” do Velório do Cemitério Par-
que da Ressurreição para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. JANDYRA FURLAN MARTI-
NEZ faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 83 anos, filha dos fina-
dos Sr. Antonio Furlan e da Sra. Vir-
ginia Bortoli, era casada com o Sr.
Joaquim Arnaldo Martinez; deixa os
filhos: Gerson Luiz Martinez, casa-
do com a Sra. Denize de Fatima
Catarine Martinez e Rita de Cassia
Martinez Andrade, casada com o Sr.
Fernando Andrade. Deixa netos, bis-
netos, demais familiares e amigos.

Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às 16h00
do Velório do Cemitério Municipal de
Charqueada/SP, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ENEDIR MARIA CORAL LA-
CERDA faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 59 anos, filha dos fina-
dos Sr. Augusto Odecio Coral e da
Sra. Josephina Manarin Coral, era
casada com o Sr. Luiz Alberto Ros-
seto Lacerda. Deixa familiares e
amigos. Sua Cerimônia de Crema-
ção foi realizada ontem, tendo saí-
do o féretro às 15h00 do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição,
sala “D”, para o Crematório Unidas
– Bom Jesus de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. AMAURY PINTO CARVALHO
faleceu ontem, na cidade de São
Pedro – SP, contava 79 anos, filho
dos finados Sr. Amaury Pinto Car-
valho e da Sra. Ursulina Pinto Car-
valho, era casado com a Sra. Mar-
lene Leal Carvalho; deixa os fi-
lhos: Ivan Celso Leal Carvalho,
casado com a Sra. Marisa Afon-
so Carvalho e Deisi Vanessa Leal
Carvalho. Deixa i rmãs, sobr i-
nhos, netos, demais familiares e

amigos. Sua Cerimônia de Cre-
mação será realizada hoje, às
10h00 no Crematório Unidas – Bom
Jesus na cidade de Piracicaba – SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. JUDITE PEREIRA DOS SAN-
TOS faleceu ontem, nesta cidade,
contava 85 anos, filha da Sra. Maria
Pereira Sabara, já falecida, era viú-
va do Sr. Manoel Alves dos Santos.
Deixa filhos, genros, noras, netos,
bisnetos, tataranetos, demais fami-
liares e amigos. Seu sepultamento
será realizado dia 24/03/2022, às
15h00 no Cemitério de Novo Cru-
zeiro – MG, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. SEBASTIANA DA CRUZ
TOLEDO faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 98 anos, filha dos
finados Sr. Gabriel da Cruz e da
Sra. Bernardina Correia, era viú-
va do Sr. Lourenço de Toledo.
Deixa filhos, genros, noras, ne-
tos, bisnetos, tataranetos, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 15h00 do
Velório da Saudade, sala 04, para
o Cemitério Municipal da Sauda-
de, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO PAGGIARO faleceu
dia 19 pp na cidade de Piracicaba,
aos 94 anos de idade era viúvo da
Sra. Palmira Sampaio Paggiaro. Era
filho do Sr. Ticiano Paggiaro e da
Sra. Victoria Bassinello,  falecidos.
Deixa os filhos: Antonio Tadeu Pag-
giaro, Silvia Regina Paggiaro, Mar-
cos Paggiaro e Ticiano Adoniran
Paggiaro. Deixa ainda netos, bisne-
tos e demais parentes. O seu se-
pultamento deu-se anteontem as
10:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 05,
para o Cemiterio da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)

SRA. MATHILDE PEREIRA GUIMA-
RÃES faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 89 anos de ida-
de e era viúva do Sr. Lazinho Fran-
cisco Guimarães. Era filha do Sr.
Sebastião Pereira e da Sra. There-
sa Machi, ambos falecidos. Deixa
os filhos: Catarina Joceli Vilalta, fa-
lecida, Julio Cesar Guimarães, fale-
cido, Sandra Aparecida Guimarães,
Lazinho Francisco Guimarães Juni-
or casado com Elisabete Aparecida
Orsini Guimarães e Narvaes Guima-
rães. Deixa ainda netos, bisnetos e
demais parentes. O seu sepulta-
mento deu-se anteontem as 17:00
hs, saindo a urna mortuária do Ve-
lório da Saudade – Sala 05,  para o
Cemitério da Saudade, onde foi inu-
mada em jazigo da família.  (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)

