
HARMONIA – I
O experiente Arlon Viana, as-

sessor especial do ex-presidente
Michel Temer, disse a este Capiau
que a saída de Fernando Favoreto
do MDB foi em total harmonia. O
partido liderado por Temer vai
analisar se terá, ou não, candida-
to a deputado federal. Favoreto foi
ao PSC para candidatura a depu-
tado federal, convidado pelo pre-
sidente Joel de Faria, ex-vereador.

HARMONIA – II
Certamente, a família de Nel-

son Corder entrará em cena, tam-
bém em total harmonia com An-
dré Augustini, que assumiu a pre-
sidência do MDB em Piracicaba.
Continua forte o histórico partido
emedebista, sob liderança nacional
do ex-presidente Michel Temer.

QUALIDADE
Sobre a Carta Aberta do pre-

feito Luciano Almeida aos servi-
dores que estão em estado de gre-
ve. Além do conteúdo de ameaça
aberta e chantagem, de postura
pouco atenta aos direitos consti-
tucionais e ao direito de greve, de
buscar colocar a população contra
os servidores, a carta aberta da
Prefeitura é também muito mal
escrita, com uma redação cheia
de problemas. A própria carta,
em si, já evidencia a importância
de uma educação de qualidade.

DESTAQUE
Tem sido enorme o trabalho

que a Semdettur tem feito para
atrair grandes empresas em Pira-
cicaba. E está correndo a todo va-
por a finalização dos entendimen-
tos entre a Prefeitura e as empre-
sas, tudo coordenado pelo secre-

tário José Luiz Guidotti Júnior,
que não tem medido esforços para
a concretização. É exemplar o tra-
balho dedicado do Júnior Guidot-
ti, como é chamado pelos amigos.
Que venham novas empresas e de
fato e tragam empregos e receitas.

AEROPORTO
É visível a mudança de ges-

tão do Aeroporto Municipal Pe-
dro Morganti, dirigido pelo di-
retor Marcelo Kraide Soffner,
sob a coordenação da Semdettur.
Não só no visual de suas insta-
lações, que estavam em estado de
abandono, como também na mo-
vimentação de pousos, decola-
gens e hangaragens. Considera-
do hoje um dos principais aero-
portos executivos do interior do
Estado de São Paulo, estão corren-
do contra certo tempo perdido.

REINTEGRAÇÃO – I
A Justiça deu 48 horas

para a Câmara Municipal rein-
tegrar ex-assessora do vereador
Fabrício Polezi (Patriota), que
havia sido afastada sob a alega-
ção de apresentar diploma não
condizente com a exigência do
cargo. A informação é do site
RMPTV. A decisão foi assinada
pelo juiz da segunda vara da
Fazenda Pública, Wander Ros-
sette Júnior, e orienta o presi-
dente do Legislativo, Gilmar
Rotta (PP), que, caso não cum-
pra a decisão, pode incorrer
em “crime de desobediência”.

REINTEGRAÇÃO – II
Em resposta à reportagem do

RMPTV, a assessoria da Câmara
informou que, conforme consulta
à Procuradoria Legislativa, ainda
não foi notificada sobre a decisão
e “tão logo isso aconteça, pretende
apresentar recurso”. A mesma equi-
pe entrou em contato com o verea-
dor Polezi, mas até o fechamento
da edição, não havia qualquer
manifestação do parlamentar.
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Estado anuncia investimento de
R$ 44 milhões para a cultura

Serão 16 chamadas públicas - nove para municípios, seis para artistas
e uma para organizações da sociedade civil e coletivos culturais

Em evento na cidade de
Campos de Jordão, realizada na
segunda-feira (28), o Governo
do Estado de São Paulo desta-
cou o início para o #JuntosPe-
laCultura2022, que realizará R$
44 milhões de investimentos no
setor. “O valor de 2022 repre-

senta 4 vezes o que foi investido
no ano passado, quando tive-
mos 12 chamadas públicas e R$
10,4 milhões em recursos”, afir-
ma o secretário Sérgio Sá Lei-
tão. “Este ano o impacto econô-
mico do programa está previsto
em R$ 71 milhões, contra R$ 17,2

milhões de 2021”. O #JuntosPe-
laCultura2022, parceria entre
as secretarias de Cultura e Eco-
nomia Criativa, Desenvolvimen-
to Regional e prefeituras, reto-
ma os eventos presenciais, mas
manterá inscrições para as inici-
ativas no formato virtual. Serão

viabilizadas cerca de 1500 ações
culturais de mais de 250 municí-
pios e 238 artistas, grupos e or-
ganizações culturais. Serão 16
chamadas públicas - nove para
municípios, seis para artistas e
uma para organizações da socie-
dade civil e coletivos culturais. A7

A corrida organizada pelo
Grupo de Corridas The Strpmgers
chega a sua 3ª edição, tendo a 2ª
edição realizada em 2020 reunin-
do cerca de 300 atletas pelas ruas
de Rio das Pedras. Para 2022, se-
rão 5 km de percurso pelas prin-
cipais ruas da cidade, com larga-
da e chegada no Estádio Munici-

NO CIDADANIA
O deputado estadual Rafa

Zimbaldi está filiado oficialmente
no Cidadania. A formalização da
sua entrada na legenda ocorreu
ontem, 30. Até então o parlamen-
tar estava no PL. “O Cidadania me
ofereceu boas condições para con-
tinuar defendendo os interesses da
população da Região Metropolita-
na de Campinas e minha decisão
não leva em conta a disputa presi-
dencial e, sim, a melhor maneira
para exercer o meu mandato como
deputado estadual”, disse Rafa
Zimbaldi (na foto, à direita), com
o deputado federal Arnaldo Jar-
dim, presidente estadual da legen-
da. Após assinar sua filiação no
Cidadania, Zimbaldi agradeceu o
convite de lideranças da legenda e
a recepção no partido. “Importan-
te registrar meu agradecimento ao
presidente estadual Arnaldo Jar-
dim, à presidente do Diretório de
Campinas, Ana Estela, ao sem-
pre vereador André von Zuben,
ao vereador Paulo Haddad, ao
deputado federal Alex Manente
e ao deputado estadual Roberto
Morais”, disse Rafa Zimbaldi.

Divulgação

CALENDÁRIO DE LUTA
Em assembleia promovida
pela Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Ofi-
cial de Ensino do Estado de
São Paulo) na última terça
(29),  em frente à Alesp, pro-
fessores de diversas regi-
ões do Estado de São Pau-
lo, inclusive de Piracicaba,
aprovaram um calendário
de lutas contra a chamada
“nova carreira” e por reajus-
te salarial de 33,24% para
que os salários do magisté-

rio paulista sejam equipara-
dos ao Piso Salarial Nacio-
nal ,  que estabelece uma
nova assembleia para o pró-
ximo dia 8 com paralisação
dos professores. A “nova
carreira” foi aprovada pela
Alesp sob fortes protestos
dos professores, que, lide-
rados pela presidenta da
Apeoesp, a deputada esta-
dual Professora Bebel (PT)
reivindicavam o desmembra-
mento do PLC 03/2022. A3

Divulgação
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Vem aí a 3ª edição da Corrida
das Mulheres em Rio das Pedras

pal no dia 8 de maio (Dia das
Mães). Interessados podem ob-
ter informações pelo telefone
(19) 9.97218155 e pelo site
esportecorrida.com.br. A corrida
tem apoio da Secretaria de Espor-
tes e Lazer, Indústria e Comércio,
Secretaria Saúde, Polícia Militar,
Guarda Municipal e Setor Trânsito.

Só há um culpado pela greve: o sindicato
Luciano Almeida

O artigo publica-
 do pelo repre-
sentante do

Sindicato, queren-
do imputar à Pre-
feitura a responsa-
bilidade pela GRE-
VE, é um dos mai-
ores absurdos da
nossa história.

Vamos ser honestos e
transparentes com os fatos:

- Os funcionários que nun-
ca foram valorizados, com bai-
xos salários e que estão há 3 anos
sem reajuste ou reposição das
perdas salarias, parte graças ao
Sindicato, que no ano de 2020
não exigiu da Administração
anterior o reajuste aos funcio-
nários, sem dúvida não são os
responsáveis por esta greve.

- A sociedade, que tanto
precisa dos serviços públicos de
boa qualidade, menos ainda.

- Nós, da atual Adminis-
tração, que herdamos estes 3
anos sem que houvesse rea-
juste aos funcionários, sendo
um por culpa do sindicato e
os dois restantes por uma Lei
Federal que proibia dar rea-
juste, também não somos os
responsáveis pela greve. Até
porque, nós estamos propon-
do o maior reajuste salarial
dos últimos 20 anos dado por
esta Prefeitura e um dos mai-
ores reajustes dados pela mai-
oria dos municípios da região.

PIRACICABA -
HISTÓRICO DE

REAJUSTE SALARIAL
ANO %
2005 4,00%
2006 4,50%
2007 4,90%
2008 4,65%
2009 6,08%
2010 5,09%
2011 8,29%
2012 6,44%
2013 6,47%
2014 8,00%
2015 7,48%
2016 10,52%
2017 4,54%
2018 2,32%
2019 3,90%
2020 0,00%
2021 0,00%
2022 14,04%

COMPARATIVO CIDADES
Rio Claro 8,00%
Bauru 10,00%
Louveira 10,00%
Ribeirão Preto 10,60%
Leme 11,00%
São José Rio Preto 11,00%
Itirapina 11,00%
Americana 13,00%
Piracicaba 14,04%

Então se não é culpa da soci-
edade, dos funcionários e da atu-
al gestão, de quem é? É de quem a
decretou. O Sindicato. Tenham a
hombridade de, no mínimo, as-
sumir os seus próprios atos.

Onde estava o Sindicato nos
últimos anos das gestões anteri-
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ores, que nunca se preocupou em
implantar um Plano de Cargos e
Salários para corrigir as distor-
ções e perdas salariais? Onde es-
tava o sindicato, em 2018, que
concordou com reajuste abaixo
da inflação? Por fim, onde esta-
va, em 2020, quando a Admi-
nistração anterior deu ZERO de
reajuste? Decretou GREVE?

É muita cara de pau o repre-
sentante do sindicato dizer que a
culpa da greve é da Prefeitura.
Quem vem ameaçando há mais de
3 semanas e instigando, por meio
de publicações sobre greve, MUI-
TO ANTES DO TÉRMINO DAS
NEGOCIAÇÕES, foi o sindicato.
Nunca, em nenhum momento,
eles quiseram negociar. O objeti-
vo sempre foi o de criar o CAOS,
ameaçar as pessoas, a Prefeitura
e a Sociedade. Estamos em ano
eleitoral. A motivação é clara!

Pois bem, por que então o
sindicato se recusa a aceitar a
proposta e ameaça a GREVE?

A resposta fica evidente quan-
do o reajuste de 21,40% proposto é
o maior reajuste e repõe 100% da
inflação em três anos. Mesmo con-
siderando a parcela de 14,04%
proposta para este ano, também é
o maior reajuste dos últimos 20

anos. E a inflação do período foi
de 10, 54% (IPCA).

Pois bem, NÃO vamos acei-
tar, em nenhuma hipótese, que o
SINDICATO tente, ardilosamen-
te, transferir a responsabilidade
da GREVE e seus efeitos a quem
quer que seja, pois o único res-
ponsável é o próprio SINDICATO.

E os efeitos serão negativos.
Além do desgaste haverá prová-
veis perdas salariais aos funcio-
nários que aderirem a greve. E a
SOCIEDADE, por não ter acesso
à saúde, aos serviços públicos e,
principalmente, à EDUCAÇÃO.

Será que depois de dois anos
de pandemia é justo parar as es-
colas, novamente, por uma
GREVE absurda? É justo que
nossas crianças, que já foram
tão prejudicas pela falta de en-
sino, tenham suas atividades
paradas por uma atitude mera-
mente política do sindicato?

CHEGA DE MENTIRAS.
Não vamos admitir que o

sindicato tente jogar a popula-
ção ou os nossos funcionários
contra nossa Administração.

Vamos garantir a todos os
funcionários de bem o direito de
acesso ao trabalho e à prestação
de serviços à sociedade. E, se ne-
cessário for, na JUSTIÇA, para
garantir que nenhum cidadão
ou cidadã fique sem os serviços
públicos tão necessários em
prol da sua qualidade de vida.

———
Luciano Almeida,
prefeito de Piracicaba
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Quinta-feira, 31 de março de 2022

As Raízes profundas do feminicídio
Rai de Almeida

Mais uma vez, fo-
mos tomadas
por mais uma

trágica notícia de um
novo feminicídio em Pi-
racicaba. Desta vez,
uma mulher de 41 anos
– mãe de dois filhos –
foi morta pelo homem
com quem permaneceu
casada por mais de 20 anos e de
quem estava se divorciando. As-
sassinada na última quinta-feira
24/03, à plena luz do dia e em bair-
ro nobre da cidade, a vítima teria
sua primeira audiência de separa-
ção programada para ocorrer no
dia seguinte. O assassino, ex-ma-
rido da vítima e pai de seus dois
filhos, já tinha contra si uma me-
dida protetiva impetrada pela ex-
mulher e filhos – uma vez que, pelo
que noticiado pela imprensa, a
vítima e o filho mais velho já ha-
viam sido vítimas de agressões e
ameaças desse “homem”.

Parte de um ciclo vicioso
que encontra respaldo em gru-
po expressivo de nossa socieda-
de – uma vez que o combate à
toda e qualquer forma de vio-
lência contra a mulher ainda é
repudiada e considerada por
muitos como “mimimi” –, o fe-
minicídio ocorrido na última
quinta-feira insere-se, com san-
gue e lágrimas, nas estatísticas
nacionais, estaduais e locais dos
números que registram os ata-

ques e o morticínio da
mulher brasileira,
paulista e piracicaba-
na. E, como parte de tal
ciclo vicioso tenebroso,
o assassinato pratica-
do pelo marido da víti-
ma – pai de seus filhos
(nunca é demais desta-
car!) – expõe novamen-
te os problemas, incon-
gruências, descaso e

inoperância de nosso poder públi-
co para fazer desaparecer ou di-
minuir ao extremo tais números
que – se tragicamente não mais
nos surpreendem – sempre nos
chocam, indignam e enojam.

No campo de batalha em de-
fesa dos direitos, da igualdade, da
segurança e da vida de todas as
mulheres, nós – da Procuradoria
Especial da Mulher da Câmara
Municipal de Piracicaba – segui-
mos diariamente cobrando do po-
der público ações efetivas no com-
bate à violência contra a mulher,
bem como também denunciamos
cotidianamente a falta de políti-
cas públicas que amparem, prote-
jam e acolham as mulheres víti-
mas de violência e em situação de
risco de vida. Por vezes, levamos a
público e expusemos – inclusive ao
lado da Rede de Atendimento e
Proteção às Mulheres de Piraci-
caba – a ausência de casas de
acolhidas e ou abrigo e de outros
equipamentos e instrumentos que
– se partes integrantes de um pla-
no maior de políticas públicas

Em memóriaEm memóriaEm memóriaEm memóriaEm memória
de Carolinade Carolinade Carolinade Carolinade Carolina
Dini JorgeDini JorgeDini JorgeDini JorgeDini Jorge

contra a violência contra a mu-
lher – auxiliariam expressiva-
mente no socorro a essas vítimas.

