que é um direito, ou até um dever
do cidadão em participar. Os vereadores que agem de acordo com a
lógica, com a razão, nada têm a temer. Não é verdade, senhor presidente Gilmar Rotta (Cidadania),
que tem tido muita paciência e coerência para manter a calma no Poder Legislativo. Ao contrário, já teria incendiada a política local.
FÓRUM — I
Do outro lado do mundo, em
Dakar, acontece um dos mais importantes fóruns mundiais. E sua
nova edição, o Fórum Mundial da
Água está reunindo profissionais e
entidades para discutir os problemas e as soluções para o setor de
recursos hídricos.
FORUM — II
O tema deste ano é bastante
abrangente: “Segurança hídrica
nos territórios para o desenvolvimento sustentável e segurança”.
Além disso, os melhores trabalhos
sobre o tema vão disputar prêmios
de $ 100 a $ 500,mil dólares.
FÓRUM — III
Tamanha a sua importância,
o Semae – Piracicaba mandou representantes. Quem foi para lá
foi o superintendente da autarquia, Marcelo Oliveira. Realmente é um evento importante
para o setor e corretíssima a viagem do seu superintendente. O
Capiau só não entende porque isso
não foi divulgado. Seria visto como
demérito? Pelo contrário, palmas à
administração por ter um representante (ou mais?) em Dakar.
MEDO
O tema Tribuna Popular pode
deixar edis preocupados. É que as
sessões devem ser retomadas e tem
muita gente para usar a tribuna, o

MÁSCARAS
O uso de máscaras agora é facultativo, não faz sentido a Câmara insistir em proibir as sessões presenciais? O Capiau entende que é
melhor cuidado e muito cuidado.
Um tempo a mais sem ser presencial nada prejudica o que é transmitido pela TV Câmara e tudo
muito bem feito. Quando voltarem
as máscaras para os recintos, será
bom que o povo participe mais das
reuniões da Câmara. Será ótimo,
inclusive para saber qual candidato a deputado ou senador ou governador o edil apoia. E principalmente presidente da República.
ALMEIDA — I
O ex-candidato a prefeito de Piracicaba Francys Almeida (PCdoB) está
distribuindo uma mensagem, sem
qualquer valor jurídico, mas inteiramentepolítica,deque“vocêvotouemAlmeidaerrado”.UmAlmeidaque defende
os 25 por cento + 300 reais, e não o que
está segurando o aumento, que é o Almeida, Luciano, eleito prefeito.
ALMEIDA — II
Só política eleitoral em précampanha, que faz parte do anedotário entre os que vivem o mundo da política. Esse Almeida gosta
de movimentação; ou Almeida
prefeito, pelo jeito, trabalha mais
no computador e no gabinete. Ambos estão na luta política.
Divulgação

BRITO – Um colaborador desta coluna fotografou o comunicador Edvaldo Brito (Avante) — aliás, que foi homenageado em Barra Bonita por trabalho filantrópico — na
ante-sala do prefeito Luciano Almeida (União Brasil).
Como há “brigas” políticas, a foto é interpretada com
“fim do mundo” e este Capiau entende que todo cidadão que
marcar hora com o chefe do Executivo fica na ante-sala. Afinal, o prefeito de Piracicaba, pelo tamanho da cidade, tem
uma agenda ampla. Que Piracicaba seja a beneficiada.
Divulgação

POSSE NA OAB PIRACICABA
A OAB Piracicaba deu
posse na segunda-feira (21)
à nova diretoria da entidade.
A data, que marca os 90 anos
da instituição, será lembrada também como a posse da
primeira mulher a assumir a
entidade desde sua criação. Fernanda Dal Picolo
chega à presidência da 8ª
subseção depois de uma
trajetória sólida dentro da
instituição. Representando
a Câmara Municipal, o pre-

sidente Gilmar Rotta (Cidadania) destacou a importância de ter as mulheres à
frente dos cargos de comando. Acompanhando da chefe
da Procuradoria Legislativa da
Câmara, Patrícia Midori Kimura, Rotta destacou a importância do envolvimento da
OAB nas atividades do parlamento piracicabano, citando a revisão do Plano Diretor,
em 2019, e a participação na
Escola do Legislativo.

Piracicaba começa 4ª dose
para idosos com mais de80
O intervalo entre a primeira dose adicional (3ª dose) e a
segunda (4ª dose) deve ser de quatro meses ou 122 dias
Felipe Poleti/CCS

Servidores de Piracicaba:
25 anos desde a última greve
José Osmir
Bertazzoni
Se há uma coisa que
choca mais que as outras, como se fosse possível estabelecer uma
gradação de dificuldades, é o horror que perdurou por três anos
congelando os salários
dos servidores, mesmo sabendo que eles são importantes ou
imprescindíveisparaa“execuçãofim”
dos serviços públicos prestados à população e por isso tratado como serviços essenciais pela Lei de Greve (L
7783/89). É fato que, agora, despertou a vontade de lutar por uma
reposição justa das perdas salariais da categoria, com o escopo
de se fazer justiça — não é possível cercear as pessoas de se revoltarem contra um sistema que deseja impor regras antissindicais
ditando que todos os serviços são
essenciais, desejando cercear o direito à greve ou à negociação coletiva no serviço público.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pela
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil buscou exatamente demonstrar que a violação
do direto de greve, garantido aos
trabalhadores pela Constituição Federal de 1988, em sábia decisão da
Ministra Carmen Lúcia, de que sua
aplicação é qualquer serviço público
esvaziaria a eficácia do direito de greve, pois permitiria que a ausência de
serviços fosse anulada com a celebração de convênios. Com isso, a
paralização seria inócua, e a força
reivindicatória dos servidores fragilizada. Assim, as medidas previstas
em Decreto Federal da União, que
pretendia adotar contratos durante
a greve dos servidores, frustrariam
nossa liberdade e nosso direitos
constitucionalmente garantidos.
Da mesma forma deve ser
interpretado e adotado pelo
nosso Tribunal Regional do
Trabalho, caso nossa greve venha a acontecer mediante nossas
incapacidades de firmarmos

negociações que não
prejudiquem a população.
Por consequência,
a coragem que se percebe nos rostos dos mais
de três mil servidores
que participaram da assembleia dos servidores
públicos, no dia 15 de
março de 2022, em frente ao Centro Cívico (prédio de administração da Prefeitura de Piracicaba), demonstra que a
decisão já está tomada e que repor
as perdas é condição inalienável,
sob pena de greve no setor público.
Tudo pode parar da noite para
o dia, na sangrenta guerra pela
sobrevivência e preservação da dignidade dos trabalhadores (servidores) que servem a população de uma
cidade. A razão da nomenclatura
“servidor” é fundada no preceito
de servir, e nunca de ser servil.
Nestas horas, o que entristece é
ver nossos filhos passando necessidades, os salários, fruto dos nossos trabalhos, não serem suficientes para
pagar as contas no final do mês.
Isso é muito revoltante. Como sempre respondia meu nonno Ernesto
Guastalli, quando eu o indagava
por que vieram da Itália: “produrre grano e non poter mangiare il
pane, arare l'uva e non poter bere il
vino” (Triste esse comparativo).
Piracicaba: temos de cuidar
dos seus jardins e praças; prédios
públicos; escolas infantis; ensino
médio e fundamental; temos de
trazer segurança; água; cuidar de
suas ruas e ser diligente com os cuidados relativos à saúde do povo; cuidar
para garantir sua arrecadação e manutenção de serviços públicos; mantêla sólida, forte e pujante. Por que, então, seus gestores nos deixam três
anos sem corrigir nossas perdas inflacionárias? Nós, servidores públicos, não somos os culpados pelas
péssimas administrações que geraram prejuízos e dívidas. Fizemos
com sacrífico nossa parte. Por quê?
Somos os guardiões da cidadania, do trabalho dedicado, entregamos
muitas vezes nossas vidas pelo povo

Tudo pode parar
da noite para o
dia, na sangrenta
guerra pela
sobrevivência e
preservação da
dignidade dos
trabalhadores
que atendemos. Cobrem dos gestores que respeitem os que trabalham,
no mínimo, para poder pagar gênerosnecessáriosàsobrevivência.Hoje,todos nós estamos enterrados em empréstimos consignados, pouco sobra
para comer e suprir as necessidades dos nossos filhos, é algo que
dilacera ainda mais os corações.
Não desejamos a Greve, mas, se
ela acontecer, sabemos que é muito
difícil parar. Mas o que fazer para
evitar uma greve diante de tantas
revoltas? Os servidores apenas desejam ser reconhecidos, reivindicam
que a atual administração pública
apenas corrija seus déficits salariais
diante dos seus salários/vencimentos; não pedem que devolvam o que
já lhes foi tirado — somados o que a
Prefeitura, SEMAE e Câmara de
Vereadores não repassaram da
inflação aos seus servidores, nestes três anos, o valor já supera
três vezes o que o Ministério da
Saúde destinou ao município para o
tratamento da Covid-19.
Em todo este panorama fantasmagórico (mas verdadeiro) de
um país (uma cidade) que trata
seus trabalhadores (servidores)
como cidadãos de terceira classe,
mesmo perante toda dedicação e sacrifícioduranteaumapandemia,que
parece não ser suficiente, aqui está
um grito, um grito de esperança
dos servidores que buscam, através do Sindicato, motivação e coragem para continuar defendendo apenas o que lhes é de direito,
nada mais e nada menos.
José Osmir Bertazzoni,
advogado, jornalista; email: osmir@cspb.org.br

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria de Saúde, iniciou hoje a aplicação da 4ª dose
(segunda dose adicional) da vacina contra a Covid-19 nas pessoas
com mais de 80 anos. O intervalo
entre a primeira dose adicional (3ª
dose) e a segunda (4ª dose) deve
ser de quatro meses ou 122 dias.
Piracicaba tem 5.132 idosos com
mais de 80 anos que já podem receber esta dose da vacina. Joanna
Brancalhão Broggio, 90 anos, ao
saber sobre a aplicação da 4ª dose
contra a Covid-19, foi logo fazendo o agendamento e, hoje,
terça-feira, foi a primeira a receber o imunizante na UBS Caxambu. “Agradeço muito a vacina e
toda equipe aqui da unidade que
cuida bem da gente. Se não fosse
isso, poderia ter sido pior. Não me
contaminei, não tive problemas com
a vacina e recomendo que todos
tomem. Além disso, reforço que,
apesar de não ser mais obrigatório, usem máscara”, alertou.
GARANTIA MAIOR —
Para o aposentado Lauro Liborio Stipp, 81 anos, ficar com a
vacina em dia é garantir menor
problema caso venha a ficar doente. “A gente se cuida sempre, mas
não sabemos direito onde a doença está. Então é melhor se cuidar,
principalmente, recebendo a vacina”, completou. Hilda dos Santos
Reis, 89 anos, esteve na UBS Caxambu
para receber sua vacina ao lado da cuidadora Gisele Polli. “Com a ajuda
dela (Gisele) eu pude fazer o agendamento e vir aqui tomar a vacina
que é uma importante proteção.
Sigo usando máscara quando saio
na rua ou vou a qualquer outro
lugar, mas lá em casa não tenho
mais usado. É um sinal que, em
breve, venceremos a luta contra
a Covid-19”, afirmou. Juraci Alves
Arruda, 80 anos, conhecida como
dona Juraci, fez tudo sozinha. “Fiz o
agendamento e hoje estou aqui
para tomar minha vacina. Eu sempre me cuidei e falo para todos de
casa também se cuidarem. Lá
em casa todos estão vacinados
e, graças a Deus, ninguém pegou a Covid-19”, disse.
SEGUNDA DOSE – A segunda dose de reforço para idosos
com 80 anos ou mais foi anunciada pelo Governo do Estado na semana passada, por recomendação
do Comitê Científico da Covid no
Estado. O Comitê levou em consideração o alto índice de mortalidade entre os idosos desta faixa etária durante a circulação da variante Ômicron, que foi superior aos
óbitos ocorridos nos dois outros
picos da pandemia em 2020 e 2021.
VACINAPIRA – A vacinação
de outros grupos também continua em Piracicaba. Há vagasnoVacinaPira (https://vacinapira.
piracicaba.sp.gov.br) para agendamento da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses.
Edição: 12 páginas
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Jesus

Estratégia insana
Francys Almeida

A

pré campanha
para deputado
estadual começou fervendo em Piracicaba e, dos principais
nomes, temos: Roberto
Morais, Helinho Zanatta,ProfessoraBebel,Alex
de Madureira, Pedro
Kawai e Coronel Adriana.
Esses seis nomes são muito
bons, no entanto há um conflito
eminente: na esquerda, a deputada Professora Bebel se consolidou, não disputa o eleitorado dos
demais; no centro, Pedro Kawai,
Helinho, Roberto devem buscar
votos moderados. O eleitorado da
direita, que vai com Alex de Madureira, mas principalmente com
a Coronel Adriana, está com
"sangue nos olhos" em busca de
resultado positivo na cidade.
A grande questão é que esses
seis nomes poderiam elevar o debate e cada um ultrapassar 20 mil
votos e brigarem para manter a
cidade com três representantes
pelo menos. No entanto, a rede
de Fake News da direita, movida
pelo mesmo agente de sempre,
iniciou campanhas difamatórias
dos demais, para espanto de "zero
pessoas", pois é a forma que sabem fazer política.