SRA. ANTONIA IRMA ROSINELLI
BERTOLI faleceu anteontem na ci-
dade de Piracicaba, aos 91 anos de
idade e era viúva do Sr. Antônio
Bertoli. Era filha do Sr. José Felicio
Rosinelli e da Sra. Maria Bort, am-
bos falecidos. Deixa as filhas: Mari-
sa Aparecida Bertoli e Marilda Ge-

ralda Bertoli. Deixa também 01 neto.
O seu corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Rio das
Pedras e o seu  sepultamento deu-
se ontem as 11:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de Rio
das Pedras seguindo para o Cemi-
tério Municipal naquela localidade,
onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. WILMA CORREA ARTHUSO
faleceu anteontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 80 anos de idade e
era casada com o Sr. Florindo Ar-
thuso. Era filha do Sr. Sebastião
Duarte Correa e da Sra. Antonia
Lima Correa, ambos falecidos. Dei-
xa os filhos: Renato Sergio Arthuso
casado com Marcia Brandão de
Andrade Arthuso, Jose Marcos Ar-
thuso, falecido que foi casado com
Daniela Fuentes Arthuso, Marcia Te-
rezinha Arthuso Delfino da Silva
casada com Roque Delfino da Sil-
va, Eduardo Geovane Arthuso ca-
sado com Andreia Cristina Pereira
de Lima Arthuso, Marcelo Arthuso,
Maria Cristina Arthuso, Vania do
Carmo Jodas Furlan casada com
Edivaldo Jose Furlan e Simone Ar-
thuso Coletti casada com Robson
Jose Coletti. Deixa também netos,
bisnetos, demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 13:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório “A” do Cemite-
rio Parque da Ressurreição, para a
referida necrópole, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LAZARA DE CAMARGO
BORGES faleceu anteontem na ci-
dade de Piracicaba, aos 88 anos de
idade e era viúva do Sr. Pedro Bor-
ges de Lima. Era filha da Sra. Bar-
bara Maria de Jesus, falecida.   Dei-

xa os filhos: Carlos Alberto Borges
casado com Maria Cristina Gomes
da Costa Borges, Maria de Lour-
des Borges de Oliveira viúva do
Sr. Benedito Aparecido de Olivei-
ra, Neuza Antonia Borges viúva
do Sr. Helio de Oliveira e Antonia
Aparecida Borges. Deixa também
netos, bisnetos, tataraneta, de-
mais parentes e amigos. O seu se-
pultamento deu-se ontem as 10:00
hs saindo a urna mortuária do Veló-
rio da Saudade – Sala 07, para o
Cemitério da Saudade, onde foi inu-
mada em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ FRANCISCO CIRIACO
DE CAMARGO faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 72 anos
de idade e era casado com a Sra.

Maria Auxiliadora de Oliveira Camar-
go. Era filho do Sr. Joaquim Ciriaco
de Camargo, já falecido e Sra. Ma-
ria Aparecida Casarotti de Camar-
go. Deixa os filhos: Valquiria Ciriaco
de Camargo Pinto casada com Luis
Fernando Pinto, José Fernando Ci-
riaco de Camargo casado com Ka-
tia Sgarbiero C. de Camargo, Fer-
nanda de Camargo Morgado casa-
da com Claudio Marcelo Morgado
Fuenteseca e Maraiza Ciriaco de Ca-
margo casada com Sandro Gandra
Rolim. Deixa também netos e demais
parentes e amigos. O seu sepultamen-
to dar-se-á hoje as 15:00 hs saindo a
urna mortuária do Velório Municipal da
Vila Rezende – Sala 01, seguindo para
a referida necrópole, onde será inu-
mada em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

IIIIINFORMÁTICANFORMÁTICANFORMÁTICANFORMÁTICANFORMÁTICA

Câmara abre licitação para
ampliar segurança em rede

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba publicou, nesta segunda-
feira (21), o edital da Licitação 3/
2022, para pregão presencial do
tipo menor valor global, voltado à
aquisição de solução de seguran-
ça em alta disponibilidade e com
redundância, composta de elemen-
tos de hardware e software. O cer-
tame está agendado para o próxi-
mo dia 1º/4, às 9h, na Sala de
Reuniões do 2º andar do pré-
dio anexo (com entrada pela
rua São José, 547, Centro).

Conforme o Anexo II do edi-
tal, a previsão orçamentária para
compra das soluções é de R$
539.032,79, incluindo appliance de
firewall, novo e sem uso anterior e

solução de logs, ambos com garantia
de um ano, e serviços de instalação,
configuração, treinamento e ain-
da suporte técnico por 12 meses.

Podem participar do pregão
as licitantes que desempenhem ati-
vidade pertinente e compatível com
o objeto e atendam às exigências
constantes no edital e nos anexos,
inclusive quanto à documentação
requerida. O edital também define
as regras para a não admissão de
empresas e proíbe, expressamen-
te, a terceirização do objeto.

A íntegra do edital da Li-
citação 3/2022 pode ser aces-
sada no link “Compras” do
s i t e  o f i c i a l  d a  Câmara
(www.camarapiracicaba.sp.gov.br).
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Câmara anuncia licitação para
aquisição de vidros laminados

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba realizará no próximo dia 25
sessão pública para a aquisição de
vidros laminados incolores com
instalação. A licitação ocorre na
modalidade menor preço global. A
sessão tem início às 9h, na sala de
reuniões do segundo andar do
prédio anexo, e terá transmissão
da TV Câmara.