Nesse sentido, cumpre lem-
brar – a partir de solicitação fei-
ta em meados do ano de 2021 –
que ainda estamos esperando, na
Procuradoria da Mulher, que o
representante maior do Executi-
vo local – o senhor Prefeito Lu-
ciano Almeida – nos atenda para
que – enquanto Procuradoras e
junto com a Rede de Atendimen-
to e Proteção à Mulher – possa-
mos debater com ele acerca das
propostas necessárias para que
ações efetivas de proteção, aten-
dimento e cuidado com a mulher
vítima de violência em Piracica-
ba possam encontrar no muni-
cípio os instrumentos e as insti-
tuições legais que as garantam
e auxiliem em sua execução.

Ponta de um imenso iceberg
– para usarmos aqui uma metáfo-
ra clássica destinada a ilustrar
quão grande é a dimensão de um
problema escondida por trás de
acontecimentos pontuais marcan-
tes e dolorosos –, o femicídio que
impactou a cidade de Piracicaba
na última quinta possui raízes
que, infelizmente, são fertilizadas
por gestões pouco capazes, por fal-
ta de vontade política, por desca-
so de autoridades, por falhas ou

pela inexistência de políticas pú-
blicas que que ofereçam possibili-
dades reais de segurança às mu-
lheres – cabendo destacar que es-
sas complexas deficiências não
surgiram agora ou nesta gestão,
mas estendem-se no tempo até ela
e nela, até o momento, não encon-
tram respaldo para que possam
exibir quaisquer sinais de melhora.

Infelizmente, e enquanto
nada de concreto for feito para
que tenhamos uma linha de com-
bate à violência contra à mulher
proposta e amparada pelo poder
público, enquanto seguirmos sem
projetos e sem políticas públicas
que acolham às vítimas de vio-
lência e garantam a elas novas
possibilidades de vida, seguiremos
apenas contando e lamentando –
outra e outra vez – a morte de
mais uma de nós. E isso, eviden-
temente, jamais toleraremos.

Neste momento tão triste – em
que mais uma mulher é vítima fa-
tal de um homem, em que mais
uma mãe é morta pelo seu ex-ma-
rido de maneira torpe e bárbara –
que nossas vozes se unam mais
uma vez para cobrar, para exigir
e para mostrar à toda sociedade
que não há “mimimi”, mas sim
uma necessidade sempre urgente
de nos fazermos ouvir e de nos
fazermos ainda mais unidas e
fortes. Juntas somos mais fortes.

Carolina, presente!
———
Rai de Almeida, verea-
dora (PT) em Piracicaba
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José Renato Nalini

Quando deixei a
Magistratura,
onde poderia

permanecer por mais
c inco  anos ,  para
atender a uma con-
vocação do Governa-
dor Geraldo Alck-
min, compenetrei-me
que um dos problemas
da educação pública é a gene-
ralizada omissão da família.

Pela minha formação, fui à
Constituição da República e fiz
mantra do seu artigo 205: a
educação, direito de todos, é de-
ver do Estado e da Família, em
colaboração com a sociedade.

Com o intuito de aproximar
família e sociedade da escola
mantida pelo dinheiro do povo,
mediante atuação governamen-
tal, pensei num projeto que cha-
mamos “Adoção Afetiva”. Convo-
quei empresas, entidades, clubes,
igrejas, personalidades e pessoas
de boa vontade, para que se apro-
ximassem da Rede Estadual.

Obtive gratificante resposta de
muitos cidadãos interessados em
aprimorar o processo de formação
das novas gerações. Dentre os
muitos que se prontificaram a atu-
ar, destacaram-se as delegações
extrajudiciais. O exemplo de Pris-
cila Agapito, Tabeliã do 29º Tabe-
lionato da Capital é emblemático.
A Escola Estadual Cesar Martinez

ganhou vida nova com
o seu trabalho firme e
carinhoso, que mereceu
adesão de seu grupo. A
alegria das crianças com
o novo estilo propicia-
do por sua equipe foi a
melhor recompensa
que se poderia esperar.

Um outro dele-
gatário, Luiz Rodri-
go Lemmi, titular do

2º Registro de Imóveis de Ma-
rília, adotou a Escola Estadu-
al Monsenhor Bicudo. Ali su-
priu todas as deficiências que
são a regra nas mais de cinco
mil escolas estaduais. Desde
2018, já custeou uniformes
para os alunos, adquiriu câme-
ras de monitoramento, instalou
sala multimídia, ofertou venti-
ladores para as salas de aula.

Recentemente, fez a reforma do
Ginásio de Esportes, inteiramente
revitalizado, com investimento su-
perior a oitenta e um mil reais.
Mecenato espontâneo, originado
numa consciência sensível de quem
sabe que o maior problema brasi-
leiro é não investir em educação de
qualidade e tem a convicção de que
esta é a chave para a solução de
todos os déficits da nacionalidade.

Sei que outros parceiros con-
tinuam a prestigiar as suas “es-
colas adotivas”. Um deles é o hu-
manista Ricardo Sayeg, que se
encantou com uma Escola Esta-
dual paulistana e passou a exer-

cer um protagonismo notável
junto à direção e ao alunado.

Também soube que Rotary
Club, parceiro desde a primeira
hora, continua a fazer alguma coi-
sa para que essa ideia persista.
Lamentavelmente, como costuma
ocorrer no Brasil, a cada gestão
“reinventa-se a roda” e não se cos-
tuma prosseguir em iniciativa
prestigiada por titular anterior.

Todavia, essa proposta não
tem nome, nem depende de ênfase
personalizada. É um gesto cívico e
humanitário. Quem se preocupa
com o futuro do Brasil sabe que a
escola pública perdeu a sua aura.
No século passado, desde educa-
dores pioneiros como Fernando
Azevedo, Caetano de Campos, José
Feliciano de Oliveira, incentivados
pelos Presidentes Campos Salles,
Prudente de Morais e Rodrigues
Alves, as escolas eram templos de
saber, verdadeiramente reverencia-
dos pelos alunos e por suas famílias.

Uma série de vicissitudes, que
têm origem no comportamento de
alguns políticos que se esquecem
da coisa pública e fazem da políti-
ca partidária uma profissão para
enriquecer, contribuiu para que os

Data da fundação: 01 de agosto de 1.974
(diário matutino - circulação de terça-feira a domingo)

Fundador e diretor: Evaldo Vicente

COMERCIALIZAÇÃO
 Gerente: Sidnei Borges

SB – Jornais Regionais – EIRELI - 27.859.199/0001-64
Rua Madre Cecilia, 1770 - Piracicaba/SP - CEP 13.400-490

- Tel (19) 2105-8555

IMPRESSÃO: Jornais TRP Ltda, rua Luiz Gama, 144 – CEP 13.424-570
Jardim Caxambu - Piracicaba-SP, tel 3411-3309

Coluna EspíritaColuna EspíritaColuna EspíritaColuna EspíritaColuna Espírita

O assédio sexual aos
servidores do Cristo

Alvaro Vargas

Uma reencarnação na Ter-
ra é repleta de perigos, par-
ticularmente por sermos

ainda almas em evolução e tra-
zermos as marcas das iniquida-
des pretéritas. Não estamos isen-
tos de cometer novos deslizes
morais e fomos orientados por
Jesus, sobre a necessidade de
orar e vigiar (Mateus, 41:26).
Analisando a fragilidade huma-
na, o Mestre nazareno em sua
parábola (Lucas 6:46-49), com-
parou uma casa construída so-
bre a rocha e resistente as tem-
pestades, aos que ouvem e põe
em prática os seus ensinamen-
tos, sendo por isso, capazes de
superar os vícios e as tentações.
O contrário ocorre com a casa
edificada sobre a areia, que pode
ser destruída facilmente duran-
te as intempéries, representando
os que ouvem, mas por não vi-
venciarem os postulados cris-
tãos, sucumbem às paixões hu-
manas. Dentre as nossas limita-
ções, destacam-se os apelos da
sensualidade. A história de nos-
sa civilização é repleta de casos
de indivíduos, supostamente
bem-preparados, que fracassa-
ram fragorosamente devido ao
descontrole de sua sexualida-
de. Felizmente, muitos adeptos
do cristianismo conseguiram
disciplinar a força sexual da
alma, servindo como exemplo
de conduta para todos nós.

Após o martírio do Calvário,
o apostolo Pedro e alguns segui-
dores fundaram a “Casa do Ca-
minho”, em Jerusalém, atenden-
do aos enfermos físicos e morais,
esclarecendo-os sobre a Boa-
nova de Jesus. Viúvo, Pedro era
incansável, ministrando os ne-
cessários medicamentos e remé-
dios aos necessitados e famintos.
Entretanto, conforme o espírito
Amélia Rodrigues (Pelos Cami-
nhos de Jesus, cap. 10, Divaldo
Franco), ele não escapou de ser
assediado sexualmente. Uma
mulher leviana, vendedora de
ilusões, fascinou-se pela figura
do apóstolo e, subjugada por um
espírito obsessor, tentou se des-
pir para seduzi-lo, constrangen-
do-o. Pedro, fraternalmente, pro-
curou dissuadi-la, explicando
que o seu amor pelas pessoas era
apenas de espírito, orientando-
a: volte aqui quantas vezes quei-
ras e possas. Todavia, não se es-
queças, de que neste local, Jesus
habita e age, trabalha e repousa,
convidando-nos a todos para o
banquete da redenção e nos es-
pera. Por agora, vai-te em paz e
deixa-me na paz que encontras-
te, ao chegar aqui. Após esse epi-
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sódio, o diálogo que surgiu en-
tre Pedro e o espírito de Jesus,
que se mostrou visível ao após-
tolo, é extremamente significati-
vo e serve de alerta para todos os
servidores do Cristo. Disse o Mes-
tre: Pedro, a chama que coze o
pão atrai a mariposa que, descui-
dada, nele se consome. O discí-
pulo de meu Evangelho é um pon-
to vivo de referência onde se en-
contre, atraindo as atenções e
sendo vítima das circunstâncias,
em constante perigo, nunca, po-
rém, em abandono e esquecido do
meu amor. Cada alma vê no pró-
ximo, aquilo que tem no seu inte-
rior, e cada coração recebe a Men-
sagem de acordo com a própria
necessidade. Permanece fiel, e não
desfaleças em ocasião alguma.

Pela mídia, podemos obser-
var que os escândalos de assédio
sexual atingem indistintamente
os representantes de todas as
agremiações religiosas. A influên-
cia dos espíritos trevosos contra
os servidores de Jesus sempre
ocorreu, independentemente da
fé que professam. Recentemente,
o médium Divaldo Franco (Sexo
e Consciência, cap. 6, Luiz F. Fran-
co), descreveu vários casos de
assédio sexual que ele sofreu, en-
volvendo mulheres obsediadas.
Comentou também sobre um di-
álogo que manteve com o saudo-
so médium e palestrante espírita,
Jerônimo Mendonça, tetraplégi-
co, em que, mesmo imobilizado
no leito, ele foi admoestado por
jovens atormentadas do sexo, que
lhe diziam ao ouvido palavras
chulas, recheadas de insinuações
eróticas, com a finalidade de des-
pertar-lhe pensamentos sensuais.
Assim como esses dois médiuns,
todos desenvolvemos um certo
magnetismo, que pode perturbar
as pessoas invigilantes. Por isso,
os divulgadores da Boa-nova, que
se expõe publicamente, devem
cultivar o equilíbrio emocional e
refutar qualquer aproximação
menos digna. Como o apóstolo Pe-
dro, nos resguardemos na ora-
ção e nos fortaleçamos na vivên-
cia dos ensinamentos do Cristo.

———
Alvaro Vargas, enge-
nheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Pi-
racicaba, palestrante
e radialista espírita

A escola pós Covid
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Luiz Nóbrega

Fim do uso obrigatório de
máscaras, volta da ocupação
total de restaurantes, bares

e estabelecimentos comerciais,
fim de restrição de horários de
funcionamento... estes são al-
guns dos sinais de que a Pande-
mia da Covid-19 está controlada.

Nesse contexto, as escolas
também estão voltando com for-
ça total! Máxima ocupação, volta
das aulas presenciais com alunos
e professores em sala de aula...

E como será essa rotina?
Estávamos vivendo uma ex-

periência virtual de quase 2 anos.
Aulas remotas, provas online, in-
terações presenciais diminuídas a
quase zero... Como será esse
“novo normal” (como todos gos-
tam de dizer) da socialização es-
colar, com a volta da interação
no meio educacional, e, inclusi-
ve, algumas imposições de alu-
nos devido a um histórico de
maior maleabilidade vivenciado
por eles nesses últimos tempos?
Desafios de uma direção escolar!

Segundo a professora Lucie-
ne Tognetta - doutorada em Psi-
cologia Escolar e do Desenvolvi-
mento Humano pela Universida-
de de São Paulo, a “Agressão do-
méstica, ciberagressão e outros
componentes que vimos ganhar
força na pandemia vão potenci-
alizar os desafios da violência
nas escolas, que estão completa-
mente despreparadas, sem ne-
nhum tipo de política pública, e
com professores sem saber o que
fazer. Alunos com todos esses pro-
blemas vão explodir as escolas”.

Já a professora Telma Vi-
nha, professora da Unicamp, es-
pecialista em convivência e clima
escolar, alerta que os alunos es-
tão voltando para a escola mais
irritados, agressivos, com mais
dificuldade nas habilidades so-
ciais. Relações online não são a
mesma coisa. Pela internet, quan-
do te enchem, você pode largar o
telefone. É diferente do que ocor-
re pessoalmente, quando é preci-
so saber regular as emoções.

Assim, além do ensino, as es-
colas precisam se preocupar ainda
mais com as emoções e ânimos de
alunos, sem esquecer dos pais, pro-
fessores e demais colaboradores.

Esses cuidados precisam es-
tar devidamente explícitos a fim
de que seja um compromisso for-
mal assumido por todas as par-
tes no cumprimento das diretri-
zes, tornando a convivência pa-
cífica o mais possível entre todos.

E quando cito diretrizes, que-
ro dizer a elaboração de um códi-
go de conduta, personalizado às
necessidades evidentes na escola e
que seja devidamente demonstra-
do a todos. Frequentes treinamen-
tos, trazendo a luz uma conscienti-
zação das regras, são passos inici-
ais na proteção dessa engrenagem
composta por alunos, pais, profes-
sores, colaboradores e direção.

Prover a esses grupos meca-
nismos protegidos de reportes a
quaisquer irregularidades ou pro-
blemas, enseja transparência e con-
fiabilidade na entidade escolar.

Ferramentas como estas, são
aplicadas no Sistema de Gestão em
Compliance e ajudam as entida-
des educacionais neste processo
novo e desafiador que estamos vi-
vendo. Identificar riscos e geri-los,
através de um acompanhamento
constante, no intuito de evitar pre-
juízos, mitigar riscos e ainda esta-
belecer e manter uma imagem
exemplar, é um investimento!

Estatísticas apontam que a
cada US$ 1,00 investido em Sis-
tema de Compliance, o retorno é
de US$ 5,00! Prevenir é o melhor
caminho, e prevenção vem atra-
vés de um Sistema de Compliance
efetivo! #complianceemtudo

———
Luiz Nóbrega, consul-
tor de Compliance

estabelecimentos de ensino deixas-
sem de merecer respeito e afeto.