Podemos representar esses mentirosos de plantão por
uma onomatopeia,
que é a representação
de um som, caso destes eu diria que: Ploch- Algo caindo!
Realmente a direita de Piracicaba é
um Ploch! Não tem
ideias, muito menos capacidade
cognitiva para debate, é um Ploch! Está em decadência, principalmente por suas mentiras, na
Internet, e até na justiça!
Esperamos um debate nivelado por cima, seria muito bom
ter seis representantes com base
eleitoral em Piracicaba, mas, infelizmente, os "abutres" difamam
os adversários, fazendo crescer
candidatos que não ajudam em

Ser burro está
na moda. V
amos
Vamos
aguardar
nada a cidade. A sabedoria humana teve seu limite em Salomão
e Jesus Cristo, segundo teólogos,
mas a burrice é superada diariamente! Ser burro está na moda.
Vamos aguardar.
FrancysAlmeida,advogado

Anulação das penas de
políticos, problema ao Judiciário
Dirceu Cardoso

A

aproximação das eleições
traz à tona a ressurrei
ção política de notórias
figuras condenadas em até terceira instância, que chegaram a
cumprir pena, e de outras que
ainda enredadas em seus problemas articulam de trás das
grades as composições partidárias e candidaturas de filhos e
outros parentes ou aliados para
representá-los enquanto não
podem voltar pessoalmente à
cena. Tudo é possível a partir
da anulação de penas equivalentes a 78 anos e oito meses de
prisão aplicadas a agentes políticos no âmbito da Operação
Lava Jato e correlatas. O levantamento mostra que, no ano
passado, 14 casos tiveram suas
investigaç ;ões, provas e processos anulados pelos tribunais superiores. São 221 anos e 11 meses de condenações no âmbito
da Lava Jato que foram cancelados sob a alegação de irregularidades processuais. Os tribunais acataram a tese das defesas dos réus de que houve perseguição política, parcialidade e
incompetência do então juiz
Sérgio Moro e de abusos por
órgãos de investigação.
Mais significativo do que o resultado das anulações que trazem
Lula e outros políticos destacados
e enredados de volta da prisão para
as urnas e a vida pública, é o quadro de incertezas que se abre sobre
o Poder Judiciário. A não ser o pronunciamento do STF quanto à possível parcialidade de Moro à frente
da 13ª Vara Federal de Curitiba,
nada se questionou até agora sobre os
desembargadores do TFR4 (Porto Alegre), de outros tribunais regionais e os
ministros do STJ que não só reafirmaram mas algumas vezes agravaram as penas de primeira instância posteriormente anuladas.
A essa altura não cabe nem
questionar o acerto das condenações ou das anulações, mas
estranhar como a máquina judicial foi capaz de conviver com
tamanha contradição. Primeiro
se, na hipótese de estarem ocorrendo as irregularidades que
determinariam as anulações,
porque a própria instituição não
as identificou e fez as devidas
correções antes dos processos
tramitarem; e, por outro lado,
se as condutas indevidas ocor-

O Poder
Judiciário tem a
função de zelar
pela Constituição
e o ordenamento
jurídico dela
decorrente
reram, porque os seus autores
não foram chamados à responsabilidade mesmo em se tratando de autoridades que não podem ser questionadas pelo entendimento e convencimento
sobre o que julgam. O quadro
conduz, no mínimo, à insegurança jur ídica já que réus foram condenados e as decisões
depois revogadas por questionamentos formais e sem qualquer referência ao mérito.
Mais do que determinar a
culpa (ou não) dos envolvidos,
o Poder Judiciário resta agora
com a grande batata quente nas
mãos. Determinar se os condenados e descondenados teriam
sido investigados, acusados e
processados indevidamente, já
que é este o argumento que levou à anulação das penas. E
identificar os culpados das irregularidades ocorridas para
que, dentro do que determina o
ordenamento jurídico nacional,
receberem as devidas reprimendas e – mais que isso – fatos do
gênero jamais voltem a ocorrer
no âmbito da maquina judicial.
O Poder Judiciário – importante peça do tripé institucional
– tem a função de zelar pela
Constituição e o ordenamento
jurídico dela decorrente. É o último bastião que a sociedade
tem para recorrer e modular
seus problemas. Não deve permanecer em convívio com a possibilidade de, por razões externas, ter abrigado processos
imerecidos pelos réus e nem
com a incômoda figura de
ter, com a anulação destes,
facilitado a vida de figurões
que delinqüiram no exercício
da vida pública.
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente
da Aspomil (Associação
de Assistência Social
dos Policiais Militares
de
São
Paulo);
aspomilpm@terra.com.br
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Camilo Irineu
Quartarollo

O

senhor foi tor
cendo a perna
do escravo.
Impassível, o escravo
disse: se continuar ela se
quebrará. Até que... aí
está – confirmou o escravo – quebrou. Essa
é a ilustração do Estoicismo e da impassibilidade diante da dor, corrente
filosófica dos inícios da era cristã. Também os cristãos sublimavam suas dores, em nome da fé.
Muitos morreram nas arenas, por empalamento, crucifixão
e sofreram as difamações de serem comedores de crianças, arruaceiros e monstros, dando argumentações e conluio à perseguição e crueldade xenofóbicas.
Em 325 d. C. Constantino já
não podia manter unido o Império e puxou o movimento cristão
à religião oficial. Dali em diante
se prega uma ideia grega para se
referir ao homem Jesus de Naza-

ré, divinizado e encravado na Trindade pelo
Concílio de Niceia.
Este que peregrina
às festas religiosas de
Jerusalém não tem nenhum atrativo físico
aparente, mas o seguem
uma gente numerosa,
um séquito invejável,
como se houvesse sobre
ele uma predestinação. Aos que não
o conhecem cai bem a ridicularização a que Pilatos o expôs.
O homem da Galileia surge
num movimento caudatário da reconstrução social, política e cultural dos irmãos de aldeia. Os israelitas foram várias vezes escravizados, deportados e resistem pela fé e
cultura transmitida pelos profetas
e patriarcas. A região da Galileia
na qual ele morava era de muitas
enfermidades, infecções e doenças
decorrentes da subnutrição e falta
de higiene de um lugar largado às
moscas e diriam “esquecido por
Deus”. Jesus foi confundido com
muitos revolucionários saídos dali,

O homem da
Galileia surge
num movimento
caudatário da
reconstrução
social, política e
cultural dos
irmãos de aldeia
mas se opõe definitivamente às armas. O galileu, mesmo austero, não
carrega uma doutrina moralista ou
regra pesada sobre a pessoa humana – diz ter jugo leve. Sua visão
moral está dirigida contra os que
se locupletam como os escribas que
devassam as casas das viúvas. O
pecado é mais social, político e econômico que pessoal. Em Jesus é manifesta a coragem da denúncia. A
pessoa humana é destinatária da
lei e do sábado, não o contrário. A
percepção de que em toda regra há
exceção e justo juízo se reflete nele –
vide a adúltera e outros por quem intercede quando se quer impor pelo
ódio a regra, à força e às pressas.

Entretanto, zela pela lei em
benefício de todos, destemido,
ameaça com açoites os mercadores, solta os animais e derruba a
mesa dos cambistas. Humilhação
às classes atingidas, pois é sabido, inclusive nos escritos judaicos, dessa ciranda no pátio do
templo, de ganhos elevadíssimos
à custa de peregrinos pobres.
Tem discernimento incomum das pessoas e do seu próprio grupo de seguidores. Não se
opõe ou persegue ricos ou fariseus. Ao falar “ai de vocês, fariseus”, não está condenando a “todos” os fariseus, mas especificamente àqueles com quem
fala. Sua amizade com Jairo,
Lázaro, Zaqueu e outros ricos
mostra que não se opõe simplesmente à riqueza, mas à ambição e ao mau uso dos bens.
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente e
escritor, autor de
crônicas, historietas, artigos e livros

Imbróglio nas redes sociais
Gaudêncio Torquato

E

ssa poderia, até, ser
uma boa resposta dos
nossos legisladores se
fossem indagados sobre o
vasto arsenal legislativo. Temos leis para tudo e todos.
A questão, pois, não é de
quantidade, mas de aplicação. Os
brasileiros, só mesmo depois de alguma punição, “aguentam” se reger dentro das normas. Foi difícil implantar o
cinto de segurança no trânsito. Em
espaços delimitados para uso exclusivo de pedestres, como no parque do
Ibirapuera, em São Paulo, os ciclistas não se conformam em correr
em seus corredores sinalizados e
acabam atropelando pedestres.
Questão de cultura, dizem.
Em Singapura, jogar na rua a pasta de um chiclete mastigado ou
a bituca de um cigarro é motivo de punição. Em suma, seja
qual for a reforma, esta precisa
ser internalizada pelo sistema
cognitivo dos consumidores.
Esperemos para ver o fenômeno das fake news nas redes tecnológicas durante a campanha. Será
uma onda gigante de mentiras e
versões estapafúrdias que deverão
inundar os espaços do ciclo eleitoral. Os dispositivos arrumados para coibir as meias verdades não darão conta do recado.
A adoção de ferramentas tecnológicas, como a internet, faz parte do mundo contemporâneo e

qualquer instrumento
mais afiado para controlar e monitorar a
expressão será considerado uma forma de
censura. É oportuno
lembrar que temos
sido críticos sobre as
decisões que teimam
em impor controles, principalmente em um momento em que se clama pela liberdade de expressão no
Estado democrático. O valor da
transparência é muito cobrado.
Seria até compreensível que as
redes sociais - blogs e sites – tivessem como parâmetro as disposições que regulam as mídias jornalísticas, como jornais e revistas,
que não são concessões do Estado. Afinal, os limites entre a verdade e as múltiplas versões no terreno eleitoral são tênues. O argumento da isonomia que ampara o arcabouço normativo – garantir os mesmos espaços para todos os candidatos, por exemplo – é frágil. Se imaginarmos que todos os candidatos terão espaço para responder
mentiras sobre eles, feitas pelos internautas, veríamos apenas uma
enxurrada de pontos e contrapontos, e densas nuvens nos horizontes da campanha. A ética, como
sabemos, não tem sido uma variável no tabuleiro da política.
Em suma, atentemos para a
natureza da rede tecnológica. Não
há nela limites físicos e até a unidade tempo, que afere os passos

Ao ser
perguntado sobre
as leis que
outorgara aos
atenienses,
Sólon, um dos
sete sábios da
Grécia antiga,
respondeu: “Deilhes as melhores
que eles podiam
aguentar
.”
aguentar.”
das pessoas e das estruturas, assume outra dimensão. As fronteiras entre público e privado se imbricam no espaço virtual, sob a
égide da liberdade de qualquer um
para fazer e desfazer, criar e recriar, buscar e interagir com interlocutores, enfim, de entrar numa
disputa sangrenta e movida à ódio.
A conectividade propicia a
usuários a efetivação do processo
criativo. Deixa de haver aquela margem de subordinação e passividade
do leitor/ouvinte das mídias tradicionais. Na Telépolis, global e intensamente interativa, tentar garantir
espaços iguais para cada candidato,
com direito de resposta a quem se
sentir atingido por uma adjetivação mais forte, é querer caçar dinossauros na Avenida Paulista.
Impor rigidez a uma esfera pluri-

dimensional faz parte da mania de
fazer leis sobre coisas impossíveis,
como é costume por essas plagas.
É por isso que muitas leis acabam
sendo um tiro de festim.
Para complicar ainda mais a
moldura eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que presidirá o
pleito, terá de administrar o
questionamento da urna eletrônica,
um considerável avanço, ante as investidas contrárias a ela, feitas pelo
presidente Bolsonaro. Em caso de derrota, certamente se escudaria no
argumento de que o sistema eletrônico foi manipulado. Um imbróglio nos espera no princípio de
outubro. O eleitorado bolsonarista estará mobilizado para cumprir
as ordens do seu “mito”. Estaria
disposto a sair às ruas em caso de
derrota do atual mandatário-mor.
Lembram-se de Sísifo, condenado pelos deuses a subir a montanha, todos os dias, com uma
pedra nos ombros para depositála no topo? A nossa esperança de que,
algum dia, o condenado pudesse
cumprir a meta, se esvai. E mais
uma vez assistiremos ao desfecho do
eterno retorno: ver a pedra rolando
montanha abaixo, para desespero
de Sísifo, que fará esse exercício
(?) por toda a eternidade.
Gaudêncio Torquato é
jornalista, escritor, professor titular da USP e
consultor
político
Twitter@gaudtorquato

Alimento, comércio e guerra
Coriolano Xavier

U

m dos fundamentos do
marketing reza que o cli
ente é uma entidade a ser
mantida em estado de encantamento constante, ou algo muito próximo disso. Esse é o ideal. Quanto
maior o encantamento, maior o
potencial de fidelidade e agregação
de valor. A União Europeia (UE),
por exemplo, é um cliente brasileiro de US$ 16 bilhões (2020), com
importações de grãos, carnes e frutas, principalmente.
Olhando pelo valor é um cliente bom, embora distante do nosso número 1, a China, com importações de US$ 36 bilhões (2020).
Como nem tudo é perfeito, a Europa também é aquele cliente tipo bocudo, que reclama do fornecedor
publicamente, inclusive na imprensa, mas que devemos cultivar com
diplomacia e cautela, não só pelo
que representa hoje, mas pelo que
pode vir a ser no futuro, a bordo de um acordo comercial
Mercosul-União Europeia.
Nas artes da diplomacia e
do comércio, conhecer bem o interlocutor e o clima negocial é
pressuposto essencial. A Europa vive mudanças de lideranças
políticas e com isso pode elevar
o tom crítico ao agro brasileiro

nos próximos tempos, em nome
de bandeiras ambientais e de
engajamento na questão climática. Tudo temperado por algum
viés ideológico e um pano de
fundo concorrencial, afinal
Brasil e UE são concorrentes no
mercado mundial de alimentos.
Na Alemanha, de governo
novo com o chanceler Olaf
Scholz, após 16 anos com a chanceler Angela Merkel, a nova ministra das Relações Exteriores é
Annalena Baerbok, uma das líderes do Partido Verde e simpática a movimentos de pressão
global sobre a Amazônia. No
gabinete alemão também figura
outro líder do Partido Verde em
cargo estratégico, Robert Habeck, político que está à frente do
Ministério das Finanças e Proteção Climática.
A França, outra nação com
influência forte na política internacional da UE, terá eleições
em abril e os chamados “verdes”
são força política ascendente
por lá. Como o país assumirá a
presidência rotativa da UE neste ano, um fortalecimento eleitoral das bandeiras ambientalistas poderá trazer maior pressão de opinião pública sobre o
nosso agro e o acordo Mercosul-UE. Pode até evoluir para