A licitação engloba 28,05 me-
tros quadrados de vidro com 6
milímetros de espessura e 55 me-
tros quadrados de vidro com 8

milímetros de espessura. A Câma-
ra reservou R$ 67.070,17 para a
compra. A íntegra do edital do pre-
gão presencial 4/2022, publicado
nesta segunda-feira (14), pode ser
conferida neste link. A licitante vence-
dora deverá entregar os produtos e
efetuar a instalação em até 30 dias
após o recebimento da nota de empe-
nho. A contratada deverá, antes da
instalação dos vidros, proceder com a
retirada dos existentes, devendo,
para tanto, considerar esse custo
quando da elaboração da proposta.
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Cedic realiza busca ativa de casos de tuberculose
A Secretaria Municipal de

Saúde, por meio do Centro de Do-
enças Infectocontagiosas (Cedic) e
Programa Municipal de Controle
da Tuberculose, em parceria com
o Departamento de Atenção Bási-
ca (DAB) realiza até dia 28 de
março a primeira fase da Campa-
nha de Intensificação de Busca
Ativa de casos de Tuberculose, se-
guindo as orientações vindas do
Centro de Vigilância Epidemio-
lógica do Estado de São Paulo,
via Divisão de Tuberculose. Em
2021, o município registrou 137
casos novos da doença, contra
118 novos casos em 2020.

O objetivo da campanha é
identificar precocemente os casos
de pessoas com tuberculose e, a

partir do diagnóstico, poder ofe-
recer o tratamento adequado e in-
terromper a cadeia de transmis-
são. Sendo assim, a Secretaria
Municipal de Saúde recomen-
da que todo sintomático respi-
ratório – pessoa com tosse por
duas semanas ou mais – pro-
cure uma unidade básica de
saúde para solicitar o exame de
pesquisa para a tuberculose.

A campanha, que acontece em
dois períodos do ano, é uma es-
tratégia de busca ativa dos casos
bacilíferos (pessoas com tubercu-
lose), além de levar informações
para a população sobre a tubercu-
lose e seu impacto para a Saúde
Pública. A tuberculose é uma do-
ença infecciosa e transmissível, que

afeta prioritariamente os pulmões,
embora possa acometer outros ór-
gãos. Além de tosse, outros sinais
e sintomas que podem estar pre-
sentes, como febre vespertina, su-
dorese noturna, emagrecimento e
cansaço/fadiga. “A doença é cau-
sada pelo Mycobacterium tuber-
culosis ou bacilo de Koch. Em 2020
e 2021 o diagnóstico de tuberculo-
se foi ofuscado pela pandemia,
portanto, devemos redobrar os
esforços para diagnosticar os ca-
sos de tuberculose que se perde-
ram em meio aos sintomáticos res-
piratórios envolvendo a Covid-19”,
reforça o secretário de Saúde, Fi-
lemon Silvano.

TRATAMENTO – A tuber-
culose tem cura e o tratamento

dura no mínimo seis meses. É gra-
tuito e disponibilizado pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS). A es-
tratégia do tratamento, é o Trata-
mento Diretamente Observado
(TDO), que consiste na ingestão
diária dos medicamentos da
tuberculose pelo  paciente,
sob a observação de um pro-
fissional da equipe de saúde.

TRANSMISSÃO – A trans-
missão se dá pelas vias áreas, a
partir da inalação de aerossóis. Ao
falar, espirrar e principalmente ao
tossir, as pessoas com tubercu-
lose ativa lançam no ar partí-
culas em forma de aerossóis que
contêm bacilos e que podem ser
aspirados por outros indivídu-
os levando à infecção.
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XV pega o São Bento
nas quartas de final

O XV de Piracicaba conheceu
nesta segunda-feira (21) as datas
e horários das partidas das quar-
tas de final do Paulistão A2, con-
tra o São Bento. Por ter melhor
campanha que o adversário, o XV
joga a primeira partida em Soro-
caba, no sábado, às 21h. A partida
de volta ocorre em Piracicaba, na
terça-feira, também às 21h. Os dois
jogos contarão com transmissão
do Youtube, Eleven e Paulistão-
Play. O Conselho Técnico foi reali-
zado de forma virtual e o XV foi
representado pelo presidente Ro-

dolfo Geraldi. Na reunião, os clu-
bes decidiram pela mudança do
número de reservas. Na primeira
fase, cada técnico poderia levar
apenas 7 atletas para o banco. A
partir de agora, serão 12 as opções
para os treinadores.

Na nova fase da competição,
também será utilizado o VAR em
todas as partidas.

TORCIDA - Em breve o
XV irá se manifestar com rela-
ção a caravana de torcedores e
ingressos para o jogo no Barão
da Serra Negra.
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