Isso explica a evasão do alu-
nado, principalmente no Ensino
Médio, o desprestígio da profissão
docente – que é a mais relevante
para qualquer povo – a violência e
o vandalismo perpetrado em lu-
gares antigamente sagrados.

O projeto “Adoção Afetiva”
fala por si. Adotar por amor, algo
que é de todos. Mantido pelo di-
nheiro do povo. Destinado a pre-
parar aqueles que vão assumir as
rédeas da nação dentro em pouco.

A experiência que adquiri du-
rante aquele período em que estive a
titularizar a Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo foi a de que
mais ganha aquele que se propõe a
ajudar, a se aproximar da escola,
do que o próprio estabelecimento.

Que bom que ainda existem
Luiz Rodrigo Lemmi, Ricardo
Sayeg e a musa Priscila Agapito,
que encontram tempo para ofer-
tar à mais nobre causa: a educa-
ção pública. Chave que, adequada-
mente acionada, mudará a face do
Brasil. E nossa Pátria está, de fato,
a necessitar dessa transformação.

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

Petrobras, Educação e a reforma ministerial
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Dirceu Cardoso

As duas baixas ora registra-
das no governo Bolsonaro
 são significativas. O gene-

ral Silva e Luna (Petrobrás) e Mil-
ton Ribeiro (ministro da Educa-
ção) são figuras de alta represen-
tatividade no meio e foram enre-
dados por problemas que não de-
vem ter criado mas inviabilizaram
a permanência. O militar – nome-
ado sob as declarações do presi-
dente da República de que “con-
sertou” a Itaipu, não conseguiu
fazer o mesmo na Petrobrás, onde
os problemas são maiores e há
uma extensa amarra internacio-
nal que protege o investimento do
mercado acionário. Restou atro-
pelado pela necessidade do gover-
no controlar os preços do diesel,
da gasolina e demais derivados.
Já o ministro da Educação, evan-
gélico, acabou atingido por denún-
cias de favorecimento a pastores
que teriam montad o ao seu redor
um cinturão de influências para a
liberação de verdas e, em troca, co-
brariam propinas num estilo que
faz inveja até ao crime organizado.

Penso que as demissões não

chegam a comprometer Luna e
nem Ribeiro. Mas de qualquer for-
ma trazem impacto ao governo
cujos adversários – especialmente
em ano eleitoral – procuram de
todas as formas manchar a ima-
gem. Com um pouco de habilida-
de, Bolsonaro e sua equipe conse-
guirão contabilizar as duas bai-
xas no mesmo livro onde se es-
creverá os nomes dos dez ou 11
ministros que sairão de seus pos-
tos até amanhã (31 de março), de-
sincompatibilizando-se para ser
candidatos nas eleições de outubro.

Mas é preciso apurar com
todo rigor as denúncias relativas
ao Ministério da Educação. Nin-
guém que não seja nomeado pelo
chefe do governo – que traz consi-
go a representatividade dos votos
recebidos – tem o direito de influ-
enciar na destinação de verbas ou
quaisquer outras atividades esta-
tais. Se o fizer está errado e se le-
vou vantagem, é crime. Ribeiro,
para não sair manchado, precisa
provar não ter, por ação ou omis-
são, ensejado a irregularidade. Ele
já disse que, quando soube dos
problemas, os encaminhou aos
órgãos de apurações e nos próxi-

mos dias, agora como convidado
já que sem cargo não pode ser con-
vocado, deverá comparecer ao
Congresso Nacional para esclare-
cimentos. A situação nos faz lem-
brar do governo Itamar Franco,
onde o ministro Henrique Hargre-
aves, tradicional aliado do presi-
dente, foi acusado de prática irre-
gular. Itamar o afastou, promo-
veu minucioso levantamento do
caso e, provada sua lisura no caso,
o reconduziu ao ministério com
todas as honras. Assim como a
mulher do imperador, o ministro
tem de ser, parecer, quando ne-
cessário, provar a honestidade.

Quanto à Petrobras, a com-
plicação é maior. A empresa foi
criada em 1953 após anos de cam-
panha onde o lema era “O petróleo
é nosso”. Teve importante atuação
e desenvolveu o setor no país. Com
as sucessivas alterações políticas
dessas quase sete décadas, deixou
de ser uma estatal pura e colocou
ações no mercado nacional e in-
ternacional. Essa abertura de ca-
pital levou-a a ter de atuar nos
mesmo moldes das companhias
privadas que operam no setor ao
redor do mundo. Principalmente
obedecer a cotação internacional
do petróleo e a partir dela formu-
lar o preço dos derivados comerci-
alizados ao mercado interno. Além
de engessada na mesma cartilha

das petrolíferas privadas, a em-
presa possui uma política de re-
cursos humanos suigeneris, que a
transforma em verda deira ilha da
fantasia para seus funcionários,
especialmente os de média e alta
graduações. Dessa forma, em vez
do petróleo ser “nosso”, não é exa-
gerado dizer que, mais do que nos-
so, ele é dos empregados da Petro-
bras, que dele recebem benesses
inexistentes no mercado regular
de trabalho. Logo, talvez fosse
melhor sermos abastecidos por
fornecedores privados do que por
uma estatal mista – como é o caso
– gravada por gastos incomuns.

Da forma que se desenvolveu
a estrutura empresarial da Petro-
bras, o governo não poderá, jamais,
interferir na sua política de preços,
mesmo como os caminhoneiros, os
automobilistas e toda a população
reclamando. Se o fizer, os acionis-
tas vão à Justiça e ganham a cau-
sa. A única forma de controlar pre-
ços é através de subsídios, diminui-
ção da carga tributária e outras
providências que não invadam os
limites da empresa. E, quanto à
empresa em si, o ideal seria apres-
sar sua desestatização através da
venda das ações hoje pertencentes
ao governo. Aproveitar enquanto o
setor ainda é altamente valoriza-
do, o que poderá mudar com a
implantação da frota automotiva
movida a eletricidade, que se alas-
tra pelo mundo, inclusive no Brasil.

———
Tenente Dirceu Cardoso
Gonçalves, dirigente da As-
pomil (Associação de Assis-
tência Social dos Policiais
Militares de São Paulo) ;
aspomilpm@terra.com.br
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Aprovado calendário de luta
contra a “nova carreira”
e por reajuste de 33,24%
Nova assembleia em 8 de abril irá decidir sobre greve geral dos professores;
a “nova carreira” foi aprovada pela Assembleia Legislativa sob fortes protestos

Ainda sob os efeitos negati-
vos dos dois anos de pandemia de
Covid-19, a economia mundial se
vê diante de um cenário de incer-
tezas crescentes em razão da guer-
ra entre Rússia e Ucrânia, defla-
grada há pouco mais de um mês, e
com resolução incerta. Esses fatos
colocam em xeque, inclusive, a glo-
balização econômica iniciada nos
anos 1990. Essa é uma das con-
clusões trazidas pela quarta edi-
ção do Boletim de Conjuntura In-
dustrial, elaborado pela Esalq (Es-
cola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz), por meio de convênio
com o Simespi (Sindicato das In-
dústrias Metalúrgicas, Mecânicas,
de Material Elétrico, Eletrônico,
Siderúrgicas e Fundições de Pira-
cicaba, Saltinho e Rio das Pedras).

De acordo com o documen-
to, as estratégias de aquisição de
matérias-primas, máquinas e
equipamentos de países que pro-
duzem com menores custos e lo-
calizados em outros continentes
– um dos aspectos positivos da
globalização – trouxeram bons
resultados nas últimas décadas.
“Mas a conjuntura atual expôs
seus riscos”, adverte o relatório.
“Às empresas e aos estados naci-
onais é imputada a tarefa de ba-
lancear os riscos logísticos da de-
pendência internacional e de no-
vas crises geopolíticas e sanitári-
as”, destaca o texto do editorial.

Os pesquisadores afirmam,
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Guerra amplia cenário de
com reflexos na indústria

no relatório, que a nova onda de
Covid-19 em importantes regiões
industriais da China impactou
negativamente a produção e co-
mercialização de componentes
eletrônicos e outros produtos in-
dustriais. “Há previsão de escas-
sez de chips e outros componen-
tes eletrônicos, afetando negati-
vamente o fornecimento de pla-
cas eletrônicas e outras cadeias
produtivas. No Brasil, o impac-
to deve ser sentido na cadeia au-
tomobilísticas e de máquinas
agrícolas”, diz o documento.

O boletim mostra, ainda, que
Piracicaba registrou aumento
nas exportações industriais em
cerca de 13% em fevereiro deste
ano, com destaque para o segmen-
to de máquinas e equipamentos.

“Consistente e preciso em
suas análises, o Boletim de Con-
juntura Industrial elaborado pela
Esalq, graças a este convênio com
o Simespi, ganha cada vez mais
importância como ferramenta
para embasar as tomadas de de-
cisão, especialmente em cenários
tão incertos como este que vive-
mos”, afirma Euclides Libardi,
presidente do sindicato patronal.

O Boletim de Conjuntura In-
dustrial é assinado por Carlos
Eduardo de Freitas Vian, Bruno
Pissinato, Ecyr Mainardi Lara Sal-
les, Gabriel Casassa Schoendorf,
Catarina Barbosa Careta, Cristia-
ne Feltre e André Vieira Lobo.

Em assembleia promovida
pela Apeoesp (Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial de En-
sino do Estado de São Paulo) na
última terça (29), em frente à As-
sembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp), milhares de pro-
fessores de diversas regiões do
Estado de São Paulo, inclusive de
Piracicaba, aprovaram um calen-
dário de lutas contra a chamada
“nova carreira” e por reajuste sa-
larial de 33,24% para que os salá-
rios do magistério paulista sejam
equiparados ao Piso Salarial Naci-
onal, que estabelece uma nova as-
sembleia para o próximo dia 8 (sex-
ta) com paralisação dos professo-
res. A “nova carreira” foi aprova-
da pela Alesp sob fortes protestos
dos professores, que, liderados
pela presidenta da Apeoesp, a de-
putada estadual Professora Bebel
(PT) reivindicavam o desmembra-
mento do PLC 03/2022, proposta
que acabou sendo rejeitada pelo
plenário com 49 votos, todos de
deputados governistas, entre eles
Alex Madureira (PL) e Roberto
Morais (Cidadania), ambos com
domicílio eleitoral em Piracicaba.

Com isso, foi à votação e apro-
vado o projeto que garante reajus-
te salarial de 10% a todos os pro-
fessores, inclusive aos aposenta-
dos, mas atrelado à chamada
“nova carreira”. De acordo com a
Professora Bebel, a “nova carreira”,
na realidade, é o desmonte da nos-
sa carreira, “porque perderemos
quinquênios, sexta-parte e outros
direitos, além de qualquer melho-
ria salarial dependerá de aprova-
ção nas chamadas provinhas de
avaliação. Também  passaremos a
trabalhar mais 14 horas semanais
dentro das escolas, sem aumento
salarial correspondente. Já o sub-
sidio inicial de R$ 5 mil será corro-
ído pelo aumento dos descontos,
com o professor, na prática, rece-
bendo pouco mais de R$ 3.700,00,
além do que o tempo de serviço e
experiência não serão fatores evo-
lutivos e os professores levarão 28
anos para chegar à 11ª referência,
no total de 15, fazendo provinhas e
avaliações subjetivas. Já os profes-
sores temporários (categoria O) se-
rão enquadrados compulsoria-
mente na referência 1 quando da
renovação de seus contratos e fi-
carão estagnados, sem evolução e
sem carreira, recebendo no máxi-
mo pouco mais de R$ 3.700,00 e
trabalhando mais”, explica a de-
putada e presidenta da Apeoesp.

Para a deputada Professora
Bebel, o secretário estadual da
Educação, Rossieli Soares, “entra-
rá para a história como o secretá-
rio mais trágico. Sua presença no
Poder Executivo é uma desonra e
um escárnio à Educação. Mas não
vamos esmorecer", disse Bebel,
acrescentando que: "Ele e todos os
seus carregarão em suas biografi-
as as digitais de uma farsa. As elei-
ções ocorrerão em breve. Lembra-
remos dele e dos partícipes do des-
dém com a educação e com seus
profissionais em São Paulo", disse.

Para Bebel, “os 10% cocedi-
dos ao magistério não é nenhu-
ma dádiva, porque há anos que
lutamos pela recuperação das
nossas perdas”. “Portanto, esse
reajuste é nosso por direito e em
isonomia com os demais servido-
res estaduais e não abrimos mão
do reajuste salarial de 33,24% para
todos os professores”, garante.

CALENDÁRIO – O calendá-
rio de mobilização e luta dos pro-
fessores em protesto à nova car-
reira e em defesa do reajuste sala-
rial de 33,24% estabelece manifes-
tações nas Diretorias de Ensino
nessa próxima sexta-feira, 01, no
“Dia do Mentiroso Doria”, que
marca a saída do governador João
Doria do cargo para disputar as
eleições deste ano. Já no dia 4 de
abril serão realizadas visitas nas
escolas visando a mobilização dos
professores, enquanto que no dia
5 encontro com pais e no dia 6
assembleias regionais para deba-
ter a greve, que será abordada
em assembleia estadual, no dia
8 de abril, em local e horário a
serem definidos pela Apeoesp. Os deputados governistas impediram a votação em separado da chamada nova carreira

Fotos: Divulgação

Professores de diversas partes do Estado estiveram protestando em frente à Alesp

A deputada estadual Professora Bebel cumprimenta professores que tomaram a galeria da Alesp
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Secovi-SP realiza encontro sobre
mercado imobiliário em Piracicaba

A Frias Neto Consultoria de
Imóveis receberá, no dia 7 de
abril, a partir das 19h, o Encon-
tro do Mercado Imobiliário de
Piracicaba, promovido pelo Seco-
vi-SP. A programação, voltada
para incorporadores, loteadores
e corretores de imóveis associa-
dos e profissionais da área imo-
biliária, contará com palestra de
Guilherme Werner, sócio-consul-
tor da Brain Inteligência Estra-
tégica. As inscrições estão aber-
tas no link: https://bit.ly/
encontro_secovi_piracicaba

Com  tema "Cenário atual
do mercado imobiliário de Pira-
cicaba", serão apresentados da-
dos regionais de lançamentos,
vendas, estoque, valor de metro
quadrado, entre outras infor-
mações do setor, a partir de pes-
quisas da Brain Inteligência Es-
tratégica. A empresa tem atua-
ção nacional no mercado imobi-
liário, pesquisa de bens e servi-
ços e estratégia empresarial.

Para Angelo Frias Neto, in-
tegrante da diretoria do Seco-
vi-SP e diretor-presidente da
Frias Neto Consultoria de Imó-
veis, o conhecimento é a chave
para um bom desempenho no
setor. "O Secovi-SP tem como
um de seus compromissos me-
lhorar a qualidade do mercado
habitacional. Isso se faz com
informação e boas estratégias.
O Encontro do Mercado Imobili-
ários contará com a participação
de Guilherme Werner para que
essa atualização seja eficiente".