De nosso lado, há
valores de troca
estratégicos para
se colocar na
mesa
um aumento do protecionismo,
como já se ensaiou recentemente, insuflando restrições a produtos brasileiros, dada a condução
de nossa política ambiental.
De nosso lado, há valores
de troca estratégicos para se
colocar na mesa. Por exemplo:
a segurança alimentar mundial, da qual o Brasil é fiador importante; a nossa revolução
agrícola tropical sustentável, em
expansão e ensinando os trópicos a produzir melhor; e a maior reserva biológica do mundo,
cujo manejo adequado pode representar vantagens comparativas essenciais na descarbonização da economia mundial.
Isto nós temos e podemos negociar com o mundo (será que queremos?), ainda usando para construir novas percepções sobre o
Brasil, pois hoje em dia os conflitos (comerciais ou não) são
guerras de narrativas também.
Tudo isso estará agora sob
a influência dos impactos da

guerra na Ucrânia, com seu potencial de estimular políticas
protecionistas na Europa, debilidade geopolítica das potências
e, talvez, até novos blocos de
poder euroasiáticos. Além, é
claro, dos efeitos econômicos
imediatos do conflito, como
a escalada de preços das commodities, algum impulso na
i n f l a ç ã o m u n dial e o desarranjo em cadeias globais de
fornecimento, como ocorre com
os fertilizantes.
Cerca de 70% da nossa produção agro fica no mercado interno, que é autossuficiente,
embora com gargalos de desigualdade social e nutricional.
Assim, os horizontes de crescimento da nossa agropecuária
apontam para além-mar e não
apenas com commodities, mas
também com alimentos de valor
agregado e alinhados com as expectativas dos mercados mundiais quanto
à saúde, uso responsável de recursos naturais e transparência com
os consumidores. Tudo em meio a
cenários de incertezas, transições
e volatilidade. Protagonizar no
mercado internacional de alimentos, nesse mundo, não
será tarefa para amadores.
Coriolano Xavier, professor
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P ROFESSORES
Ensino Técnico em
Piracicaba: bom padrão
em atendimento e qualidade
Barjas Negri
Piracicaba foi pioneira no atendimento
do ensino profissionalizante no Estado de São
Paulo, com a implantação da Escola Técnica
Profissionalizante “Fernando Febeliano da
Costa” em 1954 e, depois, com sua ampliação em 1967/
68. Ela atendeu algumas centenas
de alunos por ano, gratuitamente,
por tratar-se de instituição pública. Pós 1970, vamos encontrar alguns cursos profissionalizantes
particulares nas áreas de química
industrial, segurança do trabalho,
contabilidade, enfermagem e construção civil, com destaque para o
Anglo, Dom Bosco, Microcamp,
Enfermap, Cotip, Cristóvão Colombo, Poli Brasil entre outros.
Isso resultou numa oferta significativa de vagas em cursos profissionalizantes para os alunos do
Ensino Médio, com maior proporção de alunos em rede particular
ao que deve ser acrescentado os
cursos às entidades do sistema S:
o Senai, o Sest/Senat e o Senac e,
ainda, a FOP/Unicamp.
Em 2005, quando assumimos
a Prefeitura de Piracicaba, procuramos planejar a estruturação dos
cursos técnicos profissionalizantes
da cidade, visando dar maior oportunidade aos alunos oriundos da
rede estadual do ensino fundamental e sem condições de pagar
mensalidades e os custos da rede
particular. Essa foi a nossa ênfase.
De imediato, numa articulação com governo estadual e o Sindicato dos Metalúrgicos e a direção do Centro Paula Souza, a ETEC
“Fernando Febeliano da Costa”,
com menos de 500 alunos em diversos cursos profissionalizantes,
foi modernizada, ampliada e, em
pouco tempo, passou a atender
mais de 1400 jovens. Posteriormente, numa outra articulação, agora
entre a Fumep, Prefeitura e o Ministério da Educação e Cultura
(MEC), foi possível equipar o Centro de Educação Profissional de
Piracicaba (CEEP), que mesmo após
a conclusão de suas obras ficou
vários anos sem operação. A partir
dessa parceria, centenas de alunos
passaram a ser atendidos gratuitamente ou com bolsas de estudo
de até 50% da mensalidade.
Numa terceira etapa, a Prefeitura desapropriou as instalações da
Alvarco, na Paulista, e construiu

com recursos próprios a
sede da ETEC “Deputado Ary de Camargo Pedroso” que, com todos
laboratórios, passou a
atender mil alunos por
ano, sob a responsabilidade do Estado. Outra
parceria, agora com o
MEC permitiu a construção e implantação do
Instituto Técnico Federal (IF-SP),
no Parque Tecnológico, que atende
mais de 1200 alunos, sendo metade em cursos superiores e o restante em cursos técnicos voltados para

O resultado final
é a dimensão da
rede de cursos
técnicos
profissionalizantes
os setores metalmecânico e automotivo.
Também vale destacar o esforço da Prefeitura para que o Estado
implantasse sua primeira Faculdade de Tecnologia (Fatec) em Piracicaba, na área do setor sucroenergético. A Prefeitura construiu o
prédio que foi equipado pelo Estado, que também financia sua manutenção. A maior parte dos alunos faz cursos universitários, mas
aproveitando seus laboratórios criouse também o curso técnico profissionalizante de química. Em paralelo
a isso, o setor privado também se
adequou, criou novos bons cursos
oferecidos a centenas de alunos.
O resultado final é a dimensão da rede de cursos técnicos profissionalizantes, com destaque para
o setor público que oferece um padrão europeu, com cursos diversificados e ótima qualidade. Para
uma simples comparação, basta
dizer que a participação de alunos
brasileiros de Ensino Médio em
programas educacionais profissionalizantes é apenas 11%, mas no
Estado de São Paulo chega a 15%.
A média na América Latina é 20%
e nos países da Organização para a
Cooperação do Desenvolvimento
Econômico (OCDE) é de 40%. Os
últimos dados disponíveis apontam que Piracicaba se aproxima
dos 40% de alunos em cursos
profissionalizantes, dando contornos a um padrão europeu de
atendimento. Bom para os jovens, bom para a sociedade.
Barjas Negri, ex-prefeito
de Piracicaba.

R EQUERIMENTO

Guarda Civil completa 119 anos e
receberá voto de congratulações
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 6ª reunião ordinária, nesta segunda-feira (21),
voto de congratulações para a
Guarda Civil Municipal de Piracicaba, que completa 119 anos de fundação no próximo mês. A homenagem é de autoria do vereador
Laércio Trevisan Jr. (PL), através
do requerimento 209/2022.
Ao longo de mais de um século, a corporação já assumiu várias
nomenclaturas, como Corpo de Vigilantes Noturno (1954), Guarda
Noturno Municipal de Piracicaba
(1956), Guarda Municipal (1969) e
finalmente Guarda Civil do Município de Piracicaba (1990). Hoje, a
Guarda Civil é comandada por Sid-

ney Miguel da Silva Nunes e possui
vários departamentos: administrativo, planejamento, geoprocessamento de ocorrência, ouvidoria,
assistência social, psicologia, secretaria, oficina e central de chamadas através de GPS, dentista e Cemel. “Piracicaba deve se orgulhar de ter uma Instituição centenária e forte como a Guarda
Civil. Os guardas civis trabalham para garantir a preservação do patrimônio público, dão
apoio constante aos cidadãos
piracicabanos no seu dia a dia e
ajudam a construir uma sociedade mais fraterna e harmônica”, defendeu o autor, na justificativa do requerimento.

F USSP

Câmara aplaude empresa por
doação de 1 tonelada de arroz
A doação de uma tonelada
de arroz pela empresa Koppert
do Brasil para o Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba
(Fussp) foi o mote da moção 45/
2022, aprovada na noite desta
segunda-feira (21) durante a 6ª
reunião ordinária de 2022.
De autoria da vereadora
Ana Pavão (PL), a propositura
diz que a entrega aconteceu no
último dia 8 de março, e que "o
montante doado, será utilizado
para a composição de 200 cestas básicas", que serão encaminhadas a famílias em situação
de vulnerabilidade cadastradas
nos Centros de Referência de

Assistência Social (CRAS). Segundo a parlamentar, "a primeira
entrega foi realizada por Lígia Koch
e Marília Matheus, secretáriaexecutiva e gerente-financeira da
Koppert, respectivamente, à presidente do Fussp, Andréa Almeida. Ainda, participaram do feito,
Tatiane Stella, coordenadora do
Banco de Alimentos, e a assistente
social da Central de Projetos,
Cássia Tonin Deltio".
A honraria será entregue ao
diretor industrial da Kopert, Danilo Scacalossi Pedrazzoli, e ao diretor comercial, Gustavo Ranzani
Herrmann, que representarão a
empresa na cerimônia cuja data de
realização ainda será definida.

Bebel volta a visitar escolas e
convida para webconferência
Evento nesta 4ª feira será transmitido pelo canal TV Apeoesp no
YouTube; deputada Professora Bebel voltou a visitar escolas na segunda
A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT), voltou a visitar
escolas estaduais em Piracicaba, na
tarde desta última segunda (21),
quando defendeu o magistério e a
educação pública de qualidade.
Bebel esteve nas E.E. “Hélio Penteado de Castro”, “Catharina Casale
Padovani”, “Luiz Gonzaga de Campos Toledo”, e “João Chiarini”
quando dialogou com os professores e colocou a categoria ao par da
proposta do governador de São
Paulo, João Doria, que acaba com
a carreira do magistério, inclusive
convidou a todos para a webconferência, que a Apeoesp, promoverá
nesta quarta (22), às 10 horas, para
debater justamente esta proposta,
evento que contará com a participação de especialistas do Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Minas
Gerais e terá transmissão vivo pelo
canal https://youtube.comc/TVApeoesp. Para participar do debate
o link de acesso é o: bit.ly/3s5I8cD
Bebel explicou que o debate
desta quarta-feira contará com a
participação de representantes de
sindicatos de professores de Minas
Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, “que já viveram e vivem a
triste experiência de remuneração
por subsídio, pelo qual os professores abrem mão de direitos como
quinquênio e todos os adicionais.
Esta proposta nasceu no Espírito
Santo e foi implantada também no
Rio Grande do Sul e em Minas
Gerais, onde o ex-governador Fernando Pimentel (PT) acabou por
extingui-la por ser muito prejudicial aos professores”, contou.

Divulgação

Bebel durante visita à escola estadual em Piracicaba, onde falou com professores sobre os
pontos negativos da nova carreira

MOBILIZAÇÃO — Na visita, ainda, a presidenta da Apeoesp
reforçou a importância da mobilização dos professores para defender a manutenção da carreira do
magistério e pelo reajuste salarial
de 33,2%, de acordo com o novo
piso nacional dos professores, para
todososprofessores,inclusiveparaque
participem do “Dia Nacional de Luta”,
que promoveremos, com paralisação
e ato público, no próximo dia 16 de
março, no vão livre do Masp, na avenida Paulista, em São Paulo. É hora de
unirmos a nossa força e dizer não a

estanova carreira. Queremos, sim,
a nossa carreira sendo respeitada, até porque os 73% de reajuste
salarial que o governador anunciou será para poucos. “Quem já
tem salário acima de R$ 5 mil não
terá reajuste”, explicou.
Bebel ressaltou ainda que o
governador João Doria (PSDB),
que está em fim de mandato, com
a proposta de criar uma “ nova
carreira” para o professorado, na
prática, irá acabar com o quinquênio, sexta-parte, 13º salário,
além de dificultar futuros reajus-

tes à categoria, uma vez que os professores passarão a receber subsídio,
como ocorre com quem ocupa cargo
eletivo, como é o caso de deputados,
prefeitos, vereadores.... “Além disso,
a evolução dos professores nessa
‘nova’ carreira está condicionada a
avaliações e outras formas subjetivas. Experiência e tempo de serviço
não pontuam e a carreira não se estende aos aposentados. Vamos trabalhar, mais uma vez, com afinco para tentar barrar esta proposta indecente”, enfatizou a parlamentar e presidenta da Apeoesp.

USP M UNICÍPIOS

Projeto capacita entidades sobre a manipulação de alimentos
O projeto “Capacitação em
boas práticas para manipuladores
de alimentos de entidades filantrópicas no município de Piracicaba”
contribuiu com o trabalho de nove
entidades. Desenvolvido no âmbito do Programa USP Municípios, o projeto foi aprovado no
Edital 2020 do Programa Santander de Políticas Públicas, visando
estimular a solução de problemas
voltados para a melhoria de políticas públicas nos municípios
do Estado de São Paulo.
A iniciativa teve coordenação
da professora Daniele Maffei, do
departamento de Agroindústria,
Alimentos e Nutrição (LAN) da
Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz (Esalq/USP). “O projeto teve colaboração das professoras Aline Cesar e Marina Vieira,
também do LAN/Esalq, da doutoranda Jéssica Finger (FCF/USP),
além de bolsistas de graduação. O
projeto contou ainda com o apoio

L UIZ
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do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea) de Piracicaba”, complementa
a professora Daniele.
Com o objetivo de contribuir
com capacitação em boas práticas
para manipuladores de alimentos
que atuam nas entidades filantrópicas, o projeto foi desenvolvido em
duas etapas: (i) Diagnóstico das
condições higiênico-sanitárias na
manipulação de alimentos, por
meio da aplicação de um checklist
durante visitas realizadas nas entidades e (ii) Treinamento de boas
práticas na manipulação de alimentos, abordando o conteúdo
estabelecido como essencial pela
Vigilância Sanitária. “Além disso, foi oferecido às entidades a
possibilidade de realizar análise bacteriológica da água utilizada para produção das refeições, a
qual foi realizada no Laboratório
de Microbiologia de Alimentos
da Esalq”, acrescenta.

Projeto contribuiu com capacitação de entidades filantrópicas de Piracicaba

QUEIROZ

“Museu de Logística” recebe novos ingressantes da Esalq
Na última sexta-feira (18),
alunos ingressantes da Esalq/USP
participaram da primeira visita em
turma presencial ao Museu de Logística “Luiz de Queiroz”, localizado nas dependências do campus
da universidade em Piracicaba.
A turma de visitantes foi recebida pela equipe do Museu e pelos pesquisadores do Grupo
Esalq-LOG, idealizador do projeto em parceria com a Esalq.
O evento teve como objetivo
apresentar o acervo histórico que
conta a evolução da logística brasileira, representado por peças
como tratores, caminhões, locomotiva, bomba de combustível,
contêiner, empurrador hidroviário e demais itens de grande
importância na história dos
transportes de carga do país.
Além da visita ao acervo do
Museu, os alunos puderam assistir à apresentação institucional do
Grupo Esalq-LOG, referência internacional em pesquisas da área de

Visita dos alunos contou com apresentação institucional do Grupo Esalq-LOG
logística agroindustrial, bem como
participar da dinâmica interativa
desenvolvida na área do Museu.
No dia seguinte (19), os alunos de mestrado em agronegó-

cio da FGV/Esalq/Embrapa
também visitaram o museu,
acompanhados dos professores José Vicente Caixeta Filho
e Thiago Guilherme Péra. Na

ocasião, os alunos puderam conhecer a história do projeto do
Museu e descobrir mais detalhes
sobre seu processo de idealização
até sua efetiva inauguração.
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Mais de 250 crianças participam da
1ª edição do projeto Corrida nos Bairros
Divulgação

Vereador Josef Borges coordenou as provas em 12 categorias de crianças, uma de adulto, em parceria com o professor Wellington Fraga, da Selam
O primeiro evento do projeto
Corrida nos Bairros – Etapa Artemis reuniu cerca de 250 crianças
e adolescentes nas provas disputadas no entorno da praça João
Alfredo, em Artemis, e sete adultos que correram três quilômetros.
A atividade integrou a programação do aniversário do distrito, realizada no sábado (19) pela associação dos moradores, e foi coordenada pelo vereador Josef Bor-

ges (Solidariedade) e pelo professor Wellington Fraga, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam).
Josef é idealizador do projeto, em parceria com o professor
Fraga e conta com apoio da Selam. O objetivo é promover as competições nas periferias da cidade,
sempre no final da tarde de sábado e com o percurso de três
quilômetros (3km) para adul-

tos que estão treinando e iniciando no esporte. Segundo o
vereador, além de difundir a
prática da corrida entre as crianças, o evento permite que corredores participem gratuitamente de provas de corrida de rua.
Nessa edição, as provas foram divididas em categorias por
idade e entre masculino e feminino para as crianças, que
resultaram em 12 largadas, seis

para os meninos e seis para as
meninas. A vibração dos pequenos atletas e de seus pais foi
imensa e todos ganharam medalhas cedidas pela Selam.
Na prova dos 3 km, a largada
foi em frente a antiga estação ferroviária. Os competidores passaram duas vezes pela avenida Aristides Antonio Scarpari (antiga Beira Rio) e retornaram para a estação, pela rua Elvira Pereira Chine-

lato. A primeira colocada foi Ana
Clara Fraga, com o tempo de 12
minutos e oito segundos. Na sequência venceram Dario Olivieri Clemente (2º), Giovana Cristina
Aguiar (3º), Juliana Priscila Cormachini (4º), Izabel Cristina Moraes Cruz (5º), Antônia Bento de
Araújo Silva (6º) e Patrícia Fernanda de Oliveira Filadelfo (7º).
“Fiz na hora a inscrição porque as crianças da escola que tra-

balho como orientadora, tinham
corrido e me incentivaram. Eu me
esforcei para correr e chegar, independentemente de resultado,
para ser um exemplo. Ontem na
escola, eles me disseram que viram e vibraram porque eu ganhei
medalha. O importante nessa prova é participar e concluir. Ver as
crianças me incentivando é a maior vitória”, afirmou Patrícia, que
é moradora de Artemis.
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Vereadora reage a comentário:
“Estamos ocupando espaços”
Ao reagir a comentários machistas, a vereadora Silvia Morales (PV), do mandato coletivo “A
Cidade É Sua”, disse que a situação de violência política contra as
mulheres é observada em todas
as esferas do País. “Em nível federal, estadual e municipal ocorrem essas falas apelativas”, disse, na noite desta segunda-feira
(21), durante a 6ª reunião ordinária da Câmara. “Mas isso é reflexo do fato de que nós estamos
ocupando espaços”, disse.
Silvia lembrou das falas do
deputado federal Eduardo Bolsonaro, o qual sugeriu que um acidente nas obras do metrô em São
Paulo teria sido causado por con-

ta de “haver muitas mulheres na
equipe de engenharia”, e também
do deputado estadual Arthur do
Val, o “Mamãe Falei”, que afirmou que “as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres”.
“Em nossa cidade, vemos
esse tratamento desrespeito à deputada estadual Professora Bebel, que aqui foi chamada de ‘mentirosa’ e ‘hipócrita’, e contra a secretária municipal de Agricultura e
Abastecimento, Nancy Thame, dizendo que deveria ser um homem
por conta de fazer suas necessidades
fisiológicas”, disse Silvia. “Tem alguns
homens que ainda não aprenderam e a gente precisa desenhar”,
destacou a parlamentar.