Guilherme Werner tem for-

mação complementar e ampla ex-
periência nas áreas de gestão e
planejamento estratégico, pesqui-
sa de mercado, incorporação de
edifícios e desenvolvimento ur-
bano. Já atuou diretamente em
estudos de mercado imobiliário
em 27 estados brasileiros, aten-
dendo mais de 700 clientes do
segmento, entre entidades patro-
nais, investidores, incorporado-
res e desenvolvedores urbanos.

SEGURANÇA – O evento
seguirá todos os protocolos de se-
gurança recomendados pela
OMS (Organização Mundial de
Saúde) e autoridades sanitárias:
uso obrigatório de máscaras (op-
cional), higienização de ambien-
tes e equipamentos, e disponibi-
lização de álcool em gel. É obri-
gatória a apresentação de com-
provante (impresso ou digital) de
vacinação contra a Covid-19.

Divulgação

Guilherme Werner, sócio-
consultor da Brain Inteligência
Estratégica, fará palestra

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
O Caphiv (Centro de Apoio aos
Portadores de HIV/AIDS e He-
patites Virais), dentro do pro-
jeto “Não Viralize a Ignorância,
Conheça”, realizou na última
semana uma oficina sobre o
tema Gravidez na Adolescên-
cia. O convite foi feito pela en-
fermeira Oliviane Parizoto, do
PSF São Francisco, e o local
escolhido foi a Escola Estadu-
al Carolina Mendes Thame.

Os integrantes são coordena-
dos por Denise Franco que
explicou que as atividades fo-
ram realizadas com as turmas
do oitavo e nono anos. "Atua-
mos em parceria com o PSF
São Francisco e com a enfer-
meira Oliviane. Este tema é
extremamente importante e
faz parte do nosso material
permanente de trabalhos de-
senvolvidos", explicou Denise.

Divulgação
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Arrastões de combate passarão por 150 bairros
Todo o município será atendido e previsão é de que sejam recolhidas 200 toneladas de inservíveis

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde, defi-
niu o cronograma de arrastões
para combate à dengue até o fim
deste ano e que cobrirá todo o
município, atendendo, no total,
150 bairros. A previsão é de que
sejam recolhidas até 200 tonela-
das de inservíveis por meio desses
arrastões, que são realizados pe-
las equipes de combate ao Aedes
aegypti do CCZ (Centro de Con-
trole de Zoonoses), coordenadas
pelo PMCA (Plano Municipal de
Combate ao Aedes aegypti).

No sábado, 02/04, as regi-
ões do Bosques do Lenheiro e
Jardim Gilda recebem as equi-
pes, que se reunirão na Escola
Estadual Dom Aniger F. M. Me-
lillo, na rua Pau Brasil, de onde
partirão para a visita aos imó-
veis em busca de criadouros do
mosquito transmissor da den-
gue, chikungunya e Zika vírus.

De acordo com Sebastião
Amaral Campos, o Tom, coorde-
nador do PMCA, os arrastões se-
rão desenvolvidos em todo o terri-
tório do município até o fim do
ano. “É um trabalho importante
que realizamos todos os anos, va-
mos em busca de materiais que são
potenciais criadouros do mosqui-

to para tentar reduzir a incidên-
cia das doenças transmitidas por
ele em nossa cidade”, diz Tom.

A ação está prevista para
acontecer das 8h30 às 14h e res-
peitará todos os protocolos sani-
tários e de segurança da Covid-19.
A orientação é para que os mora-
dores deixem nas calçadas qual-
quer material que possa acumular
água. Não serão recolhidos entu-
lho, lixo doméstico e galhos de ár-
vores. “Nesta semana estaremos
com carro de som nessa região,
informando a população sobre o
arrastão e dando as devidas ori-
entações para que a ação atenda
as expectativas”, completou Tom.

De acordo com dados da Vi-
gilância Epidemiológica, de 1º/
01 até 24/03, foram notificados
1.261 casos de dengue, sendo 110
confirmados, sem óbitos pela
doença. No mesmo período do
ano de 2021, foram 4.497 notifi-
cações e 1.962 confirmações, sem
morte. “Estamos sempre atuan-
do em diversas frentes, fazendo
parcerias, conscientizando a po-
pulação para o combate ao mos-
quito Aedes. Vamos seguir tra-
balhando para a redução dos
casos desta e de outras doenças
na cidade. Contamos com a cola-

boração de todos”, reforçou File-
mon Silvano, secretário de Saúde.

PREVENÇÃO – Alguns
dos cuidados mais importantes
para a prevenção da dengue são:
– eliminar os focos de água pa-
rada; – manter os pratos de va-
sos de flores e plantas com areia
até a borda do vaso; – guardar
garrafas com a boca virada para
baixo; – limpar sempre as calhas
dos canos; – não jogar lixo em
terrenos baldios; – colocar o lixo
sempre em sacos fechados; –

manter baldes e caixa d’água de-
vidamente tampados e piscinas
com colocação de cloro; – deixar
pneus ao abrigo da chuva e da
água; – furar latas de alumínio
antes de ser descartadas para não
acumular água; – lavar bebedou-
ros de aves e animais pelo menos
uma vez por semana; – em caso
de suspeita da doença, entrar em
contato imediatamente com uma
unidade de saúde mais próxima
de sua residência e jamais utili-
zar medicação por conta própria.

Arrastão da Dengue espera recolher até 200 ton de inservíveis em 2022
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NOMEADO
A Hyundai Motor acaba de no-
mear Gerardo Carmona
como vice-presidente para
as Operações Comerciais
da empresa nas Américas
Central e do Sul, com efeito
imediato. Ele será responsá-
vel por Planejamento de Pro-
duto, Marketing e Comunica-
ção para a região e também
por Vendas de Veículos de

Passageiros para quarenta
países, exceto o Brasil. Com
mais de 15 anos de experi-
ência internacional no setor
automotivo, principalmente
na América Latina e na Ásia,
Carmona se reportará ao
presidente e CEO da Hyun-
dai Motor Américas Central e
do Sul, Ken Ramirez, com
sede em São Paulo, Brasil.
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BONS ALIMENTOS PARA OS DENTES
Confira uma lista de alimentos saudáveis

para melhorar sua dieta e a saúde de sua boca.
QUEIJO - Estudo da General Dentis-

try constatou que comer queijo elevou o
pH na boca e reduziu o risco de cárie.
Acredita-se que a mastigação necessária
para comer queijo aumenta a quantidade
de saliva na boca. O queijo também con-
tém cálcio e proteínas, nutrientes que for-
talecem o esmalte dos dentes.

IOGURTE - Assim como o queijo, o io-
gurte é rico em cálcio e proteínas, tornan-
do-o uma boa escolha para melhorar a for-
ça e a saúde dos dentes. Os probióticos,

ou bactérias benéficas, encontrados no io-
gurte também beneficiam a gengiva porque
expulsam as bactérias que causam cáries.

FOLHAS VERDES - As folhas verdes nor-
malmente são bem-vindas em qualquer lista
de alimentos saudáveis. Elas são ricas em
vitaminas e minerais e têm poucas calorias.
As verduras, como couve e espinafre, também
promovem a saúde bucal. São ricas em cál-
cio, que forma o esmalte dos dentes. Também
contêm ácido fólico, um tipo de vitamina B que
tem inúmeros benefícios para saúde, incluin-
do possivelmente o tratamento da doença gen-
gival em mulheres grávidas. (Fonte: ADA)

EEEEESTUDOSTUDOSTUDOSTUDOSTUDO

Santa Casa teve papel fundamental
para dados na pandemia, diz Sindhosp
Na manhã de ontem, 30, coordenador da entidade esteve no hospital, em Piracicaba, para agradecer importante parceria

A Santa Casa de Piracicaba
recebeu a visita do coordenador
regional do Sindhosp (Sindicato
dos Hospitais, Clínicas, Labora-
tórios e Estabelecimentos de Saú-
de) do Estado de São Paulo, José
Benedito Filho, na manhã de on-
tem, 30. Ele fez questão de agra-
decer pessoalmente a equipe do
Hospital por ter sido peça impor-
tante nos últimos 18 meses da
pandemia, com o envio de dados
e informações para que a entida-
de pudesse elaborar material de
pesquisa a respeito dos casos, reu-
nidos no eBook “Uma análise da
pandemia no Estado de São Pau-
lo”. O material é de acesso públi-
co pelo site sindhosp.org.br.

De acordo com Benedito Fi-
lho, as pesquisas realizadas a par-
tir do colhimento de dados dos

hospitais que se propuseram a
participar, serviram de municia-
mento de informações às mídi-
as. “Todas as informações pas-
sadas à imprensa eram de total
lisura e transparência, mostran-
do o que realmente acontecia nas
unidades, desde a quantidade de
pacientes, sua idade e grau de
gravidade à falta de insumos e
pessoal para trabalhar", disse.
Segundo ele, o Sindhosfil é fonte
fidedigna de informação e a mí-
dia de todo Brasil procurou pela
Entidade para obtenção desses
dados. "A entrega do troféu à
Santa Casa destaca o importan-
te papel da Instituição para a
compilação dos dados, durante
todo o ano de 2021", disse.

Além da área técnica, o Sin-
dhosp fez levantamentos na área

de recursos humanos. “Nossa
pesquisa também revela a falta de
profissionais, dificuldades finan-
ceiras dos hospitais, principalmen-
te das Santa Casas, que deixaram
muitas das suas cirurgias eletivas
para atender as emergências du-
rante a pandemia", considerou.
Benedito Filho exaltou o compor-
tamento da  Santa Casa de Piraci-
caba, que segundo ele,  colaborou
de forma expressiva e importante
para dar transparência a esses
números. Ele revela que 200 hos-
pitais do estado de São Paulo co-
laboraram com o envio de dados.

O provedor da Santa Casa,
João Orlando Pavão, agradeceu
a deferência à Santa Casa de Pi-
racicaba disse sentir-se honra-
do com a homenagem à Institui-
ção, que atendeu a solicitação do

Sindhosp, repassando importan-
tes informações ao Sistema Naci-
onal de dados, auxiliando a cida-
de, a região e o País a entender
melhor o cenário pandêmico.

Segundo o provedor, é pre-

ciso deixar claro, sobretudo, a
extrema dificuldade pela qual
têm passado as filantrópicas de-
vido, inclusive, aos altos custos
com pacientes cardiopatas, onco-
lógicos e neurológicos, que conti-

nuam internados com quadros
clínicos agravados pela covid-19.
"Some-se a isso o aumento de
10,89% no valor dos medicamen-
tos a partir desta quinta-feira, 31
de março", enfatizou o provedor.

Vanda Petean, João Orlando Pavão, José Benedito Filho, Alexandre Valvano Neto e Ricardo Fedrizzi
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“Mãos que falam” traz acessibilidade
Projeto foi contemplado em Edital da Secretaria Municipal da Ação Cultural, através da Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc

Com o objetivo de trazer para
Piracicaba a Arte Surda, a Mos-
tra “Mãos que Falam” conta com
diversas atividades que serão re-
alizadas nos dias 2 e 3 de abril
na Associação Cultural e Teatral
Guarantã. No sábado (3), primei-
ro dia da Mostra, das 14h às 16h,
haverá uma palestra intitulada
“O papel das entidades culturais
na luta pela inclusão”, ministra-
da por Beatriz Turetta, da AS-
SUPIRA – Associação de Surdos
de Piracicaba (Grupo Libras).

Logo após, a partir das
16h30, Anelisa Ferraz ministra-
rá o workshop “Acessibilidade
para projetos culturais”, apresen-
tando ferramentas para elabora-
ção, inserção orçamentária e cap-
tação de patrocínio com contra-
partidas que envolvam a inclu-
são em projetos culturais. Am-
bas atividades terão 15 vagas.

Já no domingo (3), a partir das
14 horas é a vez da comunidade
surda participar da oficina de tea-
tro com Fábio de Sá e Catharine
Moreira. Nesta oficina os participan-
tes irão conhecer os componentes de

um espaço cênico bem como explo-
rar as possibilidades de expressão
através dos mais variados exercíci-
os de jogos teatrais. Com dua ho-
ras de duração, o conteúdo progra-
mático inclui dinâmicas e slam.

Depois dessa atividade de in-
tegração com a oficina, os surdos
irão assistir a um espetáculo com
intérprete de libras. Neste momen-
to será aberto para os familiares
(ouvintes e não ouvintes) para que
participem também, proporcio-
nando um momento em família.

Para finalizar a Mostra
“Mãos que Falam”, será o mo-
mento do Cine Pipoca, onde o
público assistirá a uma obra au-
diovisual com janela de libras.
Será ofertado lanche e transporte
de ida e retorno aos participantes.

A iniciativa é apoiada pela
Lei Federal de Emergência Cul-
tural Aldir Blanc nº 14.017/2020,
alterada pela Lei 14.150/2021.

Toda programação será gra-
tuita e mais informações podem ser
adquiridas através do WhatsApp
(19) 9 8128.7378. As vagas são li-
mitadas e é preciso reservar lugar.

PROGRAMAÇÃO

DIA 1ª - 2 / 4 / 2022 - Palestra sobre o papel das entidades
culturais na luta pela inclusão. Ministrante: Beatriz Turetta. Ho-
rário: 14h às 16h. - Workshop “Acessibilidade em projetos cul-
turais”. Ministrante: Anelisa Ferraz. Horário: 16h30 às 18h30.

DIA 2 - 3 / 4 / 2022 - Oficina de teatro. Ministrantes: Fabio
de Sá e Katharine Moreira. Horário: 14h às 16h. - Apresen-
tação teatral com intérprete de libras. Grupo: Arte Surda -
Slam. Horário: 17h. - Veiculação de obra audiovisual com
janela de libras. Horário: 19h às 20h

Divulgação

Evento neste final de semana tem atividades na Associação Guarantã
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Empresas de todos os
tamanhos precisam
de adequar à LGPD

Há dois anos em vigor, a Lei
Geral de Proteção de Dados, mais
conhecida como LGPD, busca ga-
rantir a segurança e a privacidade
de todos dos cidadãos. O prazo
para a adaptação das empresas às
novas regras terminou em 2020
mas ainda são muitas as dúvi-
das. Entre elas, se empresas de
pequeno porte também precisam
se adequar. A resposta é sim, e o
mais rápido possível! As punições
pela Agência Nacional de Prote-
ção de Dados já estão sendo apli-
cadas desde agosto de 2021.

Em janeiro deste ano, mais
um passo foi dado na busca pelo
cumprimento da legislação com
criação do Regulamento de Apli-
cação da LGPD para microempre-
sas, empresas de pequeno porte,
startups, pessoas jurídicas de di-
reito privado. A intenção é ressal-
tar a urgência de adequação de
todos os setores à legislação. O que
para a sociedade é benéfico na me-
dida em que amplia a garantia de
segurança de dados de clientes,
usuários de produtos e serviços.

A advogada Fabiana Zani, do
escritório SAZ Advogados, comen-
ta que muitas pessoas já viveram
a experiência de receber ligações
inconvenientes de empresas das
quais nunca tiveram contato an-
tes. “E não é só isso o que aconte-
ce. Existem compartilhamentos de
dados bancários para financiado-
ras, vazamento de informações
pessoais e até mesmo senhas. A
LGPD veio para acabar com isso.
Deve ser vista como uma aliada à
segurança pessoal”, defende.

A LGPD, explica a advogada,
visa orientar sobre as melhores
práticas em um mundo repleto de
informação. “Quem ficar de fora,
poderá sofrer consequências jurí-
dicas: advertência, multas, publi-
citação da infração, bloqueio e eli-
minação de dados, suspensão par-
cial do tratamento dos dados ou
do exercício dessa atividade”.

Para Fabiana, perde-se ainda
a oportunidade de aumentar o grau
de confiabilidade da organização.
“A proteção de dados é algo tão im-
portante nos dias atuais que foi in-
cluída na Constituição Federal
como um direito fundamental. Para
as empresas, a adequação aos ter-
mos da lei trará um diferencial com-
petitivo aos demonstrar a transpa-
rência e a lealdade das empresas em
todos seus processos, perante clien-
tes, fornecedores e empregados”.

O QUE FAZER – A primei-
ra atitude, conforme detalha o ad-
vogado Rodrigo Salerno, do escri-
tório SAZ Advogados, é não acre-
ditar em receitas prontas para se
adequar à LGPD. “Cada empresa
tem seu próprio volume, tipo e uso
de informações. Com certeza, um
plano de saúde terá dados dife-
rentes de uma imobiliária. E mes-
mo entre empresas da mesma área
podem haver políticas diversas
sobre coleta e uso dos dados. Por
exemplo, há supermercados que
apenas tem a relação de venda de
produtos junto aos clientes, en-
quanto outros criam planos de fi-
delidade, e há ainda os que ven-
dem online. É fundamental conhe-
cer mais sobre a nova legislação e
buscar uma consultoria especializa-
da para adequar-se. O custo-bene-
fício será muito melhor”, orienta.

Os advogados explicam que
são considerados agentes de tra-
tamento dos dados toda pessoa
física e/ou jurídica que realiza
operações como coleta, produção,
recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, ar-
quivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação ou contro-
le da informação, modificação,
comunicação, transferência, di-
fusão ou extração de dados e in-
formações de natureza pessoal.

Também vale a pena des-
tacar que são considerados
dados pessoais: nome, telefone,
e-mail, número de documentos,
registros profissionais, além
de informações como orienta-
ção sexual, raça, filiação par-
tidária, religião, entre outros.

Na opinião de Fabiana, nos dias
atuais é quase impossível que uma
empresa não tenha dados pessoais
a proteger. “Não estamos falando
apenas de informações de clientes,
mas também de funcionários e pres-
tadores de serviço. Por essas razões,
essa é uma preocupação que deve
valer para todas as empresas”.

Para começar a se adequar
à LGPD, a advogada ressalta que
é importante realizar um inven-
tário dos dados existentes e ava-
liar qual a necessidade de “tra-
tamento” das informações exis-
tentes. “Posteriormente, é preci-
so um plano de ação com a ela-
boração de uma política própria
de proteção de dados, adequação
dos contratos de todas as espéci-
es e ajuste do site institucional”.

A Cia. Metamorfose de Tea-
tro estreia a peça A Cantora Care-
ca, no Teatro Erotides de Campos,
no Engenho Central, hoje, 31, às
19h30. A apresentação é gratuita
e os ingressos estarão disponíveis
um hora antes do espetáculo, na
bilheteria do Teatro. O projeto foi
de A Cantora Careca foi contem-
plado com a Lei Aldir Blanc.

O espetáculo expõe, de forma
divertida, uma crítica à socieda-
de na qual impera a falta de indi-
vidualidade e as ideias pré-con-
cebidas, que privam o indivíduo
da liberdade intelectual. "O au-
tor convida os participantes a jo-
garem com ele, na construção da
montagem, como se realmente ca-
racterizasse a direção, como co-
autoria. No caso da nossa mon-
tagem, além de toda a discussão
que o texto do Ionesco propõe, o
público se deparará com atores
afrobrasileiros, representando a
pseudo aristocracia inglesa, onde
a empregada aparece na figura de
uma loira, instigando reflexão so-
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Cia. Metamorfose estreia peça de Eugène Ionesco

A Cantora Careca será apresentada hoje, às 19h30,
com adaptação e direção de Carlos ABC

bre as condições e o papel destes
indivíduos na sociedade univer-
sal", explica o diretor Carlos ABC.

No elenco estão Rosângela
Pereira (Sra. Smith), Leonel Ferraz
(Sr. Smith), Daniela Tonin (Mary
Empregada), Mayra Kristina (Sra.
Martin), Wellington Camargo (Sr.
Martin), Viviane Souza (Oficial
Bombeira). A direção, adaptação,
figurino e cenário são de Carlos
ABC. O som é de César Nogueira, a
música Fim do Absurdo é de Janil-
son Fialho, a luz fica a cargo de
Maurício Augusti, a cenotécnica é
de José Deodato Costa Bettelli e
César Nogueira, as costuras do Ate-
lier Valéria Souza, a maquiagem de
Regina Giacomo. Pádua Soares
atua como contrarregra e as fotos
de divulgação são de Fran Camar-
go e de documentação de ensaios
são de Tiago Rochetto. A produ-
ção é da Cia Metamorfose e Inves-
te Produção e Gestão Cultural. A
ilustração de material de divulga-
ção é de Carlos ABC e a arte de
divulgação de Carlinhos Cardozo.

SERVIÇO
A Cantora Careca. Hoje, às 19h30, no Teatro Erotides de Campos,
avenida Maurice Allain 454, Nova Piracicaba, Parque do Engenho
Central. Gratuito. Classificação indicativa 10 anos. Ingressos dis-
poníveis 1 hora antes do espetáculo na bilheteria do Teatro.
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Tribuna Popular pode receber o nome de Ditinha Penezzi
A Câmara Municipal de Pi-

racicaba vai discutir uma pro-
posta de homenagem à primei-
ra vereadora eleita em Piracica-
ba, Maria Benedita Pereira Pe-
nezzi, conhecida como Ditinha
Penezzi. O projeto de resolução
3/2022, de autoria da vereado-
ra Sílvia Morales (PV), do man-
dado coletivo “A cidade é sua”,
propõe que a Tribuna Popular
da Casa receba o nome da ex-
vereadora, eleita em 1955. Ela
foi a segunda mulher a ocupar
um assento na Câmara de Pira-
cicaba, mas a primeira que al-
cançou o cargo por meio de voto

popular direto. A matéria ainda
estabelece que uma placa com a
foto e o nome da homenageada
será afixada na Tribuna Popular.

Ditinha Penezzi nasceu em
Piracicaba em 1917 e faleceu em
1985. Era filha de Augusto José
Pereira e Escholastica Pereira.
Era casada com Vicente Penez-
zi, com quem teve os filhos Es-
cholastica, João, José, Lazaro,
Marta, Narcisa, Thomas Augus-
to, Vicente Junior e Walkir.

Ela foi eleita em 1955 pelo Par-
tido Social Progressista e foi ree-
leita cumprindo consecutivas le-
gislaturas (1956-1959, 1960-1963,

1964-1968, 1969-1972), passando
pelos partidos PSD e PSP, totali-
zando 17 anos como vereadora.
Em 1976, desistiu da candidatura
pela Aliança Renovadora Nacio-
nal, devido à perda de um filho.

Ditinha Penezzi começou a
estudar direito após os 50 anos de
idade e se formou em 1975, pela
Faculdade de Ciências Jurídicas e
Administrativas de Itapetininga.
Exerceu a profissão de advogada,
participou ativamente de várias
entidades, como o Clube de Lady
Piracicaba, a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil e a Sociedade Brasi-
leira de Educação e Integração.

“Ditinha sempre foi mui-
to corajosa, e sabia enfrentar
o preconceito e a violência po-
lítica que sofria pelo fato de
ser mulher, negra e de origem
modesta”, destacou a autora
do projeto. Ela defendeu que
a homenagem é merecida, já
que a Tribuna é o espaço mais
popular da Casa de Leis e tam-
bém o espaço que mais define
o parlamentar no desenvolvi-
mento de sua atuação. O pro-
jeto de resolução passará por
análise das comissões e, após
pareceres, será encaminhado
ao plenário para votação.

LLLLLEGISLAEGISLAEGISLAEGISLAEGISLATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO

Licitação prevê a compra
de cadeiras de escritório

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba abriu, nesta terça-feira
(29), processo licitatório para a
aquisição de 50 cadeiras de es-
critório do tipo giratória através
da publicação do edital 6/2022.
A concorrência acontecerá atra-
vés de pregão presencial do tipo
menor valor global e está marca-
da para o dia 11 de abril, às 9 ho-
ras, na sala de reuniões do 2º an-
dar do prédio anexo da Câmara.

A previsão orçamentária para
a aquisição do material é de R$ 38,5

mil, conforme descrito no Anexo 2
do edital. A compra tem o objetivo
de atender à demanda da Câmara
Municipal, tendo em vista não ha-
ver mais cadeiras novas disponíveis.

Podem participar do pregão
as licitantes que desempenhem ati-
vidade pertinente e compatível com
o objeto e atendam às exigências
constantes no edital e nos anexos,
inclusive quanto à documentação
requerida. Acesse o edital comple-
to da Licitação 6/2022 no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

EEEEESPSPSPSPSPAÇOAÇOAÇOAÇOAÇO

Zoo ficará fechado hoje, 31,
para remoção de árvore

O Zoológico Municipal fica-
rá fechado hoje, 31. De acordo
com a Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sede-
ma), o fechamento é necessário
para a retirada de uma árvore
de grande porte que caiu em ala-
meda próxima à entrada do Zoo.

Nenhum recinto foi atingido e o
Zoo voltará a funcionar, normal-
mente, na sexta-feira, 1º. O Zoo-
lógico Municipal de Piracicaba
fica na avenida Marechal Caste-
lo Branco, 426, Jardim Primave-
ra. Horário de funcionamento: 9h
às 16h. Telefone: (19) 3421-3425.
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Estado anuncia investimento  de
R$ 44 milhões para a cultura
Serão 16 chamadas públicas - nove para municípios, seis para artistas
e uma para organizações da sociedade civil e coletivos culturais

O governo de São Paulo
anunciou na segunda-feira (28)
o início das inscrições para o
#JuntosPelaCultura2022, que
realizará R$ 44 milhões de in-
vestimentos no setor. Serão 16
chamadas públicas - nove para
municípios, seis para artistas e
uma para organizações da soci-
edade civil e coletivos culturais.
O anúncio aconteceu durante o
Congresso Estadual de Municí-
pios promovido pela APM (As-
sociação Paulista de Municípi-
os), em Campos do Jordão.

“O valor de 2022 representa
4 vezes o que foi investido no ano
passado, quando tivemos 12 cha-
madas públicas e R$ 10,4 milhões
em recursos”, afirma o secretário
Sérgio Sá Leitão. “Este ano o im-
pacto econômico do programa
está previsto em R$ 71 milhões,
contra R$ 17,2 milhões de 2021”.

Os interessados - prefeituras
do estado de São Paulo e artistas -
poderão se inscrever em um dos
dois blocos de cadastro do progra-
ma. O primeiro fica aberto até  23
de abril. Organizações e coletivos
devem se inscrever no primeiro
bloco. De 20 de abril a 14 de maio

Anúncio do #JuntosPelaCultura2022 aconteceu na segunda-feira (28)

Divulgação

será realizada a segunda parte
das inscrições, sempre pelo site
www.juntospelacultura.org.br

O #JuntosPelaCultura2022,
parceria entre as secretarias de
Cultura e Economia Criativa, De-
senvolvimento Regional e prefei-
turas, retoma os eventos presen-
ciais, mas manterá inscrições para
as iniciativas no formato virtual.
Serão viabilizadas cerca de 1500
ações culturais de mais de 250 mu-
nicípios e 238 artistas, grupos e
organizações culturais. O progra-
ma terá cotas exclusivas para
propostas e projetos das regiões
do Vale do Futuro (Vale do Ri-
beira), Viva o Vale (Vale do Para-
íba), Sudoeste +10 e Pontal 2030.

“Mais uma vez a Secretaria
de Cultura do governo de São
Paulo aposta no setor com uma
política cultural que vai muito
além de financiar projetos, o
#JuntosPelaCultura tem um va-
lor intrínseco de gerar oportuni-
dades para o desenvolvimento de
parcerias entre governo, muni-
cípios, organizações e artistas”,
afirma Danielle Nigromonte.

JUNTOS PELA CULTU-
RA - O programa visa fomentar

a produção, ampliar o acesso à
arte e à cultura e, de forma sim-
plificada, articular o estado, pre-
feituras e segmentos artísticos
para a realização de ações cultu-
rais, eventos e atividades da eco-
nomia criativa. Por meio de cha-
madas públicas, o Juntos Pela
Cultura viabiliza parcerias para a
execução dos principais progra-
mas de difusão cultural paulistas,
com gestão da Amigos da Arte.

Desde 2019, o programa já

contou com o lançamento de
25 chamadas públicas para
municípios, para artistas e
para organizações, com mais
de 4 mil propostas inscritas. As
seleções foram realizadas por
júris especializados e comis-
sões com maioria da socieda-
de civil, resultando em 1.977
projetos selecionados, sendo
1.256 oriundos de prefeituras e
721 projetos de artistas, produ-
tores culturais e organizações.

AAAAAUDIÊNCIAUDIÊNCIAUDIÊNCIAUDIÊNCIAUDIÊNCIA

Alex de Madureira se encontra
com cônsules africanos

Deputado esteve com sete representantes de países da África
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Durante visita institucio-
nal na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp),
realizada na tarde de terça-fei-
ra (29), o deputado Alex de Ma-
dureira esteve em audiência
com representantes dos consu-
lados de sete países da África.

“Sem dúvida, foi um encon-
tro muito importante, com o ob-
jetivo de estreitar o relaciona-
mento com o Legislativo e avan-
çar em ações diplomáticas que
podem geram benefícios para
ambos os países, como o com-
partilhamento de tecnologias,
estudos científicos e parcerias
com empresas multinacionais”,
afirmou Alex de Madureira.

Os participantes do conti-
nente africano eram de Ango-
la, Cabo Verde, Egito, Gabão,
Gana, Moçambique e Namíbia
e foram recebidos pelo presi-
dente da Casa, deputado Car-
lão Pignatari, e pela Comissão
de Relações Internacionais.

“Além da troca de experiên-
cias com representantes de ou-
tros países, que é sempre muito
positiva, foi uma excelente opor-
tunidade para apresentar a Re-
gião Metropolitana de Piracica-
ba, pois um dos principais obje-
tivos do meu mandato é o de tra-
zer mais investimentos e desen-
volvimento para a cidade e toda
a região”, completou Alex.

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Políticas públicas à pessoa com
fibromialgia são discutidas

O vereador André Bandeira
(PSDB) reuniu-se nesta quarta-
feira (30) com a farmacêutica e
diretora do Departamento de
Assistência Farmacêutica da Se-
cretaria Municipal de Saúde,
Ana Raquel Passari Faggin de
Castro, para discutir políticas
públicas que atendam pacientes
diagnosticados com fibromialgia.