Á GUA B RANCA

Requerimento pede reconstrução
de caixa de escoamento de água
A reconstrução de caixa de
escoamento de águas pluviais e
adoção de medidas para conter a
erosão em APP (Área de Preservação Permanente) em residencial no
bairro Água Branca é tema do requerimento 194/2022, de autoria do
vereador Paulo Kawai (PSDB). A
propositura foi aprovada na reunião
ordinária desta segunda-feira (14).
De acordo com Pedro Kawai,
foi encaminhada ao Executivo a indicação 3339/2021, que solicitava
a intervenção no que tange a reconstrução de caixa de escoamento de águas pluviais e adoção de
medidas para conter a erosão em
Área de Preservação Permanente
no final da Rua Alcebíades Camolesi, no Residencial Irmãos Camolesi, no bairro Água Branca. “Com

a danificação da caixa de concreto
que havia no local por conta da força das águas pluviais, o local está
em avançado processo de erosão e
degradação das margens do Ribeirão Piracicamirim”, afirmou.
O vereador relatou que em
outubro do ano passado, o Secretário Municipal de Obras, Paulo
Sérgio Ferreira da Silva, informou que o pedido se encontrava
com a equipe de drenagem para
projetos e orçamentos da Pasta
para posterior viabilidade de execução de obra. No requerimento,
Kawai questiona se a equipe já
elaborou estudos para análise da
viabilidade da reconstrução de
caixa de escoamento e qual a previsão/cronograma para executar as melhorias e demandas.

H OMENAGEM

Propositura destaca
lançamento de livro
O professor do Departamento
de Economia, Administração e Sociologia da Esalq (Escola Superior
de Agricultura "Luiz de Queiroz,
da USP) e coordenador e fundador do Esalq-LOG (Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística
Agroindustrial), José Vicente Caixeta Filho, será homenageado com
uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Piracicaba que enaltece o lançamento do livro "E aí,
professor Caixeta?", um compêndio de relatos pessoas e profissionais feitos pelo autor em suas redes sociais ao longo de 2021.
Proposta pelo vereador Pedro
Kawai (PSDB), a moção 46/2022
foi aprovada por todos os parlamentares presentes à 6ª reunião
ordinária de 2022, que foi realizada por meio do Sistema de Deliberação Remota na noite desta segunda-feira (21).
Segundo o texto da propositura, "a venda das edições terá os
honorários relativos aos direitos
autorais obtidos com a comerciali-

M OÇÃO

zação da obra revertidos para os
projetos sociais de uma entidade beneficente da cidade de Piracicaba, a Muccap (Associação
Pró Mutirão da Casa Popular de
Piracicaba) – entidade fundada e coordenada pela assistente
social Ivani Fava Neves".
A moção ainda lembra que
Caixeta "ocupou o cargo de diretor
da tradicional escola entre 2011 e
2014" e que ele "possui diversas
especializações internacionais como
na Austrália, Alemanha e nos Estados Unidos", e destaca, ainda,
que ele já foi secretário municipal
de Trânsito e Transportes.
A propositura também diz que
Caixeta comandará um programa
de entrevistas, o ‘E Aí? Toc Xou’,
que será exibido em um site próprio. "A proposta do programa é a
de contar histórias para que os espectadores se inspirem e aprendam
com os entrevistados", traz o texto
da moção de aplausos.
A honraria será entregue em
data e local a serem definidos.

DE APLAUSOS

Guardas civis serão reconhecidos
por salvamento no rio Piracicaba
O salvamento de uma mulher no rio Piracicaba, ocorrido
no último dia 13, será reconhecido pela Câmara, que aprovou,
na noite desta segunda-feira
(21), durante a 6ª reunião ordinária, a moção de aplausos 44/
2022, do vereador Gilmar Rotta (Cidadania). A homenagem
será estendida à corporação,
representada pelo comandante
Sidney Nunes.
No texto da propositura, o parlamentar relata que a mulher caiu
no Parque do Mirante e ficou embaixo da passarela pênsil, pedindo
socorro. Embora o Corpo de Bombeiro tenha sido solicitado, a vítima não poderia esperar, porque
não estava mais resistindo à força
das águas e, em questão de segundos, seria arrastada.
O guarda civil Ermisson Soares isolou o local e, de forma
segura, entrou no rio e, mesmo
fardado, avançou na correnteza e prestou apoio de resgate a
vítima, e a levou a um lugar se-

guro até a chegada do Corpo de
Bombeiro, num ato destemido
em preservação da vida.
Já em segurança, com a
chegada dos bombeiros, a vítima foi carregada com equipamentos compatíveis, levada
para atendimento médico. Para
o sucesso da ocorrência, houve
apoio da Central de Operações
(COP), junto ao oficial do dia,
ROMO, GPC, GC e Patrulha Maria
da Penha, que foram essenciais em
cada função desempenhada direta ou indiretamente.
A moção de aplausos será direcionada aos guardas civis Ermisson Francisco Soares, Alex Custódio Elias, Levi Ribeiro Russo, Viviane Cristina da Silva Martins, André Luiz Rocha, Aparecido Teodoro, Rosana Piacentini, Gustavo
Moraes Santos, Henrique Gonsales, Hans Walbert Feresin, Marcio
Andrade Felipe e Diego Archimedes Bonvecchio Garrido, e uma cópia será encaminhada ao comandante da GCM, Sidney Nunes.

Comissão quer reunião com
Semae sobre doação de área
Projeto define a desincorporação da área, localizada no bairro Capim Fino,
para doação à Prefeitura, que pretende ampliar o Distrito “Uninorte”
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
da Câmara Municipal de Piracicaba vai solicitar uma reunião com o
presidente do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba), Maurício André Marques de
Oliveira, para discutir o projeto de
lei 263/2021, que autoriza a doação de uma área de 46 mil metros
quadrados para a futura implantação de lotes industriais.
O projeto define a desincorporação da área, localizada no bairro
Capim Fino, para doação à Prefeitura de Piracicaba, que pretende
futuramente incentivar a ampliação do Distrito Industrial Uninorte. O tema foi discutido em reunião
da comissão realizada nesta terçafeira (22), com a participação da
presidente da comissão, vereadora
Sílvia Morales (PV), do Mandato
Coletivo "A Cidade é Sua", e da vereadora Ana Pavão (PL), que devem emitir parecer para que a matéria siga a tramitação na Câmara.
Pelo projeto, a Prefeitura solicita a retomada da posse do terreno, que foi doado ao Semae em
2001 para implantação de uma estação de tratamento de esgoto, desativada em 2012. A comissão havia feito uma série de questionamentos a respeito da resolução
dos passivos ambientais da área
para que ela receba outra destinação. No entanto, os esclarecimentos enviados não foram suficientes para a comissão.
“É preciso que se complete
o parecer que nós solicitamos,
precisa esclarecer alguns pontos em relação à estação de tratamento de esgoto”, explicou a
presidente da comissão. “É uma
área que foi usada para tratamento de esgoto e precisa estar
limpa de qualquer ônus. Se tem
algum problema ambiental na

Fabrice Desmonts

Comissão quer garantias de que terreno não possui passivos ambientais; área
será destinada à ampliação de distrito industrial
área, é complicado”. A vereadora Ana Pavão destacou que a
conversa precisa se dar com o
proprietário do terreno, que é o
Semae e não com outros órgãos
citados nas respostas dos ofícios enviados sobre os processos
de limpeza da área. “Não podemos doar uma coisa que vai gerar problema depois. Nossa
preocupação é não repassar
problemas para as empresas que
virão para cá”, destacou. Com
os novos pedidos de informações,
o prazo de tramitação do projeto
fica suspenso por mais 15 dias
até o envio das respostas.
ÁREA PARA ASSOCIAÇÃO – Outro projeto analisado
pela comissão na reunião desta
segunda-feira (21) foi o 39/
2022, que também diz respeito

à doação de uma área institucional localizada no bairro Pompéia para implantação da sede
da Associação Brasil Parkinson,
conhecida como Colibri. O terreno de 862,50 m² será usado
para a implantação de atendimentos terapêuticos nas áreas
de fisioterapia, fonoaudiologia,
coral, musicoterapia, psicologia,
pintura, palestras, consultorias,
além de atividades de integração social, de lazer e cultura
para pacientes de Parkinson.
A vereadora Ana Pavão
destacou que a comissão é favorável à doação de um imóvel
para a entidade, mas a comissão entendeu que são necessários mais esclarecimentos, como
garantir que se trata de uma
doação e não de uma concessão

do terreno. A vereadora Sílvia
Morales também salientou que
será solicitado ao Poder Executivo o envio do mapa das áreas
institucionais do loteamento
para a emissão do parecer.
A Comissão de Meio Ambiente ainda analisou o projeto de decreto legislativo 10/2022, de autoria do vereador Josef Borges (Solidariedade), que solicita o retorno
da comemoração do Dia do Rio
Piracicaba em sua data original, em
15 de abril. A mudança é necessária, segundo o autor, porque várias comemorações alusivas ao meio
ambiente foram agregadas na Semana do Meio Ambiente, comemorada em junho. A comissão decidiu solicitar mais esclarecimentos
ao autor do projeto a respeito da
necessidade da mudança na lei.

S EGURANÇA

Sistema Detecta São Paulo é apresentado pela Polícia Militar
Assessoria parlamentar

O sistema detecta da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo é um sistema integrador de informações que realiza,
com celeridade, a correlação de informações para auxiliar na tomada de decisões das polícias militar,
civil e científica. O objetivo é auxiliar o
trabalho policial em atividades operacionais e investigativas, acessando diversos bancos de dados de diferentes instituições, correlacionando
informações e imagens de locais,
pessoas e veículos e promovendo
ações policiais coordenadas.
O Comandante Ten Cel Bergamasco informou a importância das
câmeras instaladas por toda cidade, sejam as realizadas pela prefeitura quanto as de estabelecimentos/residências particulares.
O Major Neymar explicou o
funcionamento do sistema e disse
que muitos casos são resolvidos
pelo Detecta, implantado pelo Governo do Estado em 2014. Hoje, o
sistema conta com 3.144 câmeras
em 1.497 pontos de todo o Estado
de São Paulo. Desse total, 2.215
câmeras se encontram em 469 locais da cidade de São Paulo, em
parceria com a prefeitura da capital e com a utilização de equipamentos da CET (Companhia de
Engenharia de Tráfego).
Também são utilizadas nas
operações policiais, as imagens de
câmeras particulares, que são analisadas e triadas pelos funcionários das empresas. As imagens relacionadas com ocorrências policiais são
enviadas para o banco de dados na
forma de alertas. Elas são gravadas e armazenadas onde foram registradas e podem ser requisitadas em
caso de ação policial ou militar.
Ao todo, 56 municípios paulistas estabeleceram parceria para
a integração ao Detecta. O presidente da Câmara, Gilmar Rotta
(Cidadania), informou que a Casa
de Leis está em processo de troca
das câmeras de segurança externas, e que irá firmar convênio com
o Sistema Detecta, que é gratuito,
para auxiliar na alimentação do
banco de dados em busca de me-

lhorar a segurança cada vez mais
da nossa cidade.
O Major ressaltou que qualquer um pode firmar o convênio
com esse sistema, sendo necessário em primeiro lugar, oficiar o secretário de Segurança Pública, comunicando seu interesse. Com essa
ação se provoca o contato de uma
equipe técnica que irá apresentar o
funcionamento do Detecta e verificar quais sistemas disponíveis se
possui, o que inclui o Monitoramento por Leitor Automático de
Placas – LAP ou Videomonitoramento de Ambientes, ou ambos.
O segundo procedimento é
avaliar se o sistema está compatível, onde a Assessoria Técnico Policial da SSP/SP, que irá indicar o
firmamento de convênio. No terceiro passo, é firmado o ajuste,
mediante ações de equipes técnicas da Polícia Militar e Prodesp, que
irão auxiliar o conveniado a fazer

Objetivo é auxiliar o trabalho policial em atividades
operacionais e investigativas, acessando diversos
bancos de dados de instituições
os ajustes para conexão dos serviços disponíveis, informados nos
anexos III, IV e V, podendo ser em
todos eles ou em apenas um deles, conforme a necessidade.