Ana Raquel apontou que, des-
de a promulgação da lei federal
14.233/2021, que instituiu o Dia
Nacional de Conscientização e En-
frentamento da Fibromialgia,
lembrado anualmente em 12 de
maio, o assunto tem sido pauta
de debates sobre os direitos bási-
cos e tratamentos ofertados pelo
SUS (Sistema Único de Saúde).

"São constantes os casos de
pacientes que buscam minha as-
sessoria questionando o que vem
sendo feito às pessoas com fibro-
mialgia na cidade. Temos ciên-
cia do quanto a síndrome afeta a
qualidade de vida das pessoas, e
o município precisa estar atento
às necessidades dessa parcela da
população, garantindo o que for
preciso para terem condições

dignas de saúde e assistência",
afirmou André Bandeira.

Segundo o Ministério da
Saúde, a fibromialgia é uma sín-
drome que engloba uma série de
manifestações clínicas, como
dor, fadiga, indisposição e dis-
túrbios do sono. Trata-se de uma
forma de reumatismo associado
à sensibilidade do indivíduo
frente a um estímulo doloroso.
Ainda de acordo com o Ministé-
rio, não existe um método de pre-
venção comprovado, e especialis-
tas indicam a atividade física
como auxiliar para o tratamento.

O estudo "A prevalência da
fibromialgia no Brasil'', realiza-
do pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro, apontou que, no
Brasil, a estimativa é de que
existam quatro milhões de pes-
soas com a condição, das quais
entre 75% e 90% são mulheres.

André Bandeira destacou
que é preciso incluir políticas
públicas sobre conscientização e
prevenção. "São necessárias po-
líticas públicas efetivas para as-
segurar a qualidade de vida
desses pacientes", ressaltou.

André Bandeira conversou com diretora do Departamento
de Assistência Farmacêutica do município

Assessoria Parlamentar
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Polícia Civil tem déficit de 15 mil
servidores públicos, diz vereadora

Único voto contrário ao pro-
jeto de lei 36/2022, aprovado em
primeira discussão na 8ª reunião
ordinária da Câmara, nesta se-
gunda-feira (28), a vereadora
Rai de Almeida (PT) expôs o dé-
ficit de servidores públicos na
Polícia Civil paulista, com base em
dados de janeiro da Secretaria
Estadual da Segurança Pública.

Rai posicionou-se contra o
convênio da pasta com o municí-
pio para que este ceda estagiários
à Polícia Civil em Piracicaba. "O
déficit é de 15.046 servidores: es-
crivão tem um déficit de 3.588 car-
gos; agente policial, de 1.288;
agente carcerário, de 3.035; dele-

gado, de 868; e investigador, de
3.695", relacionou a vereadora.

"Portanto, o estagiário é
desvio de função: é como se fos-
sem suprir o déficit de servido-
res na Segurança Pública. Não
vai atender a nenhuma necessi-
dade, não vai suprir esse déficit,
infelizmente. O governo do Esta-
do precisa fazer concurso públi-
co para preencher esse déficit da
Polícia Civil", defendeu Rai.

"Foi votado um projeto de lei
que é ilegal. Estou tranquila, por-
que nós, como legisladores, preci-
samos ver a legalidade daquilo que
votamos nesta Casa", disse a vere-
adora, justificando seu voto.

EEEEESPETÁCULOSPETÁCULOSPETÁCULOSPETÁCULOSPETÁCULO

“Causos de Pescadô” tem sessão presencial na Associação Guarantã
Com o objetivo de dar conti-

nuidade ao processo de pesquisa
e montagem para veiculação de
uma obra teatral adaptada à re-
alidade pandêmica, o 4º episó-
dio da série Causos de Pescadô,
da Cia. Espetaquêra de Artes,
chega, de forma gratuita, com
duas opções ao público: presen-
cial, na Associação Cultural e
Teatral Guarantã, sexta, 1º/04,
às 20h, e virtual, na plataforma
Youtube, no sábado, 02/04, às
20h. A iniciativa é apoiada pela
Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020.

Todo o espetáculo, baseado na
cultura piracicabana, acontece por
meio de uma chamada de vídeo
entre dois velhos amigos. O vídeo
conta com legenda descritiva,
que segue o modo de falar dos
“caipiracicabanos”. Com 30 minu-
tos de duração, a primeira exibi-
ção pública do Causo 04 acontece-
rá na Associação Cultural e Tea-
tral Guarantã, com projeção em
telão, configurando um cinema.

“O objeto da pesquisa é a co-
munidade ribeirinha de Piracica-
ba; quem conhece nosso jeito de
falar, gosta e adota, por isso Pi-
racicaba ‘é uma grife do Estado
de São Paulo’”, comenta Carlos
ABC, diretor do espetáculo. “O
dialeto é o primeiro bem imateri-

al tombado pelo órgão do patri-
mônio histórico municipal, que já
registra 120 bens tombados na ci-
dade, na maioria imóveis, logra-
douros e monumentos”, completa.

A escolha da data de estreia
do 4º Causo da série também é
bastante simbólica: 1º de abril, Dia

da Mentira. A história merece
atenção. A relação com os rios já
foi fundamental para a maioria
das cidades erguidas em volta de
cursos d’água. Ao longo do tem-
po, a pescaria passou por profun-
das transformações. Mas essa
prática importou, sobre tudo, es-

Apresentação, amanhã, será às 20h; no sábado, 2,
espetáculo poderá ser visto pelo YouTube, também às 20h

ses causos que permitem adentrar
às lembranças, à imaginação e aos
devaneios desses pescadores. Os
causos são reconhecidos pelos su-
jeitos – Pedro e Tito – como sen-
do seus, e mais ainda, carregam
um sentido de repouso de felici-
dade, pois, é como se fossem uma
“pausa”, um descanso da vida.

No elenco estão nomes como
Antônio Chapéu, Edvaldo Olivei-
ra, Simone Rosa e Viviane Souza.

SERVIÇO
Espetáculo teatral virtual Cau-
sos de Pescadô. Presencial:
dia 1º/04, às 20h, na Associa-
ção Cultural e Teatral Guaran-
tã (avenida Santa Lídia, 548,
Areão). Veiculação online: 2/
04, às 20 h, no canal do you-
tube da Cia. Espetaquêra de
Artes /causosdopescado.
Gratuito. Os ingressos para
conferir a obra de forma pre-
sencial na Guarantã podem
ser reservados com a produ-
ção da Cia. Espetaquêra de
Artes pelo WhatsApp (19) 9
8128-7378. Os lugares são
limitados e a veiculação se
inicia às 20h da sexta-feira, 1º/
04. A partir das 19h a casa es-
tará aberta a quem quiser reti-
rar o ingresso no próprio dia.
Mais informações: (19) 9 8128-
7378 (WhatsApp) com Ane.
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Docente e pesquisador da Esalq falam sobre tecnologias aplicadas às guerras
No podcast Estação Esalq

dessa semana o jornalista Caio Al-
buquerque, da Divisão de Comu-
nicação da Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq/USP), conversa com o pro-
fessor Antonio Almeida, do de-
partamento de Economia, Admi-
nistração e Sociologia da Esalq e
com o pesquisador Gustavo Fur-
lan, ambos membros do grupo de
pesquisas que desenvolve, na USP
em Piracicaba, estudos sobre In-
teligência Artificial (IA), Ciência
de Dados e Robótica Aplicada.

“Estados Unidos e China es-
tão investindo centenas de bi-
lhões de dólares em pesquisa so-
bre inteligência artificial já que
essa é uma tecnologia muito po-
derosa”, antecipa o docente, des-
tacando que “vivemos em uma
sociedade pró tecnologia, com
muita publicidade favorável às
tecnologias, mas acabamos esque-
cendo que toda tecnologia tem
dois lados, pois quanto mais po-
derosas elas são, maiores são os
benefícios e, na mesma proporção,
maiores são os problemas”.

GUERRAS HÍBRIDAS –
Almeida reforça que a AI é uma

tecnologia extremamente poderosa
e interfere cada vez mais em nosso
cotidiano. “Já temos visto ocorrer
nas campanhas eleitorais, nos ata-
ques cibernéticos e mais ainda com
as chamadas guerras híbridas, nas
quais as populações do país a ser
atacado são monitoradas e, a par-
tir do conhecimento gerado em
função da inteligência artificial, são
traçadas estratégias de desestabili-
zação de uma sociedade inteira”.

Sobre o conflito na Ucrânia,
por exemplo, o docente da Esalq
aponta que as informações sobre
a guerra são em grande medida
falsas, mesmo aquelas oriundas
dos grandes conglomerados de
mídia que são relativamente confi-
áveis. “A informação chega distor-
cida por que em grande parte ela é
transformada em armamento. No
caso da Ucrânia temos o uso de
armas com inteligência artificial. O
avião SU 57, o caça de combate mais
moderno da Rússia, o copiloto não
é mais um ser humano, mas um
sistema de inteligência artificial.
Houve um apelo na ONU para
que as inteligências artificiais
não fossem utilizadas em armas,
mas isso já é uma realidade”.

COVID-19 - Mas é fato que
as tecnologias desenvolvidas com
IA também melhoram a eficiência
e a rapidez das interações na soci-
edade. “As tecnologias de inteli-
gência artificiais farão parte da
nossa vida cotidiana de uma for-
ma muito mais acentuada do que
hoje. A Inteligência Artificial é uma
tecnologia talvez comparada com
a energia elétrica, ou seja, será
usada em todo tipo de atividade.
Existem benefícios na área da Saú-
de, da Agricultura, hoje temos veí-
culos autônomos na área agrícola”,
complementa Antonio Almeida.

Um desses exemplos é o que
propõe o projeto desenvolvido
pelo pesquisador Gustavo Furlan,
formado em Educação Física. Ele
iniciou sua trajetória na Ciência
de Dados pois quando atuava
como treinador de tênis de mesa
começou a se preocupar como o
uso de celulares estava atrapa-
lhando seus atletas. Aprendeu a
fazer análises estatísticas e não
parou mais. Defendeu o mestrado
e hoje, no doutorado, atua com a
Covid-19 e qualidade de vida no
Brasil sob a perspectiva da ciência
de dados e inteligência artificial.

“A proposta é analisar os
dados brasileiros com os de ou-
tras nações e para isso estamos
em vias de fechar uma parceria
importante com uma universi-
dade de renome internacional”.

A pesquisa pretende mapear
o impacto da pandemia na vida
das pessoas, o efeito do lockdown
sobre a mobilidade relacionada ao
trabalho, entre outros aspectos.
“À medida que aumentar o públi-
co participante da pesquisa, os da-
dos serão refinados e essa ferra-
menta de avaliação ficará dispo-
nível para verificação do nível de
qualidade de vida”, acrescenta.

Para o professor Antonio Al-
meida, a universidade não pode-
rá ficar de fora das discussões
sobre o tema e principalmente do
processo de desenvolvimento
dessas novas tecnologias.  “A
universidade precisa se envolver
mais com essas questões e aju-
dar os alunos na formação no
sentido não somente na aquisi-
ção de habilidades para traba-
lhar com inteligência, mas tam-
bém na capacidade de enxergar
esses instrumentos de uma forma
crítica e responsável”, finaliza.
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Entidades públicas e privadas
se reúnem em abraço pela paz
Marco semelhante existe em 34 municípios do Brasil e em diferentes países do mundo

Diferentes entidades se reu-
niram na manhã de ontem, 30,
no Marco da Paz, localizado no
Parque da Rua do Porto João
Herrmann Neto, para o Abraço
da Paz, evento em alusão ao Dia
Municipal do Marco da Paz, co-
memorado também ontem, e que
integra o calendário oficial de
eventos do município desde a
aprovação da lei 8552, em 2016.
Ação contou com a participação
do idealizador do Marco da Paz,
Gaetano Brancati Luigi. O monu-
mento, em formato de arco, além
de detalhes em granito preto e
mármore branco, possui um sino
e duas mãos juntas em forma de
pomba, acompanhado da expres-
são pax (palavra que em latim
significa paz). Marco semelhante
ao instalado em Piracicaba existe
em 34 municípios do Brasil e em
diferentes países do mundo.

Durante a solenidade, Rosi-
meire Massarutto, diretora de Tu-
rismo de Piracicaba, lembrou a
construção do Marco em 2016 e
como aquela iniciativa para a exe-
cução é simbólica para quem quer
construir política pública com a
participação de diferentes atores.
“A gente descobriu que políticas
públicas se faz em conjunto. Nós
tínhamos o poder público, repre-
sentado pelo Executivo e Legisla-
tivo, a iniciativa privada, represen-
tada pelas associações comerciais,
e tinha a comunidade, represen-
tada pelas associações e institui-
ções, que abraçaram este projeto.

Davi Negri

Ação contou com a participação do idealizador do Marco, Gaetano Luigi

É assim que se faz política pública
e nós conseguimos mostrar isso
construindo este monumento que
tem tanta representatividade no
mundo e pra nós, que é a paz”.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Gilmar Rotta, ressaltou a
importância do Marco e a simbo-
logia e importância da paz, princi-
palmente num momento em que
o mundo enfrenta mais uma
guerra. Rotta ainda anunciou,
durante a solenidade, a intenção
de indicar Luigi para receber o
título de Cidadão Piracicabano.

“A construção do Marco da
Paz foi viabilizada por meio de
doações e materiais de empresas
e entidades de Piracicaba, que
abraçaram o projeto, em conjun-
to com a Acipi e a Prefeitura. Ini-
ciativa é fruto do trabalho de
mais de 140 voluntários, os quais
reiteramos a nossa gratidão”,
frisou Marcelo Cançado, presi-
dente da Associação Comercial e
Industrial de Piracicaba (Acipi).

“O fundamento do Marco
da Paz é não ter dono”, frisou
Amir Massis, coordenador ge-
ral do Instituto Marco da Paz,
que explica que a construção do
Marco em um município ou lo-
calidade tem como componente
fundamental o voluntariado e a
união de diferentes atores.

João Bico de Souza, vice-pre-
sidente da Facesp (Federação das
Associações Comerciais do Estado
de São Paulo), prestou uma ho-
menagem ao idealizador do Mar-

co. “Aquele menininho de 8 anos,
que viu seu pai ir para guerra, que
passou fome e frio, tinha tudo para
crescer amargurado. Pelo contrá-
rio, ele sempre quis construir algo
que representasse a importância
da cultura de paz.” Souza também
parabenizou a criação da Região
Metropolitana de Piracicaba e
anunciou que apoia a fundação de
mais uma RA (Região Administra-
tiva) da Facesp em Piracicaba.

“Eu agradeço a Deus por ter
colocado a ACSP no meu caminho,
que me deu oportunidade de fazer
nascer esta história do Marco da
Paz, agradeço por ter colocado
Piracicaba na minha vida, com
toda sua liderança, entidades e
comunidade. Nós temos uma res-
ponsabilidade maior de seguir-
mos unidos para fazer realidade

um sonho da humanidade, que é
a conquista da paz para todos”,
ressaltou, emocionado, Luigi.

Rubens Cheia, da União
Espírita de Piracicaba, que pres-
tigiou o evento, relatou a espe-
rança que sente ao ver um ato
simbólico tão importante. “Nes-
te tempo de tantas incertezas,
ver tanta gente boa reunida,
pensando num mundo melhor,
dá um ânimo para gente”.