Participaram da reunião: Comandante Tenente Coronel Bergamasco, Major Silvia, Major Neymar,
1º Tenente Tertuliano, Capitão Munhoz, Capitão Sol Reys.
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BOA ESPERANÇA

Prédio será incorporado à
EM Professor Carlos Sodero
Mais duas salas de aulas serão construídas, com ampliação de atendimento de 290 para 350 alunos
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Educação, vai reformar o prédio do
Centro Comunitário, que fica ao
lado da Escola Municipal Prof.
Carlos Sodero, na rua Nicola
Evangelista Neto, 87, Boa Esperança, e anexá-lo à escola. Com
isso, a escola ganhará mais duas
salas de aula e ampliará sua
capacidade de atendimento de
290 alunos para 350 alunos. O
prédio do Centro Comunitário
foi cedido pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads).
O secretário da Educação,
Bruno Cesar Roza, e equipe da
SME estiveram no prédio para
verificar as condições para
adaptação ao ambiente escolar.
Além de aumentar a capacidade em mais duas salas de aula,
no novo prédio serão construídos banheiros masculino e
feminino, uma sala para depósito de material de apoio,

uma sala para materiais de
educação física e uma cozinha para funcionários e professores. Também será feito um
projeto para que no terreno ao
redor do prédio seja feita uma
área de atividades para as crianças e também um estacionamento para funcionários.
No retorno das aulas presenciais, após o período de pandemia,
a procura por vagas na escola cresceu exponencialmente, fazendo
com que muitos alunos que moram
no Boa Esperança precisassem ser
remanejados para escolas próximas. Segundo a diretora da EM
Prof. Carlos Sodero, Celene de
Castro, com o anexo, a escola
conseguirá atender outras demandas que já haviam sido levantadas pela escola.
“A procura de vagas para o
primeiro ano vem sendo muito
grande e pela limitação da escola
deixamos de atender de 20 a 30
alunos do bairro que tiveram

Celene de Castro, diretora da EM Prof. Carlos Sodero, junto
do Secretário Municipal de Educação, Bruno Roza
que ser matriculados em outras
escolas próximas. Além disso, o
espaço físico da escola, atualmente, não suporta a disponi-

bilidade de sala de reforço e sala
leitura, e com o anexo do centro comunitário será possível atender a
essas demandas”, explicou.

S ALÁRIOS

Municipais fazem nova proposta para reposição
O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região realizou na noite de ontem, 22,
a terceira assembleia da campanha
salarial dos servidores de Piracicaba, em frente à prefeitura de Piracicaba. A categoria rejeitou a proposta da administração que foi de
10,56%, a partir de 01/03/2022;
3,17% a partir de 01/09/2022;
3,17% a partir de 01/09/2023 e
3,16% a partir de 01/03/2024, totalizando reajuste de 20,06%.
Cerca de três mil servidores
estiveram presentes, entre cartazes,
panelaços e faixas mostraram a
suas revoltas, alegando que os gastos aumentaram principalmente
por causa dos impostos, IPTU, combustível, dentre outros, mostrando a
inviabilidade da proposta da prefeitura. Ainda em negociação, a assembleia votou na proposta de 15%
imediatamente e mais 6% em maio,
proposta aprovada pelos servidores que será encaminhada amanhã
peloSindicato.
"O prefeito reconheceu que
perdemos 21%. Começamos a negociação, agora precisa acertar a
reposição, são três anos sem reajuste algum. O reflexo da inflação
começa com aumento do combustível. Recompondo, o prefeito terá

Servidores municipais tinham encontro marcado para ontem, dia 22 (assembleia a partir das 19 horas em frente ao Centro Cívico), para decidir os rumos
na fase de negociação com a Prefeitura de Piracicaba em busca do reajuste
salarial e outros benefícios. A princípio, antes da assembleia, era impossível
pensar num acordo, considerando os valores colocados na mesa: trabalhadores reivindicavam 25%, com Prefeitura Municipal oferecendo menos da metade.Dirigentessindicalistaspessimistas,nãodescartavamadeflagraçãodeumagrave.
A esperança estava na possibilidade de uma nova proposta do governo, bem
superior aos 10,56% anunciado. A informação que correu durante o dia, era
de que o governo numa outra oferta não ultrapassaria os 12%.
ÁGUA É VIDA
Ontem (22) foi o Dia Mundial da Água. Como definir a
água? Talvez a forma mais fácil
é dizer que a mesma é indispensável, gera e mantém a vida,
lembrando ainda que representa de 60 a 70% do nosso peso
corporal, regulando a temperatura interna, sendo essencial
para todas as funções orgânicas.
Piracicaba, numa iniciativa das
secretarias municipais de Defesa do Meio Ambiente (Sedema),
Agricultura e Abastecimento
(Sema) e Serviço Municipal de
Água e Esgoto (Semae), mais os
parceiros CPFL e Mirante, programaram atos no Teatro Erotides de Campos (Engenho Central) para ontem (22) e hoje,
quarta, dia 23, com início às 9
horas. Objetivo é debater alternativas e apresentar casos de
sucesso sobre recursos hídricos.
O futuro está em questão e focar sua total e absoluta importância é a missão.
DECISÃO NOTURNA
O XV outra vez vai enfrentar o São Bento e o técnico Paulo Roberto. Primeiro jogo na
noite de sábado (19), e o decisivo na terça (29), em Piracicaba. Paulo Roberto conhece bem
o clima quinzista, inclusive aquele que envolve a fiel torcida piracicabana. Mas, é bom lembrar
que Roberto Cavalo também
conhece e bem o técnico e o
time de Sorocaba.
TUDO BEM
Gabriel Ferrato, vice-prefeito, afastado da Secretaria Municipal de Educação por motivo
de Saúde, se recupera muito
bem. Tem inclusive participado
das reuniões de secretários,
mostrando o conhecido interesse e disposição. Dificilmente
voltará a pasta da Educação,
porém, é tido como uma personagem chave na administração pela
sua dedicação e experiência.

Em assembleia ontem à noite, 22, categoria fez uma nova proposta

grandes servidores trabalhando",
afirmou o dirigente José Osmir
Bertazzoni, que completou: "estamos aqui desde às 15h, hoje que
começou a conversa. O prefeito
mandou proposta em repor as perdas em três anos, agora nos passou a contraproposta de 15% e depois o pagamento dos 6% dm maio,
sobrepondo os valores, ainda podemos entrar em greve, nada está
encerrado. Se houver intransigên-

cia, a greve acontece".
"Os servidores querem a reposição total da inflação ainda nesse
ano. Cada vez que aguarda mais
para reposição, a categoria perde
mais. Economizamos para a administração mais de R$ 75 milhões.
A parcela de contribuição da categoria foi feita, fizemos nossa parte,
contribuímos até mais que o próprio governo no combate a pandemia. É o momento da categoria ser

reconhecida", disse Alexandre Pereira, vice-presidente.
O Sindicato dos Municipais
informou que irá continuar com as
negociações. A próxima assembleia
foi agendada para sexta-feira (25),
às 19h, em frente ao Centro Cívico.
Caso a contraproposta não atenda
os anseios do funcionalismo, a entidade seguindo os regimentos legais, deverá publicar edital para
assim decretar a greve.

RUA CLARA NUNES

"Antonio Rodrigues de Olveira" dá nome a área de lazer no Alvorada III
O projeto de lei 208/2021,
que denomina de “Praça Antonio Rodrigues de Oliveira”, Cidadão Prestante, a área verde e de
lazer localizada na rua Clara Nunes, esquina com a rua Leila Diniz,
no bairro Alvorada III, foi aprovado em segunda discussão na noite
desta segunda-feira (21), durante
a 6ª reunião ordinária de 2022
da Câmara Municipal de Piracicaba. De autoria do vereador Paulo
Henrique Paranhos Ribeiro (Repu-

PRIMEIRA

blicanos), a propositura é uma
homenagem póstuma ao senhor
Antonio Rodrigues de Oliveira, conhecido como "Canário", "por
gostar de assoviar", que faleceu
aos 79 anos em 15/05/2018.
"Antonio Rodrigues de Oliveira nasceu no dia 08/08/1938
em Faria Brito, Ceará, viveu em
Altonia, Paraná, e posteriormente veio para Piracicaba
com a família, onde viveu até
sua derradeira partida", des-

taca documento que acompanha a propositura.
O documento também lembra que ele foi "casado com Auzeni Fernandes de Oliveira, com
quem teve 06 filhos: Cícero,
Francisco, José Aparecido, Dimas, Maria Aparecida e Marilza
Aparecida, além de 7 netos", e
diz que ele morou por 28 em Piracicaba, nos bairros Nova
América e Alvorada II, "onde fez
muitos amigos e deixou ótimas

recordações. Sua família vive
até hoje na residência próxima
à área de lazer denominada em
sua homenagem."
"De família católica, por
muitos anos gostava de auxiliar a comunidade nas quermesses e festas juninas dos bairros
onde morou. Muito querido pela
família, amigos e vizinhos. Vigilante de ofício, trabalhou em
vários condomínios fechados da
cidade como vigia", destaca.

J ANT
AR ALEMÃO
ANTAR
Antecipando a Festa das
Nações, o Lions Clube Piracicaba realiza neste sábado, dia 26,
às 20 horas, jantar alemão no
Clube Cristovão Colombo. Convites a disposição valendo 130
reais, para comida e chopp Brahma a vontade. A arrecadação
ajudará o Hospital da Cana e a
Santa Casa que tratam de pacientes do SUS. Entre em contato
pelo celular (19) 99636-5817.
VEZ DOS CONCURSOS
A Prefeitura de Piracicaba
planeja a realização de vários
concursos. Os secretários municipais não escondem a preocupação com a falta da mão de
obra e o prefeito Luciano Almeida dá preferência a concursados. Quem cuida dos detalhes é

a secretaria de Administração
comandada por Dorival José
Maistro que ganhou o reforço
da Daniela Molina, que ocupou
até fevereiro a chefia de Gabinete do Prefeito Municipal.
A GEND
A P
ARLAMENT
AR
GENDA
PARLAMENT
ARLAMENTAR
Deputado Estadual Roberto Morais (Cidadania), pode se
considerar um político diferenciado. Sua assessoria é obrigada (bem mais) a confirmar convites ou pedidos, ao invés de
manter contato para definir sua
presença em eventos. Realmente
é grande a lista de autoridades e
amigos que fazem questão de receber Roberto Morais. Um privilégio de quem sempre agiu e trabalhou com ética e respeito. No
final de semana principalmente, tem que se desdobrar.
OPINIÃO DIVIDIDA
O anuncio do governo estadual sobre a liberação de máscara divide a população. A queda dos casos em Piracicaba estacionou e considerando que
ainda temos, diariamente contaminados e mortes, muita gente
julga mais sensato não abrir mão
da máscara. Quando do perigo de
aglomeração, realmente é providencial a máscara.
SAF E TENDÊNCIA
Aparentemente o tema Sociedade Anônima no futebol é
tímida, mas nos bastidores as
discussões só aumentam. Há
quem diga que esse é o futuro
do futebol profissional, e quem não
ousar e adaptar a uma nova realidade, não sobreviverá. O XV de Piracicaba já tem esse assunto na
pauta dos seus conselheiros.
ESPERANDO SOLUÇÃO
O abandono das praças José
Bonifácio e Catedral já é um
problema por demais debatido.
Administração anterior ignorou e a
atual dá sinais que pode (não se
sabe quando) decidir encarar o
desafio. Nos dias de chuva o local vira um caos com muita sujeira e água parada em razão do
desnivelamento do piso.
DESTINO: BRASÍLIA
O Hospital da Cana tem
exercido uma nova política: periodicamente visita os parlamentares em Brasília. Como Piracicaba não elegeu deputado
federal, a instituição busca nos
gabinetes de conhecidos e amigos, apoio para a saúde. Na emana passada, Juliana Mazzonetto,
coordenadora de Comunicação
e Daniele Rodrigues (Captação de
Recursos), estiveram na capital
federal quando visitaram vinte
(20) gabinetes. Vários parlamentares garantiram a destinação de emendas para o HFC. Se a
montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha.

FOCO
PROFESSOR CAIXETA
O renomado professor José Vicente
Caixeta Filho conta no livro sobre a sua
autobiografia, como se tronou profissional referência nacional e mundial na
logística agroindustrial. Elogiado e respeitado, o professor Caixeta narra, por
exemplo, a história de Grupo ESALQLOG, já com seus 20 anos de bela existência. O lançamento se deu na semana passada, em ato online, com a obra
recebendo o título "E aí, professor Caixeta? - Melhores Momentos". O professor Caixeta considera a autobiografia envolvente, relatando toda sua emoção vivida durante 33 anos na ESALQ,
onde foi diretor na gestão 2011/
20124. Agora se aposenta e nos
seus 60 anos diz que vai se dedicar
a novos projetos. Vida longa ao querido professor Caixeta, também referência em simpatia e lealdade.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Ano 1974 e o Santos tinha no seu elenco Carlos Alberto Torres, considerado
na Vila Belmiro, o lateral/zagueiro mais completo de todos os tempos. Mas,
existiu um período de crise por causa do casamento desfeito com a atriz
Terezinha Sodré. Ele ficou muito abalado e não conseguia cumprir seus
afazeres como jogador. Durante uma temporada, Elba de Pádua Lima, o
famoso Tim, era o técnico do Peixe e Pepe o supervisor. Carlos Alberto, numa
semana importante, jogo contra a difícil Ponte Preta de Caros e Dicá, não
apareceu a semana inteira para os treinos. Ligava para o Pepe e cada dia
tinha uma desculpa diferente. Apareceu no dia do jogo e Pepe queria saber
o que fazer. Multá-lo? Suspendê-lo? Tim disse que deixá-lo de fora significaria punição ao clube e ao elenco. Pediu para conversar com Carlos Alberto. Foi o que
aconteceu. O Santos ganhou o jogo (1x0), Carlos Alberto saiu de campo
com os prêmios de melhor jogador em campo. E, foi dele o gol da vitória.
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DEFESA

DO

MAGISTÉRIO

S EDEMA

Bebel lança petição pública
pela retirada de projeto

Sedema iniciareformageral
noentornodaRua do Porto
Assessoria Parlamentar

“O governo quer atrelar o reajuste salarial à aprovação do PLC, como
forma de pressionar a todos os deputados a aprovarem o projeto”, explica
Divulgação

A deputada estadual Professora Bebel (PT), presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo), lançou nesta terça (22) petição pública dirigida ao
presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari
(PSDB), solicitando a retirada do
PLC 03/2022, que trata da nova
carreira para o magistério. A petição pode ser assinada no link https://secure.avaaz.org/
community_petitions/po/
pessoas_luta_pela
_retirada_do_plc_3_2022_e
_demais_direitos_da
_categoria_do_magisterio_paulista/
?cSjxZsb&utm_source=sharetools&utm
_medium=copy&utm_campaign=petition1 4 4 4 2 2 7 luta_pela_retirada_do_plc_3_2022
_e_demais_direitos_da_
categoria_do_magisterio_paulista
&utm_term=cSjxZsb%2Bpo
Para pedir a retirada do PLC
03/2022, Bebel argumenta que
o Projeto de Lei Complementar
3/2022, que cria uma "nova
carreira" para o magistério
paulista, não foi debatido com
os interessados, no caso os professores, assim como alega que
um governo em fim de mandato não deve realizar mudança
desse porte, assim como que pagamento por subsídio, como
propõe a propositura, só se aplica a detentores de cargos públi-

Pedidos de melhorias foram acolhidos por Gilmar Rotta (Cidadania)

Atendendo ao pedido encaminhado pelo presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba, Gilmar
Rotta (Cidadania), a Sedema (secretaria municipal de Defesa do
Meio Ambiente) iniciou a reforma
geral na área de lazer do trabalhador, localizada na rua do Porto.
Segundo o pedido encaminhado pelo vereador, “os frequentadores
do local tem procurado nosso gabinete
insistentemente para solicitar essa
demanda, pois se sentem inseguros para praticar suas atividades
físicas e esportivas na área de lazer. ” O ofício 118/2021 encaminhado à Sedema, pelo protocolo 14315/
A deputada Professora Bebel durante manifestação, sexta-feira, em Águas de São Pedro

cos, ministros e secretários de
estados e munícipios. Também
enfatiza que o pagamento por
subsídios prejudica professoras
e professoras e que a "nova carreira" prejudica os aposentados,
assim como entende não ser correto condicionar o reajuste salarial imediato de 10% para a

categoria à aprovação do PLC
3/2022. “O governo quer atrelar o reajuste salarial à aprovação do PLC, como forma de
pressionar a todos os deputados
a aprovarem o projeto”, explica.
Diante disso, reivindica, junto ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, a aprova-

ção em separado do reajuste de 10%
para o magistério, da ativa e aposentados, assim como a retirada do
PLC 3/2022 e o debate sobre a carreira com toda a categoria. “É preciso fazer um amplo debate sobre
esse tema tão polêmico e que mexe
com a vida de todo os profissionais
do magistério paulista”, diz.

P AVIMENT
AÇÃO
VIMENTAÇÃO

Moradores do Altos da Boa Vista sofrem com asfalto precário
O vereador Anílton Rissato
(Patriota) utilizou os 5 minutos regimentais, durante a 6ª reunião
ordinária, realizada on-line nesta
segunda-feira (21), para se dirigir
aos moradores do Altos da Boa
Vista. Segundo o parlamentar, há
um tempo, alguns deles o procuraram para falar da situação precá-

ria do bairro. "É triste ver a situação que está o asfalto. Em contato
com a Semob (Secretaria Municipal de Obras), algumas semanas
atrás, fui informado que já se iniciaram as obras de recapeamento no
bairro. Isso está sendo feito aos
poucos, eu acredito que mais de
50% do bairro está com crateras

enormes. De acordo com a secretaria, a empresa que fez o asfalto
está em um processo judicial
pela má qualidade do serviço.
Desta forma, a Semob não pode,
ao mesmo tempo, fazer toda a
obra porque é tanto buraco, que
vai faltar equipe para outros locais da cidade", afirmou.

APARTE - O vereador Aldisa
Vieira Marques, o Paraná (Cidadania), disse que também estive no
bairro quatro ou cinco vezes. "Levamos a TV Câmara e é isso mesmo que você falou, a loteadora fez
um trabalho péssimo, aí vende os
terrenos e deixa os moradores
ao "deus-dará"", afirmou.

F ÁBIO P ESSOTTI

Câmara Municipal aprova título de cidadão para médico
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na sessão ordinária de segunda-feira (21), o título
de cidadão piracicabano para o
médico Fabio Eduardo Pessotti. A
homenagem foi proposta pelo vereador Paulo Campos (Podemos),
através do projeto de decreto legislativo 57/2021. Fábio Eduardo Pessotti se formou em Medicina pela

Unaerp (Universidade de Ribeirão
Preto), em 2004, recebeu título de
especialista em Clínica Médica pela
Sociedade Brasileira de Clínica
Médica, em 2012, e participou de
vários cursos e congressos ao longo da carreira. Foi coordenador do
curso de capacitação em diabetes
na atenção primária à saúde, em
2015. Desde 2013, atua no consul-

tório de Clínica Médica e Endocrinologia e Metabologia, é coordenador da Clínica Médica do Hospital
Regional de Piracicaba Dra Zilda
Arns desde janeiro de 2020, é emergencista e regulador médico no
Samu de Piracicaba desde 2011 e é
endocrinologista do Centro de
Atendimento a Doença Síndrome
Metabólica da Prefeitura Munici-

pal de Piracicaba desde 2010. Ao
longo da carreira, trabalhou em
ambulatórios e hospitais de várias
cidades além de Piracicaba,
como Santo André (SP), Charqueada (SP), Catanduva (SP), e
Boa Vista (RR). A entrega do
título de cidadão acontecerá em
cerimônia a ser agendada pelo
gabinete do vereador.

C ÂMARA

Força feminina é evocada em discurso de Ana Pavão

No mês da mulher, a vereadora Ana Pavão (PL) aproveitou o discurso regimental de 5
minutos, na sessão ordinária
desta segunda-feira (21), para
falar sobre a força feminina.
“Eu sou muito feminina e não
sou feminista. Vocês nunca vão
me ver brigando e defendendo
um lugar que as mulheres pre-

cisam ter. Eu já tenho meu lugar”, afirmou. “O seu voto e o
meu têm o mesmo peso nesta
Casa. Se vocês não me convidarem para entrar, eu entro. Eu
vou fazer parte das decisões a
despeito do que vocês pensem da
mulher”.
Ela lembrou que as mulheres que estão hoje no poder es-

tão lado a lado com os homens
e leu uma frase: “Queriam que
ela fosse do lar, mas ela era do
ler. E com essa liberdade, ela
poderia ser o que queria ser”,
colocou. “Vou parafrasear um
homem: vocês vão ter que nos
engolir. Segura as mulheres piracicabanas agora”.
Em aparte, a vereadora

Alessandra Bellucci (Republicanos) garantiu que é possível
“passar a borracha” onde está
escrito que as mulheres não têm
competência para fazer. Ana
Pavão retomou criticando a violência contra a mulher disseminadas pela internet. O discurso completo da parlamentar
pode ser visto nesta página.

P EDR
O K AWAI
EDRO

Dia da Síndrome de Down é destaque da fala de vereador

“Hoje comemora-se o Dia Internacional da Síndrome de Down.
Cumprimento a todas as pessoas
com síndrome de down e todos os
familiares. Essa data é usada como
referência na luta”, disse o vereador Pedro Kawai (PSDB) ao fazer
uso dos 5 minutos de fala nesta
segunda-feira (21), durante a 6ª

reunião ordinária de 2022, realizada de modo on-line. O parlamentar destacou as atividades desenvolvidas no Espaço Pipa, uma organização municipal que presta
atendimento às pessoas com síndrome de down ou deficiência intelectual e suas famílias. “O Espaço
Pipa, desde que era uma associa-

ção de pais e amigos, faz um grande trabalho e foi evoluindo nos últimos 20 anos em seus atendimentos. Eles trabalham desde o diagnóstico do recém-nascido até inclusão no mercado de trabalho. É de
extrema relevância", afirmou.
Kawai também elogiou a
equipe que compõe a entida-

de. “A nova diretoria vem desenvolvendo uma nova metodologia desde janeiro, seguindo o legado das diretorias anteriores. Fica aqui o
convite para vocês conhecerem o trabalho do Espaço
Pipa e também de outras entidades”, disse ele.

A LGODOAL

Noemi de Almeida Camargo dá nome a sistema de lazer
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na noite desta segunda-feira (21), o projeto de lei
200/2021, do vereador Gustavo
Pompeo (Avante), que denomina
de Noemi de Almeida Camargo sistema de lazer no loteamento Jardim Alvorada, no bairro Algodoal.
A propositura foi aprovada durante

a 6ª reunião ordinária, realizada
em formato on-line.
No texto, Pompeo detalha que
o PL tem como objetivo “manter o
nome de Noemi Camargo na lembrança junto dos seus familiares e
amigos”, escreve, “ela foi uma pessoa íntegra, idônea e uma cidadã
prestante que fez história em Pira-

cicaba”, acrescenta o parlamentar.
Noemi nasceu em Piracicaba,
em 27 de março de 1966, era filha
de Armando de Lima e de Ana de
Lima Almeida. Era viúva de José
Claudino Camargo, com quem teve
cinco filhos: Gabriel, Fernanda, Denise, Aline e Daniel. E seis netos: Victor, Alexandre, Matheus, Karen, Ke-

vin e Ravi. Ela atuou como agente comunitária de saúde no PSF da Vila
Industrial e atuou como merendeira no antigo Clubin.
Moradora do bairro Vila Industrial, Noemi era reconhecida e
querida na comunidade pelo carinho com as pessoas. Faleceu aos 51
anos, em 11 de julho de 2017.

B EM- EST
AR
ESTAR

2021, solicita pintura das quadras
e traves, troca das tabelas e aros de
basquete, troca dos bancos, manutenção e pintura dos banheiros femininos e masculinos, instalação
de dois playgrounds infantis e colocação de placa proibindo passear
com cachorros sem focinheira. A
secretaria já iniciou as obras de
manutenção e as trocas dos bancos, tabelas e aros.
A realização dessas demandas, segundo o parlamentar, irá
proporcionar aos frequentadores da área de lazer mais
comodidade e mais segurança no uso do espaço.

ANIMAL

Vereadora pede mais respeito:
“A internet virou terra sem lei”
A vereadora Alessandra Bellucci (Republicanos) pediu mais
respeito no debate político, sobretudo para causas específicas,
como a que defende, voltada ao
bem-estar animal no Município.
“A internet virou terra sem lei”,
disse, na noite desta segundafeira (21), durante a 6ª reunião
ordinária da Câmara.
Ela lembrou que, recentemente, ao atender um caso de maustratos a cães, a abordagem à tutora foi divulgada em várias mídias.
“E lá, tinham vários comentários e
várias pessoas debochando do nosso trabalho, das bandeiras que os

vereadores levantam e defendem”,
disse, ao lembrar que “convidou as
pessoas a participarem de um dia
do meu gabinete”.
Alessandra disse que a situação dos animais é uma “questão de
saúde pública” e que, enquanto vereadora, vai manter a cobrança e a
fiscalização para que o Executivo
possa desenvolver melhores serviços públicos para essa causa. “Infelizmente, o ataque e a violência
são constantes, por isso, peço
que, antes de criticar, que as
pessoas venham conhecer o
nosso trabalho, porque se trata
de políticas públicas”, disse..

M IRANTE

Iluminação providenciada
após pedido de vereador
O vereador Laércio Trevisan
Jr (PL) aproveitou o discurso regimental de cinco minutos, na sessão ordinária desta segunda-feira
(21), para falar sobre serviços públicos executados, após reivindicações apresentadas por ele, como
melhorias na iluminação na entrada do Parque do Mirante. Ele cobrou que ainda falta providenciar
o conserto da iluminação na ponte
do Parque do Mirante, que apresenta oito lâmpadas queimadas, e
também na Praça Imaculada Conceição, na Vila Rezende. “Onde o
poder público não se instala, a marginalidade domina”, afirmou.

Outras melhorias já realizadas
foram citadas, como a sinalização
na área comercial do bairro São
Dimas e a limpeza dos acostamentos da estrada Pedro Morganti, no
bairro Vista Alegre, que já tem sido
realizada. Ele ainda reforçou que
aguarda o envio de dados pela
Guarda Civil Municipal, Polícia
Militar e Polícia Civil, a respeito dos
furtos e roubos ocorridos em Piracicaba desde janeiro de 2021.
Trevisan também mencionou
o centenário do Instituto Baroneza, que recebeu moção de aplausos
aprovada pela Câmara, e o aniversário do Distrito de Artemis.

N OVA P IRA
CIC
ABA
IRACIC
CICABA

Rotatória recebe o nome de
"Josephina Prete Castilho"
De autoria da vereadora Ana
Pavão (PL), foi aprovado em segunda
discussão nesta segunda-feira (21),na
6ªreuniãoordinária,oprojetodelei273/
2021, que dispõe sobre denominação de
rotatória na confluência entre as ruas
Zulmira Cruz Lima e Dos Maçons, no
bairro Nova Piracicaba. A via passa a
se chamar "Josephina Prete Castilho".
Na justificativa, a parlamentar
destaca que a presente propositura
“visahomenageareimortalizaronome
de Josephina Prete Castilho, cidadã
prestante, exemplo de mãe, dedicada

aos filhos e netos”. O texto informa ainda que Josephina Prete Castilho, mais
conhecida como “Zefinha”, nasceu
em 1937 no município de Piracicaba, cidade “que amou até seus últimos dias”. Casou-se com Luiz Castilho Fernandes em 1958.
“Zefinha, uma mulher de vida
simples que nunca economizou em
amor e em amar. Morreu aos 75
anos, no dia 27 de julho de 2012,
deixando saudades e grandes ensinamentos aos familiares e amigos”, diz trecho da propositura.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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P ATRIMÔNIO

SEMANA

Vereador acompanha obras
de melhoria no Monte Alegre

Evento aponta a necessidade
de preservação de nascentes

DA

ÁGUA

Assessoria

parlamentar

Na avenida Comendador Pedro Morganti, principal via de acesso
ao bairro, a Semob realiza serviços de passagem de máquinas
Com objetivo de vistoriar os
serviços que estão sendo realizados pela Prefeitura Municipal no
bairro Monte Alegre, o vereador
Laercio Trevisan Jr. (PL) esteve,
nesta terça-feira (22), em visita ao
local. As reivindicações estão relacionadas a poda de árvores, recuperação
de acostamentos, operação tapa buracos e sinalização de trânsito, demandas encaminhadas ao Executivo pelo parlamentar.
Na avenida Comendador Pedro Morganti, principal via de acesso ao bairro, a Semob (Secretaria
Municipal de Obras), está realizando os serviços de passagem de máquinas e colocação de cascalhos no
acostamento da via. “Em toda a extensão da avenida, o acostamento
estava tomado pela vegetação, impossibilitando que os motoristas
estacionem seus carros em casos
de eventual necessidade” relatou.
Além disso, a Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente), está realizando os serviços de poda de árvores em trechos pontuais da via, que apresentavam riscos de acidentes.
Área de lazer: Após solicitação do parlamentar, a Sedema executou os serviços de corte de mato
no campo de futebol e na área de
lazer localizada junto ao Centro
Comunitário do bairro Monte Alegre, onde estão o playground e a
academia ao ar livre. “Trata-se de
um local de intensa movimentação de crianças e adultos e os serviços de capinação e de limpeza vi-

“Q UART
A
ARTA

Assessoria parlamentar

Josef Borges representou o Legislativo na solenidade da Prefeitura e ressaltou a importância da preservação das nascentes

Laércio Trevisan Júnior (PL) esteve no local nesta terça-feira (22)
sam a garantir melhores condições
de uso aos frequentadores deste importante espaço público”, relatou.
ANTIGO ANEL VIÁRIO A Semob iniciou nesta semana, os
serviços de passagem de máquinas
e limpeza no acostamento da via.
Tal serviço faz parte de uma “força
tarefa” solicitada ao Executivo pelo
parlamentar, após realizar uma visita ao local em fevereiro. Na oportunidade, o parlamentar solicitou
os serviços de tapa-buracos, (já realizados parcialmente), recuperação do
acostamento (que está em andamento) e a sinalização de trânsito.
O antigo anel viário municipal
“Comendador Leopoldo Dedini”,

possui 4,5 km de extensão, com início na Rodovia Luiz de Queiroz (SP304), seguindo até a Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147).
“Nos últimos anos, foram realizados serviços de tapa-buracos,
no entanto, tendo em vista a intensa movimentação de veículos na
referida via, principalmente veículos de grande porte, o Anel
Viário Municipal apresenta uma
pavimentação totalmente danificada por fendas, fissuras e
trincas, afundamentos, escorregamentos de massa, corrugação,
ondulação e panelas” disse.
“Além disso, não existe acostamento, que está completamente

tomado pela vegetação, prejudicando inclusive a visualização das placas de trânsito. Em alguns trechos,
o mato invade a pista de circulação
de veículos, além da ausência de
sinalização de trânsito (horizontal), que está totalmente apagada, oferecendo sérios riscos de
acidentes aos motoristas que por
ali transitam”, relatou.
“Agradeço a atenção dos secretários municipais Paulo Sérgio Ferreira da Silva (Obras), Alex Gama
Salvaia (Meio Ambiente) e Jane
Franco Oliveira (Trânsito) pela
atenção com as demandas relacionadas ao bairro Monte Alegre”,
finalizou Trevisan Jr.