O evento teve realização do
Impaz (Instituto Marco da
Paz) e conta com o apoio da
Prefeitura, da Câmara Muni-
cipal e da Acipi (Associação Co-
mercial e Industrial de Piraci-
caba), ACSP (Associação Comer-
cial de São Paulo) e Facesp (Fe-
deração das Associações Comer-
ciais do Estado de São Paulo).

As experiências exitosas em
cidades brasileiras que efetivaram
políticas públicas municipais e ga-
rantiram a promoção social em
tempos de crise foram apresenta-
das na palestra on-line "Programas
de Transferência de Rendas Muni-
cipais", promovida nesta terça-fei-
ra (29) pela Escola do Legislativo,
via plataforma Zoom e com trans-
missão simultânea pelo YouTube.

Como palestrante, o evento
recebeu Marcelo Mazeta Lucas,
doutorando e mestre em desenvol-
vimento territorial e meio ambien-
te, com ênfase em política munici-
pal de segurança alimentar e nu-
tricional e que, de 2017 a 2020, es-
teve à frente da Coordenadoria de
Segurança Alimentar da Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento
Social da cidade de Araraquara.

Cláudia Renata Novolette, pre-
sidente do conselho municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional
de Piracicaba e bacharel em direito
foi quem mediou o evento. A verea-
dora Silvia Morales (PV), do man-
dato coletivo A Cidade É Sua, di-
retora da Escola do Legislativo,
também participou da atividade.

De acordo com Novolette, o
período pandêmico causado pela
Covid-19, fez crescer o número de
pessoas em situação de vulnerabili-
dade social. “Esse número de cida-
dãos desamparados foi agravado na
pandemia, o que tem causado um
aumento da fome e da miséria".

Para ela, se não existirem
programas e políticas públicas a
nível federal destinados a rever-
ter esse quadro, é preciso “jun-
tar forçar para construir meca-
nismos de proteção nas cidades”.

Segundo Marcelo, na Coor-
denadoria de Segurança Ali-
mentar da Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimento Social
de Araraquara, como frente de
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Palestra aborda programa
de transferência de rendas

Reprodução/Internet

trabalho, a pasta tinha por ob-
jetivo apresentar as ações implan-
tadas no município relacionadas
à segurança alimentar e nutricio-
nal, com vistas a reduzir os im-
pactos da Covid-19 na população
em vulnerável socialmente.

“Em Araraquara, a estrutu-
ra da segurança alimentar é es-
tipulada pelo Banco de Alimen-
tos, conhecida também como
“Padaria Solidária”, que forne-
ce a estrutura para a produção
de alimentos que serão destina-
dos a este público”, informou.

Segundo o palestrante, são 14
mil pães preparados por mês pela
prefeitura local dentro do PAA
(Programa de Aquisição de Ali-
mentos), com uma produção mé-
dia de 16 toneladas por mês e 188
toneladas por ano. Atualmente,
são 50 entidades sócio assisten-
ciais cadastradas e atendidas se-
manalmente pelos programas.

Também iniciativa da cida-
de de Araraquara, Marcelo apre-
sentou os programas de aquisi-
ção de alimentos da agricultura
familiar, que incentivam a agri-
cultura local e promovem a dis-
tribuição de hortaliças e legumes
para a população necessitada.

“Essa aquisição direta, tan-
to das cooperativas, quanto dos
agricultores familiares, foi fun-
damental para estruturar o pro-
grama e trazer mais qualidade
ao alimento de crianças e ado-
lescentes do município”, disse.

Ainda relacionado à segu-
rança alimentar, Marcelo apre-
sentou o “Colhendo Dignidade”,
nome do programa municipal de
hortas urbanas comunitárias de
Araraquara. Nele, só em 2020,
foram implantadas três hortas
urbanas que, no período de crise,
proporcionou à população caren-
te o acesso a alimentos saudáveis.

Palestra promovida pela Escola do Legislativo aconteceu on-line
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Câmara abre licitação para
aquisição de aparelhos

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba publicou na última segun-
da-feira (28) o edital de abertura
de licitação 5/2022 para a aquisi-
ção de 12 aparelhos de ar-condici-
onado para vários setores da Casa.
A concorrência se dará por meio
de pregão presencial do tipo me-
nor valor global e está prevista
para o dia 8 de abril, às 9 horas,
na sala de reuniões do 2º andar
do prédio anexo da Câmara.

Conforme o Anexo 2 do edi-
tal, a previsão orçamentária para
a compra é de R$ 50.650,67, in-
cluindo a instalação dos apare-
lhos e retirada dos equipamen-
tos antigos nas salas de diver-
sos departamentos da Casa.

A aquisição se justifica ten-
do em vista laudo técnico que in-
dica a substituição gradual de al-

guns aparelhos, a existência de
aparelhos antigos que apresen-
tam defeitos que não podem ser
solucionados pela empresa res-
ponsável pela manutenção e a ne-
cessidade de refrigerar equipa-
mentos de alto valor da sala de
transmissão da TV Câmara.

Podem participar do pre-
gão as licitantes que desempe-
nhem atividade pertinente e
compatível com o objeto e aten-
dam às exigências constantes
no edital e nos anexos, inclusi-
ve quanto à documentação re-
querida. O edital também defi-
ne as regras para a não admissão
de empresas e proíbe, expressa-
mente, a terceirização do objeto.

A íntegra do edital da Licitação
5/2022 pode ser acessada no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

O Teatro Municipal Erotides
de Campos, localizado no Engenho
Central, recebeu moção de aplau-
sos da Câmara, em cerimônia na
segunda-feira, 28, A comenda, de
iniciativa do vereador Laércio
Trevisan Jr., foi entregue ao se-
cretário da Ação Cultural, Adol-
pho Queiroz, ao diretor Rubens
Roncato e a toda equipe de ser-
vidores, funcionários e colabora-
dores, em homenagem aos 10
anos de fundação e história do
espaço, ocorrido em 27 de março.

A comenda destaca a rele-
vância do Teatro Erotides de
Campos para a cultura do mu-
nicípio. “Parabenizo toda equi-
pe do Teatro Municipal Erotí-
des de Campos pelo trabalho e
dedicação nestes dez anos de
história e, principalmente, du-
rante a pandemia, onde os tra-
balhos foram duplicados, fa-
zendo com que a população pu-
desse ter acesso as atividades
culturais, seguindo os protoco-
los de segurança e saúde”, des-
tacou o vereador Trevisan Jr..

“Esta moção que recebemos
do vereador Laércio Trevisan Jr,
reforça que estamos no caminho
certo. Estamos muito felizes com a

AAAAAPLAUSOSPLAUSOSPLAUSOSPLAUSOSPLAUSOS

Teatro do Engenho recebe moção pelos 10 anos

Comenda é do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL)
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conquista e o reconhecimento e eu,
em especial, agradeço a confiança e
a missão que me foi dada. Nosso
secretário da Cultura, Adolpho
Queiroz, e toda nossa equipe do
Erotides de Campos nos empenha-
mos e trabalhamos incansavelmen-
te com o coração, para que aqui, no
nosso palco, tenhamos sorrisos, ale-
grias, emoções, enfim, para que a
vida se transforme em arte”, agra-
deceu o diretor Rubens Roncato.

HISTÓRIA - O Teatro Mu-
nicipal Erotides de Campos foi

fundado em 27 de março de
2012 e está localizado no Par-
que do Engenho Central. É com-
posto por uma estrutura cênica
dotada de palco, plateia, galeri-
as, restaurante, camarins, salas
de ensaio e técnicas de apoio.
Seu edifício pertenceu ao Enge-
nho de Açúcar de Piracicaba.
Foi instituído sob a Lei n.º 7055,
de 04/07/2011 incluída na Lei
n.º 5.194 de 2002 e foi denomi-
nado Erotides de Campos (1896-
1945), eminente compositor, poe-

ta, melodista e personalidade que
influenciou a produção cultural
local, nacional e internacional.

“Conhecido como barracão 6
na época em que aqui era um en-
genho de açúcar, hoje é um prédio
que abriga a cultura. São 10 anos
de muitas apresentações e um
legado que se escreve. Temos
uma equipe que se empenha em
oferecer o melhor. Obrigado ao
vereador Laércio Trevisan Jr.
pela homenagem e reconhecimen-
to”, concluiu Adolpho Queiroz.

Após o mutirão oftalmológi-
co realizado no último sábado
(26), no salão da Paróquia Sagra-
da Família, em Piracicaba, 102 cri-
anças e adolescentes da cidade re-
ceberão óculos ou cuidados mé-
dicos gratuitos. A ação social
atendeu 293 meninos e meninas
de 6 a 15 anos. Desse total, 78
precisarão usar lentes corretivas
e 22 terão acompanhamento es-
pecializado, além de dois casos de
catarata congênita que necessi-
tam de cirurgias urgentes.

O mutirão foi resultado de
uma parceria entre Projeto
Olhar Sempre, Hospital de
Olhos de Piracicaba, Exército
de Formiguinhas e Diocese de
Piracicaba. Durante o sábado,
foram atendidos principalmen-
te moradores dos bairros Ma-
rio Dedini, Bosques do Lenhei-
ro, Jardim Gilda e Industrial,
além das comunidades Frederico
e União. Mas famílias de crian-
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102 crianças terão óculos ou acompanhamento médico grátis

Padre Claudemir da Rocha (Pastoral Social) com
Carolina Weiss Aloisi (Hospital de Olhos)

Divulgação

ças e adolescentes de outras regi-
ões da cidade também procura-
ram o atendimento gratuito.

Dos 293 atendidos, 115 tive-
ram diagnóstico de visão normal
e não precisarão de acompanha-
mento, segundo a coordenadora
do Exército de Formiguinhas,
Débora Ferraz. “A equipe estava
preparada para receber até 500
crianças e adolescentes, mas o
resultado do mutirão foi muito
positivo, principalmente para
aqueles que estão sendo benefi-
ciados com a ação”, disse ela.

“Os meninos e meninas que
receberão óculos ou acompa-
nhamento médico poderão ter
um melhor desempenho esco-
lar. Acreditamos que, com isso,
terão também mais chances de
uma vida melhor agora e no fu-
turo. Estar ao lado daqueles
que necessitam também deve
ser algo que nos move no dia a
dia como Igreja”, comentou o

bispo da Diocese de Piracicaba,
Dom Devair Araújo da Fonseca.

A próxima etapa será a entre-
ga dos óculos para aqueles que ti-
veram a necessidade constatada
pelos médicos do Hospital de Olhos.
O evento já tem data e local previs-

tos: dia 23 de abril, também na
Paróquia Sagrada Família. Como o
projeto tem caráter exclusivamen-
te social, não há cobranças ou ven-
da de produtos. Os óculos e os tra-
tamentos oftalmológicos necessári-
os são oferecidos gratuitamente.
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

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

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

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

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

VENDE-SE carro Corolla 2005, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
------------------------------------------
VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas -
maiores informações 19 991911944.
------------------------------------------
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Assembleia aprova nova
carreira para professores
Proposta da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo passou
pela Assembleia Legislativa e segue agora para sanção do governador

A Nova Carreira Docente,
que define o salário inicial de
R$ 5 mil, em jornadas de 40
horas, para professores da rede
estadual e outros benefícios
para a categoria, foi aprovada
pela Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp) na
noite desta terça-feira (29).

A proposta da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo
(Seduc-SP) agora segue para san-
ção do Governador João Doria. A
aprovação do Projeto de Lei Com-

plementar (PLC) 3/22 também
prevê aumento de 10% para os
integrantes do Quadro do Ma-
gistério (QM), ativos e inativos,
independente da adesão da Nova
Carreira. Os quadros de Apoio
Escolar e da Secretaria da Edu-
cação (QAE e QSE) foram con-
templados no PLC 2/22, aprova-
do na semana passada pela casa.

Após a sanção, a regulamen-
tação da lei da Nova Carreira Do-
cente será feita em no máximo 60
dias. O novo valor do salário inici-

al é 73% maior em comparação a
remuneração do ano passado e
30% a mais que o novo piso nacio-
nal, e passa a ser pago a partir do
momento da adesão, que é volun-
tária. Os servidores temporários e
novos ingressos já serão automa-
ticamente enquadrados no novo
modelo e os demais professores
terão até 2 anos para aderir. O
aumento de 10% será pago retro-
ativo à data-base de 1º de março.

Além disso, o topo da car-
reira também será valorizado.

Com as promoções por desen-
volvimento e desempenho, o va-
lor do salário de um docente po-
derá chegar a R$ 13 mil na refe-
rência L15, a mais alta da car-
reira, segundo o novo projeto.

Além de valorizar o professor,
o que é fundamental para a me-
lhoria da aprendizagem dos estu-
dantes, a Nova Carreira também
visa atrair jovens talentos para
serem professores no futuro, e
assim formar os professores
para a educação do século XXI.

SR. SEBASTIAO RAMOS DINIZ fa-
leceu anteontem, na cidade de So-
rocaba/SP, contava 74 anos, filho
dos finados Sr. Salvador Diniz e da
Sra. Nazir Ramos Cardoso, era viú-
vo da Sra. Cecilia Zangirolami Diniz;
deixa as filhas: Isabel Diniz Antu-
nes, casada com o Sr. Jeferson
Antunes; Nilsa Zangerolami Diniz,
casada com o Sr. Jose Carlos; Vil-
ma Diniz; Erika Diniz e Viviane Diniz
da Silva, casada com o Sr. Jorge
Carlos. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 16h00 do
Velório da Saudade, sala 07, para
o Cemitério Municipal da Vila Re-
zende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