DA INTEGRAÇÃO ”

Sincop abre série de encontros para capacitação
O Sincop – Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba dá início
hoje a uma série de encontros voltados à capacitação por meio de
parcerias com a OAB – Ordem dos
Advogados do Brasil regional Piracicaba e o Crea - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de São Paulo. Os encontros acontecem em três quartas-feiras segui-

das, dias 23 e 30 de março, e 6 de
abril, das 19h30 às 21 horas.
A Quarta da Integração é oferecida gratuitamente para os associados do Sincop, OAB e Crea. Para
os demais interessados o custo é de
R$35,00 para as três palestras. No
dia 23 de março a The Wall Investimentos (escritório credenciado a XP
investimentos) vai apresentar:

Ferramentas para cálculo de
imposto de renda variável, Bolsa, Tipos de investimentos e Cenário Macro. No dia 30 de março,
Crea e Sincop orientam sobre
Abertura de empresas de engenharia, Quando é obrigatório registro no Crea, Tributação da
Construção, Tributação do Engenheiro e Desoneração. No úl-

P ENTECOST
AL
ENTECOSTAL

Igreja será homenageada
pelos 50 anos de fundação
A moção de aplausos 43/22,
do vice-presidente da Mesa Diretora, vereador Acácio Godoy (PP),
à Igreja Evangélica Pentecostal “O
Brasil para Cristo” pelos 50 anos de
fundação, foi aprovada durante a 6ª
reunião ordinária de 2022, realizada on-line nesta segunda-feira (21).
De acordo com o autor da propositura, a igreja em Piracicaba foi
iniciada oficialmente em 25 de abril
de 1972 através do pastor Armando Cavion, que junto com mais 16
pessoas se ligaram à Superintendência Regional de Jundiaí, como
uma pequena congregação locali-

zada a rua Regente Feijó e posteriormente a rua Bernardino de Campos. Em 24 de Janeiro de 1980, a
igreja foi ligada diretamente à convenção do Estado de São Paulo.
Hoje, a igreja conta com a sede
no Bairro Morumbi, inaugurada
dia 20 de outubro de 1984. O pastor Armando Cavion, um dos fundadores da igreja, atualmente com
79 anos de idade, continua trabalhando ativamente, exercendo a
função de 1º vice-Presidente, auxiliando atual pastor presidente Aparecido
Donizete do Carmo, responsável pela
igreja sede e mais seis congregações.

timo encontro, dia 6 de abril, OAB e
Sincop orientam sobre Tributação de
Advogado, Sucumbência, Abertura
de escritório de advocacia e Livro
Caixa. Para participar é preciso fazer
inscrição por meio do e-mail
sincop@sincop.com.br.

O vereador Josef Borges (Solidariedade) participou da abertura da programação da Semana
da Água – Por uma Gestão Compartilhada dos Recursos Hídricos, realizada no Teatro Municipal "Erotides de Campos", no
Engenho Central. Ele representou
a Câmara no evento, que também
teve a presença da vereadora Silvia Morales (PV) e do vereador
Gustavo Pompeo (Avante).
O evento é promovido pela
Prefeitura e pelo Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto), em
parceria com as concessionárias
Mirante e CPFL Paulista. Comemorado nesta terça-feira (22), o
Dia Mundial da Água foi instituído durante Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (Rio
92/Eco 92) para conscientizar sobre a importância da água para a
sobrevivência de todos os seres
vivos.
Josef Borges, que é líder do
governo na Câmara, ressaltou as
ações em defesa da água no município, principalmente a de recuperação de nascentes. "As nascentes precisam ser protegidas e
recuperadas com reflorestamento para contarmos com
abastecimento de água no futuro", afirmou.
Também estiveram na cerimônia o prefeito Luciano Almeida, que também é presidente do
Comitê PCJ (Comitê das Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) e do Comitê da Bacia Hidrográfica dos
Rios Piracicaba e Jaguari, o secretário de Defesa do Meio Am-

biente, Alex Gama Salvaia, a secretária de Agricultura e Abastecimento, Nancy Thame, o superintendente operacional do Semae, João
Victor Santos Roesner, o secretário-executivo do Comitê PCJ, André Navarro, o diretor-presidente
da Fundação Agência das Bacias
PCJ, Sergio Razera, e o promotor
de Justiça do Gaema, Ivan Carneiro Castanheiro.
Temas importantes sobre o
abastecimento, o futuro dos recursos hídricos e as ações para a garantia da segurança hídrica de Piracicaba
foram debatidos entre os participantes
da roda de conversa, que teve a secretária Nancy Thame e o geólogo
Fábio Lazzerini, da Sedema.
PREMIAÇÃO E PLANTIO - As
atividades da Semana da Água
continuam nesta quarta-feira (23)
com a premiação dos alunos da
Escola Municipal "João Batista
Nogueira", às 9h, pela participação
no concurso "A importância da
água para a geração de energia".
Os trabalhos estão expostos na entrada do teatro.
Na sequência, serão realizadas
duas rodas de conversa. A primeira terá a participação dos educadores Elisandra Moreno, diretora
da Escola Municipal "João Batista
Nogueira", e Jerry Morais, do Consórcio PCJ, e a segunda, que vai
debater os desafios do abastecimento, terá a participação de João Victor Santos Roesner, do Semae, e
Rodrigo Leitão, da Mirante.
No sábado (26), será feito o
plantio de cerca de 500 mudas de
árvores nativas pelo programa
Plante Vida, a partir das 9h, no
bairro Altos do São Francisco.
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PLANO DIRETOR
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

Elaboração de Plano Diretor foi o tema da reunião do Parlamento
Metropolitano de Piracicaba, nesta terça-feira (22), em Araras
Davi Negri

A importância da participação popular e como o Poder Legislativo pode dar suporte na
elaboração de um Plano Diretor
foram debatidos na reunião do
Parlamento Metropolitano de
Piracicaba, realizada na manhã
desta terça-feira (22), na Câmara Municipal de Araras.
O Parlamento Metropolitano é composto por vereadores e
pelos presidentes das Câmaras
dos 24 municípios que compõem a Região Metropolitana
de Piracicaba (RMP). Com o
tema "O papel do Poder Legislativo na construção, revisão e fiscalização de Planos
Diretores", os participantes
acompanharam a explanação
de três especialistas sobre a revisão do Plano Diretor.
O professor em Direito Urbanístico da Universidade de
São Paulo, doutor Raul Miguel
Freitas de Oliveira, consultor da
Câmara de Piracicaba quando
da revisão do plano diretor da
cidade, deu destaque ao poder
que o vereador tem de propor
emendas e como essas ações incluem a participação popular; a
arquiteta e urbanista Mônica
Fradi Ferreira, coordenadora do
Grupo de Trabalho da atualização do Plano Diretor de Rio Claro, trouxe a experiência da cidade que está no auge do processo
de revisão, destacando a participação dos vereadores desde o
início e as “escutas” realizadas
com a população; e Felipe Dezotti Beloto, secretário municipal de Planejamento, Gestão e
Mobilidade de Araras, fez uma
apresentação de como está sendo o processo de revisão do plano diretor da cidade. “Cada palestrante colocou o pensamento

Encontro do PMP aconteceu na Câmara Municipal de Araras

como urbanista, como profissional da
área e como se deve construir um plano diretor no município. O que é o
mais importante na construção desse
plano diretor é a transparência, é divulgar, é trazer a população para dentro da Câmara para discutir a elaboração, que as entidades de classe
venham e que façam uma discussão
envolvendo todas as áreas”, destacou Gilmar Rotta (Cidadania), presidente do Parlamento Metropolitano e também presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba.
Rotta ainda destacou que existem muitos municípios dentro da Região Metropolitana de Piracicaba que
ainda não desenvolveram um Plano
Diretor e a reunião teve o objetivo de
“mostrar para esses municípios como um
Plano Diretor deve ser construído”.

C AMPESTRE
VENDE-SE carro Corolla 2005, gasolina, super econômico, manual, completo, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
-----------------------------------------VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas maiores informações 19 991911944.

PASSA-SE PONTO
Comercial (confeitaria) com lucro - E-mail:
kim@ consultoriainbox.com.br
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.
O Presidente a Cooperativa Piracicabana de Horticultores -COOPIHORT,
inscrita no CNPJ sob nº17.088.367/0001-01 no uso de suas atribuições
CONVOCAM todos os sócios para a "Assembleia Geral Ordinária" a ser
realizada no dia 12 de Abril de 2022,no Bairro Pau Queimado ,Estrada
Jacob Canale ,nº1270 Piracicaba /SP .A instalação da Assembleia será às
19:00 horas, em Primeira Convocação com a presença minima de 2/3
(dois terços) do número de cooperados em condições de votar, em Segunda Convocação às 19:30hrs com metade mais um dos cooperados em
condição de votar ,e em Terceira e Ultima Convocação às 20:00hrs com
no mínimo 10(dez) cooperados em condições de votar , para tratar da
seguinte ordem do dia:

1 - Eleição do Conselho Fiscal
2- Prestação de contas e outros.

Câmaras reforçam importância
da participação popular

A reunião também levantou a possibilidade de um Plano Diretor único para os 24 municípios da Região Metropolitana de Piracicaba. “O primeiro
passo é a gente entender como
construir um Plano Diretor realmente eficaz que possa analisar as problemáticas da nossa
região metropolitana, somar
forças junto aos outros municípios, fazer um raio-x completo e
fazer que os municípios sejam
pontes criadas de um elo eficaz”,
declarou Rodrigo Soares (PSDB),
presidente da Câmara de Araras e terceiro vice-presidente do
Parlamento Metropolitano.
Na reunião ordinária de fevereiro, o prefeito de Cordeirópolis,
Adinan Ortolan, compartilhou a ex-

periência da cidade em promover
um planejamento regional, sugerindo a ampliação do debate. A reunião desta terça-feira (22) teve a
participação da vice-prefeita da cidade, Fátima Celin (PT).
De acordo com Gilmar Rotta,
serão realizadas novas reuniões e
outras pessoas serão ouvidas com
intuito de auxiliar no papel das
Câmaras na elaboração do Plano
Diretor. “Em breve iremos iniciar a
discussão de um plano regional que
envolve os 24 municípios, então por
isso temos que ter a base dos municípios para depois trabalhar no
plano regional”, concluiu.
A próxima reunião do Parlamento Regional será no dia 19
de abril, às 10h, na Câmara Municipal de São Pedro.

A RTEMIS

Vereador indaga se há resposta Comemoração pelos 86 anos
sobre pedido de semáforo
reúne moradores e autoridades
Autor do requerimento 208/
2022, aprovado segunda-feira (21),
na 6ª reunião ordinária, o vereador Pedro Kawai (PSDB) cobra do
Executivo um posicionamento sobre as soluções que estão sendo
avaliadas para o trânsito no trecho entre a rodovia Cornélio Pires
e a avenida Laranjal Paulista, no
bairro Campestre. O local apresenta engarrafamentos diários.
O parlamentar já solicitou em
fevereiro do ano passado, na indicação 1.022/2021, a instalação de
semáforo na rotatória existente no
trecho. Em resposta, o então secretário municipal de Mobilidade Ur-

bana, Trânsito e Transportes, José
Vicente Caixeta Filho, informou
que a solicitação estava sendo analisada pelos técnicos do Departamento de Engenharia da pasta. Até o
momento, no entanto, o parlamentar
não foi comunicado de qualquer
parecer sobre a demanda.
Kawai pergunta se os técnicos
do departamento já efetuaram vistoria para a instalação de semáforo na rotatória, se há parecer sobre
a situação e qual a previsão para
a colocação do equipamento.
Caso a demanda ainda tenha
recebido andamento, o vereador
questiona os motivos.

A comemoração dos 86 anos
do distrito de Artemis, no sábado
(19), foi destacada pelo vereador
Josef Borges (Solidariedade) em
fala na 6ª reunião ordinária, nesta
segunda-feira (21). Moradores e
autoridades participaram das atividades, que envolveram a entrega
da reforma da praça João Alfredo,
a realização de exames gratuitos de
saúde e corrida infantil.
"No último dia 19, comemoramos os 86 anos do distrito de Artemis. Na oportunidade, inauguramos a praça João Alfredo, que foi
remodelada e reformada com verba parlamentar do deputado Alex

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

de Madureira. É uma praça muito
importante para toda a população",
enfatizou o vereador.
Josef Borges exibiu imagens
das ações realizadas no distrito,
com a presença do prefeito Luciano Almeida, e dos secretários municipais de Saúde, Filemon Silvano, e da Ação Cultural, Adolpho
Queiroz, entre outras autoridades.
O vereador elogiou a realização da corrida voltada ao público infantil. "Um evento simples
e de grande importância para as
crianças. Tivemos a participação
recorde de 200 crianças, todas
ganharam medalhas."

Divulgação

EDITAL
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

ESGOTO
A Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) do Semae apurou, na tarde de
segunda-feira (21), uma
denúncia de vazamento de
esgoto na região do bairro
Terra Rica. A presidente Rai
de Almeida (PT) e o membro Thiago Ribeiro (PSC)
estiveram na avenida Rio
das Pedras, na altura do
número 4.200. No local, foi
constatado que o vazamen-

to de esgoto denunciado já
havia sido corrigido pela
equipe da Águas do Mirante, mas a denúncia que chegou para a presidente da Comissão relatou que o vazamento no local é frequente. O
vazamento estava de fato
controlado na tarde desta
segunda. No entanto, segundo os mesmos, ainda havia
vestígios do extravasamento do esgoto na calçada.
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VILA CRISTINA

I NSALUBRIDADE

Praça
receberá
o nome
de criança
vítima da
leucemia

Vereador pede que adicional
seja pago a terceirizados
O vereador Zezinho Pereira
(União Brasil) fez um apelo para
que a nova empresa contratada
pela Prefeitura para a prestação
de serviços na Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente) pague o adicional de insalubridade a seus empregados.
"A empresa que assumiu não
quer pagar a insalubridade dos
funcionários, dando uma baixa
[no salário] próxima de R$ 400
cada funcionário", disse o vereador, durante a 6ª reunião ordiná-

O projeto de lei 209/2021, do
vereador Ary de Camargo Pedroso Jr (Solidariedade), que denomina de “Pedro Henrique Santos
de Melo” a praça no loteamento
Tatuapé, no Bairro Vila Cristina,
foi aprovado durante a 6ª reunião
ordinária deste ano, realizada online nesta segunda-feira (21). A
nomeação visa homenagear Pedro
Henrique Santos de Melo, filho de
Paulo Rocha de Melo e de Érika Caldeira Santos. Pedro faleceu em Piracicaba, aos 5 anos de idade, vítima de leucemia. De acordo com o texto, Pedro era uma criança extrovertida, sonhadora, apaixonada por
futebol, pela sua cidade e principalmente pelo Rio Piracicaba.

ria, nesta segunda-feira (21). Zezinho Pereira defendeu o adicional diante dos riscos a que os trabalhadores
ficam expostos no dia a dia e afirmou que entrará em contato com o
sindicato da categoria e a Prefeitura para solicitar o pagamento.
"Esses funcionários ficam
pegando galhos pela rua, sofás
velhos, fazem um trabalho braçal que tem alguns perigos,
como escorpião, carrapato e cobra. Várias coisas que podem
acontecer com eles, que precisam ganhar esse percentual."

VILA SÔNIA

Via pública é denominada
de Benedito da Conceição
A Câmara aprovou nesta segunda-feira (21), na 6ª reunião
ordinária de 2022, o projeto de lei
31/2022 que dispõe sobre denominação de prolongamento de via pública, no bairro Vila Sônia como
“Benedito Lourenço da Conceição”.
A autoria é da CLJR (Comissão de
Legislação, Justiça e Redação).
O texto destaca que a referida
propositura “visa atender solicita-

ção do setor de cadastro técnico da
Secretaria Municipal de Finanças,
conforme Ofício DCT 80/2021,
para que seja denominado o trecho de via pública no bairro Vila
Sônia, que trata de prolongamento
da rua Benedito Lourenço da Conceição, já existente, denominada
anteriormente pelo Decreto 3.994,
de 11 de dezembro de 1984 e pela
Lei 4.066, de 7 de maio.”

S EMAE

Autarquia atende solicitação e,
após serviço, vazamento piora
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) expôs durante os 5 minutos regimentais, na reunião ordinária desta segunda-feira (21), realizada on-line, uma situação envolvendo um trabalho realizado
pelo Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto). Ele explicou que
um cidadão entrou em contato com
a autarquia pelo whatsapp em fevereiro e comunicou sobre 3 vaza-

mentos que estavam ocorrendo.
"Falamos e houve intervenção
do Semae, mas o serviço não foi
feito a contento. É inadmissível que
depois de 30 dias atenda, mas o
atendimento foi para piorar a situação. Em um dos casos a água corria no
asfalto e agora vai para a terra.
Água vazando em 3 lugares por um
mês é inadmissível", afirmou. Ele
exibiu vídeos dos vazamentos.

E DUCAÇÃO

Após indicação, E.E. Jaçanã
continua sem manutenção
O requerimento 206/22, de
autoria do vereador Cássio Luiz
Barbosa (PL), o Cássio Fala
Pira, que solicita informações ao
Executivo sobre manutenção no
entorno da “Escola Estadual
Jaçanã Altair Pereira Guerrini”,
foi aprovado durante a 6ª reunião ordinária, realizada on-line
nesta segunda-feira (21).
O problema já foi objeto da
indicação 813/22 "solicitando a
poda de árvores, corte de mato,
desentupimento de bueiro (ao
entorno) e colocação de lixeira
(emfrente) à escola. Já no reque-

FALECIMENTOS
ROSEMERY APARECIDA DE ALMEIDA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 32 anos, filha dos finados Sr. Jose Benedito de Almeida
e da Sra. Lucia Fatima de Almeida;
deixa os filhos: Adrian Kauãn Almeida Zacarias; Rayana Luiza Vitoria
de Almeida Zacarias; Otavio Henrique de Sá; Agatha Beatriz de Sá e
Jose Miguel Almeida de Sá. Deixa
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala
02 do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. PATRICIA BIN faleceu anteontem, nesta cidade, contava 47
anos, filha do Sr. Jose Carlos Bin e
da Sra. Lenice Aparecida Bin; deixa
o filho: Henrico Bin Scoco. Deixa
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Cemitério Memorial Jardim Santo André na cidade de Santo André/
SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS
– FUNERAIS
SR. MAXIMO ZUALDO TORREZAN
Faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 91 anos, filho dos finados
Sr. Andre Torrezan e da Sra. Therezinha Maria Torrezan, era viúvo da
Sra. Irene Possato Torrezan; deixa
os filhos: Sueli de Fatima Torrezan
Diniz, casada com o Sr. Jose Carlos
Diniz; Jesualdo Andre Torrezan, casado com a Sra. Rosemeire de Oliveira Torrezan; Giovani Carlos Tor-

rezan, casado com a Sra. Adriana
Dias e Magali Aparecida Torrezan, já
falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h00 do Velório
do Cemitério Municipal de Saltinho/
SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS
– FUNERAIS
SRA. ALICE MOIA LOCATELLI faleceu ontem, nesta cidade, contava
70 anos, filha dos finados Sr. João
Moia Reales e da Sra. Filomena Gonçalves Passarinho, era casada com
o Sr. Mauro Locatelli; deixa os filhos:
Sergio Carlos Locatelli, casado com
a Sra. Mariana Munhoz de Oliveira
Locatelli; Denise de Fatima Locatelli,
casada com o Sr. Edison Roberto Tavares e Sandra Mara Locatelli, casada com o Sr. Everaldo Moral Gonçalves. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “A” do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ROBERTO SANTANA DE OLIVEIRA faleceu ontem, nesta cidade,
contava 54 anos, filho do Sr. Dorotei
Elpidio de Oliveira, já falecido e da
Sra. Dalva Santana de Oliveira. Deixa os irmãos: Sandra de Oliveira Camargo; Elisamia Santana de Oliveira
Adalgizo; Neide de Oliveira Creodolfo; Antonio Santana de Oliveira; Lucivaldo Santana de Oliveira; Josuel

Santana de Oliveira e Adriano Santana de Oliveira. Deixa sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala 01
do Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ROGERIO CRISTIANO NOVELLO faleceu ontem, nesta cidade, contava 40 anos, filho dos finados Sr. Antonio Novello e da
Sra. Lourdes Villa Rubia Novello;
deixa os filhos: Bruno Felipe Novello e Isabelle Vitoria Novello.
Deixa irmãos, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala “C”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ANTONIA LUCINEIDE GOMES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 44 anos, filha dos
finados Sr. Jose Miguel Gomes e
da Sra. Luzia Gomes de Lima, era
casada com o Sr. Leandro Mollina; deixa o filho: Carlos Daniel
Gomes Carneiro. Deixa irmãos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento ser á r e a l i z a d o
hoje, saindo o féretro às 10h00
da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

rimento, Cássio Luiz acrescenta que, "atrás da escola, tem um
terreno com mato muito alto, o
que facilita a entrada e saída de
pessoas estranhas ao ambiente
escolar que pode produzir sinistros e prejuízos materiais".
Desta forma, o parlamentar
questiona qual o motivo de ainda não se ter realizado o serviço necessário; caso haja impedimento, quais as providências
a serem tomadas para que a limpeza e a manutenção possam ser
realizadas e se há prazo para o
término das manutenções.

FALECIMENTOS
SR. BRUNO JOSE ROSSI faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 81 anos de idade e era casado
com a Sra. Lurdes Alves de Oliveira
Rossi. Era filho do Sr. Francisco Rossi e da Sra. Maria Gianotti Rossi, falecidos. Deixou as filhas: Flavia Rossi
Maciel casada com Alberto do Nascimento Maciel e Giovana Rossi Petrochelli casada com Carlos Eduardo Petrochelli. Deixa ainda netos e
demais parentes. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre para a
cidade de Charqueada e o seu sepultamento deu-se ontem as 13:30
hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada seguindo para o Cemiterio Municipal naquela localidade, onde foi inumado em
jazigo da familia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ROBERTA DE CASSIA REDIGULO DOS SANTOS faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos
43 anos de idade e era casada com
a Sr. Ricardo Aparecido dos Santos.
Era filha do Sr. Antonio Redigulo e da
Sra. Maria de Lurdes Neves Redigulo. Deixa as filhas: Karolyn Nascimento Redigulo e Jenifer Redigulo
dos Santos. Deixa ainda neto e demais
parentes. O sepultamento deu-se ontem as 14:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 01,
para o Cemiterio da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. JUNIETTA RODRIGUES DE
LIMA faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 80 anos de idade
e era viúva do Sr. Pedro Franco do
Amaral. Era filha do Sr. Julio Rodrigues de Lima e da Sra. Antonietta
Rodrigues de Lima, falecidos. Deixa
os filhos: Eliane Francisca de Lima
Amaral viúva de Marco Antonio, Clau-

dia Maria Amaral Fischer, já falecida
que foi casada com Claudinei Fischer e Jorge Wagner Amaral, já falecido. Deixa ainda netos, bisnetos e
demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 14:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade - Sala 07, para o Cemiterio da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. NILZA CARDOSO SILVA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era
viúva do Sr. Jesuel Bernardino Silva.
Era filha do Sr. Benedito Cardoso e
da Sra. Joana Soares, ambos falecidos. Deixa os filhos: Benedito Bernardino Silva, Adalto Bernardino Silva, já falecido, Claudinei Bernardino
Silva, já falecido, Reginaldo Bernardino Silva, Agnaldo Bernardino Silva, Neusa Aparecida Bernardino Silva Souza, Silvana Bernardino Silva,
Audiceli Bernardino Silva e Nilson
Aparecido Silva. Deixa netos e
bisnetos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 15:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório da
Saudade - Sala 08, para o Cemi-

terio da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA PATREZZE PEREIRA
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era
viuva do Sr. Olezio Correia Pereira.
Era filha do Sr. José Patrezze e da
Sra. Thereza Modolo, ambos falecidos. Deixou os filhos: Eloisa Pereira
Esteves casada com Francisco Antônio Esteves, Eliana Pereira Correr viuva de Flavio Edison Correr,
Elza Pereira Christofolette casada com Vladimir Francisco Christofoletti, Joel Correia Pereira casado com Ana Lúcia Aparecida
Erler Pereira, Edna Pereira Martins da Silva casada com Pedro
Luiz Martins da Silva e Evanilda
Pereira Clemente casada com
ademir Clemente. Deixa também
13 netos e 03 bisnetos. O seu
sepultamento dar-se-á hoje as
13:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velorio "B" do Cemiterio Parque da Ressurreição, para a referida necrópole, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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Sema e Progaia realizam reunião
sobre restauração florestal

Prefeituraabre concurso público
para profissionais da saúde

Onze propriedades rurais localizadas na microbacia do Ribeirão
dos Marins serão beneficiadas por meio do programa PSA
Na sexta-feira, 18, a equipe da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento) se
reuniu com representantes da empresa Progaia, ganhadora da licitação para a restauração ecológica
em onze propriedades rurais localizadas na microbacia do Ribeirão
dos Marins, por meio do programa municipal PSA (Pagamento por
Serviços Ambientais).
O objetivo desta primeira reunião foi para apresentação da empresa à secretaria, bem como para coletadedúvidaseintegraçãocomaequipe técnica da Prefeitura, com a presença da secretária de Agricultura e
Abastecimento, Nancy Thame, e
servidores da Sema, Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) e
Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente).
Este trabalho de restauração
está sendo possível após a Prefei-

tura de Piracicaba, por meio da
Sema, ser contemplada no final de
fevereiro com o recurso de R$ 450
mil, proveniente de edital da Agência das Bacias PCJ, para uso em
restauração ecológica em áreas de
APPs (Área de Preservação Permanente) e de Reserva Legal, sem necessidade de contrapartida.
Após a reunião, a Progaia ficou incumbida de apresentar um
plano de trabalho para iniciar o projeto de restauração, o que totalizará uma área de 21 hectares. A previsão para início das ações nas propriedades é para o começo de abril.
As propriedades selecionadas
fazem parte do programa PSA, da
Sema, que realiza anualmente vistorias em propriedades que atendem às
práticas sustentáveis para preservação das bacias hidrográficas e
remunera os proprietários com um
valor correspondente ao atendi-

Thais

Passos/Sema

A Prefeitura abriu inscrições
para o Concurso Público 01/2022,
que disponibiliza 13 vagas para cargos voltados a profissionais da saúde. A organização é da Fundação
Vunesp e os interessados podem se
inscrever até o dia 18/04. O valor
das inscrições é de R$ 57 (Ensino
Médio) e R$ 83 (Ensino Superior).
A prova está prevista para acontecer em 22/05, em Piracicaba, em
local a ser divulgado.
Entre as vagas ofertadas estão de almoxarife, auxiliar de enfermagem PSF, maqueiro, enfermeiro, farmacêutico e médicos nas
especialidades de cardiologia, clí-

nico geral, endocrinologista, ginecologista, neurocirurgião, pediatra
e de PSF 20h e 40h, todos pelo regime estatutário.
“Este é um dos editais que a
Secretaria de Saúde está abrindo
para contratação de novos profissionais da saúde. Nas próximas semanas daremos abertura a novos editais com mais vagas, principalmente, para a contratação de médicos e
especialistas”, explica Filemon Silvano, secretário de Saúde.
O edital completo está disponível no site www.vunesp.com.br e
http://www.piracicaba.sp.gov.br/
editais/1.

P AULO C AMOLESI

Reunião aconteceu na última sexta-feira, 18, na Sema

mento dos critérios do programa.
“Este é mais um trabalho conjunto da Sema que visa o estabelecimento de ecossistemas de-

gradados e impacta diretamente no desenvolvimento rural
sustentável de Piracicaba”, ressalta a secretária Nancy Thame.

Dia Mundial da Água gera
reflexão no Legislativo
O vereador Paulo Camolesi
(PDT) utilizou os 5 minutos regimentais durante a 6ª reunião
ordinária, realizada nesta se-

gunda-feira (21), on-line, para
fazer uma reflexão sobre o Dia
Mundial da Água, comemorado hoje (22). "Quando eu era
moleque, a gente puxava água
de poço, nunca faltou água.
Hoje para se beber água tem que
cobrar, saudade da água do
poço, até água do rio a gente
bebia, e hoje a gente tem que
comprar. Eu jamais pensei que
teria que comprar água. Será
que vamos ter água, porque os
lençóis freáticos estão cada vez
mais profundos", questionou.
Ele apresentou vídeo de
José Ferreira, do Parque Piracicaba e destacou a quantidade de filhotes no córrego
da rua do Piolho. "Como está
há alguns dias sem vazamento de esgoto, os peixes subiram e a água está limpa, cristalina. Vamos conservar, vamos parar de jogar lixo no
meio ambiente", afirma o vídeo. Camolesi acrescentou
que "a natureza retorna, volta a ter vida. "Isso é importante, há salvação, sim, para
a natureza", afirmou.
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