PROFª MARIA CRISTINA GATTI
GODOY SARTORI faleceu anteon-
tem, nesta cidade, contava 79 anos,
filha dos finados Sr. Oswaldo Go-
doy e da Sra. Lucila Gatti Godoy,
era casada com o Sr. Jose Valdir
Sartori; deixa os filhos: Cristiana;
Octavio, já falecido; Jose Valdir e
Ivan. Deixa netos, demais familia-

res e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada ontem, ten-
do saído o féretro às 14h00 do
Velório do Cemitério Parque da Res-
surreição, sala “Standard”, para o
Crematório Unidas – Bom Jesus na
cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ROSENILDA FERREIRA DE
SOUSA faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 55 anos, filha dos fina-
dos Sr. Jose Ferreira de Sousa e da
Sra. Anunciada Tavares de Sousa;
deixa os filhos: Michele Ferreira da
Silva; Flavia Ferreira da Silva, ca-
sada com o Sr. Marcelo Gomes Ri-
beiro; Beatriz Ferreira da Silva e
Marcelo Sousa Silva. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00 da
sala 03 do Velório do Cemitério Mu-
nicipal da Vila Rezende para a refe-
rida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ROMEU SALADINI DE MO-
RAES faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 75 anos, filho dos fi-

nados Sr. João de Moraes e da
Sra. Jandyra Saladini de Moraes,
era viúvo da Sra. Leonice Siquei-
ra de Moraes; deixa os fi lhos:
Daniel Rodrigo de Moraes, casa-
do com a Sra. Santusa Aparecida
da Silva; Romeu Saladini de Mo-
raes Filho; Glaucia Regina de Mo-
raes Rodrigues, casada com o Sr.
Pedro Etioppe Rodrigues e Danie-
la Patricia de Moraes Almeida,
casada com o Sr. Antonio Jose de
Almeida. Deixa netos, bisneto,
demais familiares e amigos. Sua
Cerimônia de Cremação será rea-
lizada hoje, saindo o féretro às
11h00 do Velório do Cemitério Par-
que da Ressurreição, sala “C”,
para o Crematório Unidas – Bom
Jesus na cidade de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. DEOLINDA DE MORAES
FURLAN faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 80 anos, filha dos
finados Sr. Jose Manoel de Mora-
es e da Sra. Maria Mendes, era
casada com o Sr. Antonio Eucly-
des Furlan; deixa os filhos: Katia
Giovana Furlan Moral, casada com

o Sr. Nilson Jose Moral e Marcio
Denilson Furlan, casado com a
Sra. Cristiane Regina Boralli Fur-
lan. Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às
10h30 do Velório da Saudade, sala
05, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MARCOS FRANCISCO CA-
ZZANIGA faleceu ontem, na cida-
de de Rio Claro – SP, contava 75
anos, filho do Sr. Emilio Cazzaniga e
da Sra. Elisabete Turco Cazzaniga,
era casado com a Sra. Jeni Widmer
Cazzaniga, deixa os filhos: Renata
A. Cazzaniga; Rogerio A. Cazzani-
ga, casado com a Sra. Maria Alice
Carneiro e Rodrigo A. Cazzaniga,
casado com a Sra. Shirlei Octacilio
Silva. Deixa os netos, André, Cla-
ra, Eduardo e Eric, irmãos, cunha-
dos, sobrinhos, demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de Crema-
ção foi realizada ontem às 19h00
no Crematório Unidas – Bom Jesus
da cidade de Piracicaba – SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JUAREZ JOSÉ RODRIGUES
faleceu ontem na cidade de Pira-
cicaba, aos 91 anos de idade e
era viúvo da Sra. Theresinha Cor-
rêa Rodrigues. Era filho do Sr. Luiz
Corrêa e da Sra. Maria José Cal-
deira, falecidos. Deixa os filhos:
Tania Aparecida Rodrigues Bosca-
riol de Toledo casada com Fran-
cisco José Boscariol de Toledo,
Maria Tereza Rodrigues e Sandra
Rodrigues casada com Wagner
José da Silva. Deixa também 02
netos e 01 bisneta. O seu sepulta-
mento dar-se-á hoje as 10:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade – sala 07, seguindo
para o Cemitério da Saudade, onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ALIPIO APARECIDO MACHA-
DO faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 80 anos de idade e
era viúvo da Sra. Laurentina de Al-
meida Machado. Era filho do Sr. Pe-
dro Correa Machado e da Sra. Vita-
lina Soares de Oliveira Machado,
ambos falecidos. Deixa o filho: Val-
deri Machado casado com Vilma
Aparecida Hilario Guardia Macha-
do. Deixa ainda 03 netos, 02 bisne-
tos e demais parentes. O sepulta-
mento deu-se ontem as 14:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende – Sala
02, para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

MENINO GUILHERME RODRI-
GUES SANTANA faleceu anteon-
tem na cidade de Piracicaba e era
filho do Sr. Antonio dos Santos
Santana e da Sra. Jessica Luan-
da Cavalcante Rodrigues. Deixa
os irmãos: Joana, Pedro, Samuel,
Helena e Carlos. Deixa ainda de-
mais parentes. O seu sepultamen-
to deu-se ontem as 17:00 hs, sa-
indo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende – Sala
01, para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. JUDITE DELAZARO faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 75 anos de idade e era filha do
Sr. Jose Delazaro e da Sra. Stella
Bragato Delazaro. Deixa ainda so-
brinhos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem as
14:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 05,
para o Cemiterio da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOÃO VALENTIM MACHI fa-
leceu anteontem na cidade de Pira-
cicaba, aos 70 anos de idade e era
casado com a Sra. Ana Aparecida
Machi. Era filho do Sr. Virgilio Machi
e da Sra. Amalia Graziani Machi,
falecidos. Deixa os filhos: Ana Gra-
ziele Machi de Oliveira casada com
Bruno de Oliveira e João Alexandre
Machi.  Deixa também 01 neta.     O
seu sepultamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 08
para o Cemiterio da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA ANNA FELICIANO
MENDES faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 86 anos de ida-
de e era viúva do Sr. Antonio Sid-
ney Mendes. Era filha do Sr. Sebas-
tião Pedro Feliciano e Assumpta
Pacheco, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Maria Cristina Mendes Cas-
telo Branco casada com  Pedro Hen-
rique Castelo Branco,  Antonio Ala-
or Mendes casado com Kamilla de
Freitas e  Ana Paula Mendes Guidi
casada com  Antonio Ronaldo Gui-
di. Deixa ainda 04 netos, 02 netas,
01 bisneta, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deu-
se ontem as 15:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório “C” do
Cemiterio  Parque da Ressurreição
para a referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família.  (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. CARLOS JOSÉ ALVES DOS
SANTOS faleceu ontem na cida-
de de Piracicaba, aos 53 anos de
idade e era Casado com a Sra.

Rosangela Aparecida Maciel Ro-
drigues. Era filho do Sr. Antonio
Calixto dos Santos e da Sra. De-
janira Alves dos Santos, faleci-
dos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal da
Vila Rezende – Sala 02, para a
referida necrópole, onde foi inu-
mado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ FRANCISCO DAS NE-
VES faleceu ontem na cidade de
São Pedro aos 67 anos de idade e
era filho dos finados Sr.Antonio Fran-
cisco das Neves e da Sra.Helena
Dias Francisco das Neves. Deixa ir-
mãos, sobrinhos, demais parentes e
amigos.O seu corpo foi transladado
para a cidade de Rio Claro e o seu
sepultamento deu se ontem ás

16:30 h saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Cidade Jar-
dim –sala 3 seguindo para o Ce-
mitério da mesma localidade onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARINA GOMES TENORIO
faleceu ontem na cidade de São
Pedro aos 70 anos de idade.Era
filha dos finados Sr. Samuel de
Souza Tenorio e da Sra.Lenira Le-
andro Gomes.Deixa os filhos: Ro-
naldo ,Rosilene e Rosane .Deixa
netos, bisnetos e demais paren-
tes. O seu sepultamento dar se
hoje ás 16:30 h saindo a urna mor-
tuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para o
Cemitério Parque São Pedro onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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Nabuco pediu informações sobre
situação da Farmácia de Alto Custo
Nabuco quer saber se há desabastecimento e problemas na frequência de distribuição

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

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

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

GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA e GERDILENE MARIA DOS
SANTOS SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro,
divorciado, operador de máquina, nascido em Rio das Pedras -
SP, aos 28/04/1995, residente e domiciliado na Rua Camilo
Rosato, nº 71, Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filho
de CICERO ALVES DE OLIVEIRA e de ELSA MARIA PAIXÃO DE
OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira,
ajudante geral, nascida em Maraial - PE, aos 18/01/1993, resi-
dente e domiciliada Na Rua Antonieta Cezarino Bertoli, nº 173,
bairro Vitório Cezarino, Rio das Pedras - SP, filha de CÍCERO
JACINTO DA SILVA e de CÍCERA MARIA DOS SANTOS.

JOSECLAUDIO BARBOSA DA SILVA e CLEILMA BARRETO
DOS SANTOS ASSUNÇÃO, sendo o pretendente: nacionali-
dade brasileira, solteiro, operador de máquinas, nascido
em Palmares - PE, aos 04/09/1990, residente e domiciliado
Na Rua Esther Cirino, nº 191, Residencial Luiz Massud Cou-
ry, Rio das Pedras - SP, filho de CICERO JOSÉ BARBOSA DA
SILVA e de LINDALVA BARBOSA DA SILVA; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciada, estudante, nascida em
Boa Vista do Tupim - BA, aos 26/07/1985, residente e domi-
ciliada na Rua Esther Cirino, nº 191, Residencial Luiz Massud
Coury, Rio das Pedras - SP, filha de PEDRO ALVES DE ASSUN-
ÇÃO e de NILDA BARRETO DOS SANTOS ASSUNÇÃO.

ÍCARO JONAS COUTINHO DA ROCHA e JULIA MARIA JANTIN
TABOADA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, analista de sistemas, nascido em Santa Bárbara D'Oeste
- SP, aos 21/09/1993, residente e domiciliado Na Rua Holan-
da Cibim, nº 28, Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP,
filho de AMARILDO COUTINHO DA ROCHA e de MARCIA CRIS-
TINA DE MOURA COUTINHO DA ROCHA; e a pretendente: na-
cionalidade brasileira, solteira, bacharel em direito, nascida
em Rio das Pedras - SP, aos 06/02/1998, residente e domici-
liada Na Rua Holanda Cibim, nº 28, Jardim São Cristóvão II,
Rio das Pedras - SP, filha de VALDIR APARECIDO TABOADA e
de VALERIA APARECIDA DE TOLEDO JANTIN TABOADA.

CLEITON RICARDO CAPARELI e LETICIA CRISTINA BASSANI,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, ope-
rador de maquinas, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 01/
06/1986, residente e domiciliado Rua Rua Marta Maria Bian-
chin, nº 270, Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filho
de PAULO REIS CAPARELI e de RUTE GOMES; e a preten-
dente: nacionalidade brasileira, solteira, assistente adminis-
trativo, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 07/06/1994, re-
sidente e domiciliada Rua Rua Marta Maria Bianchin, nº 270,
Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filha de VALTER
DONIZETI BASSANI e de MARIA CECILIA FOLHA BASSANI.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de cos-
tume e publico pela Imprensa Local. Rio das Pedras,30 de
março de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA

O vereador Jeandre Deive
Roncato (PSDB), também co-
nhecido por “Nabuco”, apresen-
tou no decorrer do Expediente
da 7ª sessão ordinária da Câ-
mara Municipal de Rio das Pe-
dras, Indicações e Requerimen-
to de Informações à Administra-
ção, além de Moções de Pesar.

Nabuco também utilizou da
palavra, realizando pronuncia-
mento sobre suas Indicações
desta e da sessão anterior e de
seu Requerimento. A 7ª sessão
ordinária da Casa de Leis Rio-
pedrense ocorreu nesta última

segunda-feira (28), no Auditório
Vereador José Valdir Defavari.

Dentre as Indicações, foi
solicitado pelo vereador Nabu-
co a instalação de defesa de con-
creto (GAURD RAIL) na ponte
que liga a Rodovia Júlio Antônio
Bassa com o bairro São Pedro e,
para atender pedidos dos mora-
dores do bairro Bom Jardim, a
instalação de uma academia ao
ar livre no bairro Bom Jardim.

O teor do Requerimento de
Informações à Administração
Municipal apresentado pelo par-
lamentar Jeandre e aprovado por

seus pares, questiona a situação
do abastecimento da farmácia
de alto custo no Município.

Nabuco quer saber se há desa-
bastecimento, problemas na frequ-
ência de distribuição e também, sen-
do a Secretaria de Saúde do Estado
de São Paulo como responsável no
fornecimento desses medicamen-
tos, qual é o posicionamento quan-
do a mesma é questionada a res-
peito da falta dos medicamentos.

Por fim, o vereador pergun-
ta se há estudos ou um prazo para
solução deste frequente proble-
ma, que tanto aflige os benefici-

ados pelo programa da farmá-
cia de alto custo no Município.

As Moções de Pesar inseridas
no Expediente pelo vereador foram
em função do falecimento Egino
Defavari, Antônia Irma Rosinelli
Bertolli e José Antônio Possignolo.

Nabuco ao utilizar a Tribu-
na, comentou sobre suas Indica-
ções e Requerimento desta 7ª
sessão ordinária.  Aproveitou
para parabenizar a ETEC Dr.
Jorge Coury pelos resultados al-
cançados em avaliações recentes,
realçando a qualidade e impor-
tância da Instituição de Ensino.

PPPPPRÉRÉRÉRÉRÉ T T T T TEENEENEENEENEEN 2022 2022 2022 2022 2022

Vanessa homenageia
miss Laura Nocete

Homenagem foi entregue no último dia 19

Divulgação

A vereadora Vanessa Stocco
Botam (PV) apresentou e outorgou
à modelo Laura Nocete, Moção de
Congratulações e Aplausos em re-
conhecimento pelo título de Peque-
na Miss Brasil Pré Teen 2022 em
concurso realizado em Curitiba (PR).

Laura foi eleita foi eleita Miss
Teen Rio das Pedras 2021 em Ou-
tubro, em concurso disputado por
mais de 50 meninas. Em seguida,
no mês de novembro, a modelo rio-
pedrense de apenas 14 anos foi es-
colhida como Miss Teen Revela-
ção São Paulo 2022 em concurso
realizado em Guarulhos (SP).

Com a sua eleição como Pe-
quena Miss Brasil Pré Teen
2022 no último dia 19, Laura
agora irá representar o Brasil e
Rio das Pedras no concurso Miss
Universo Pré Teen, que será rea-
lizado em país a ser definido
pela organização do evento.

“Temos muita emoção em
honrar nossa menina e seus ab-
negados familiares com essa
Moção, pois sabemos que Lau-
ra levará o nome de nossa ci-
dade para além das fronteiras
do país, com muito orgulho e
destaque”, declarou Vanessa.

A Secretaria Municipal de
Saúde informa que o Governo
do Estado de São Paulo anteci-
pou a vacinação contra a gripe.
Em Rio das Pedras, a campanha
iniciou-se no dia 28 para idosos
com mais de 80 anos. Os locais
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Nivaldo solicitou a instalação de lâmpadas LED em bairros
Nesta última segunda-feira,

durante a realização da 7ª ses-
são ordinária da Câmara Mu-
nicipal de Rio das Pedras, o ve-
reador José Nivaldo Ferreira
Diniz (PSDB), conhecido popu-
larmente como “Nivaldo do De-
pósito”, apresentou várias Indi-
cações de serviços ao Executivo.

Nivaldo reiterou solicita-
ção objeto da indicação nº 568,
de 16/09/2021, para que seja

feita a poda das árvores locali-
zadas na Rua Moacir Antônio
Cezarim, próximo ao número
132, no Conjunto Residencial
Vitório Cezarino. Esse mesmo
trabalho, acrescido da troca de
lâmpadas queimadas foi solici-
tado para a Rua Moacir Antô-
nio Cezarim, próximo ao núme-
ro 86, no Conjunto Residencial
Vitório Cezarino também foi
solicitado pelo vereador.

Preocupado com a seguran-
ça e bem estar da população, Ni-
valdo do Depósito ainda pediu
a troca das lâmpadas comuns
por lâmpadas de Led, em toda
extensão da Rua Cristina Taran-
to Paris que liga o Centro aos
Bairros Jardim Bela Vista, Jar-
dim Santa Tereza, Residencial Bom
Retiro e nas ruas do entorno da
área de Lazer Genatti Soave, locali-
zada no Bairro Bom Jesus II.

“ A  i l u m i n a ç ã o  d e  b o a
q u a l i d a d e  a j u d a  a  t r a z e r
mais  segurança  à  popula-
ção”,  justif icou Nivaldo.

O parlamentar encerrou seus
pedidos na semana, indicando a
realização de roçagem e limpeza
no campo de futebol do “Sem Ter-
ra”, localizado entre as Ruas Mo-
acir Antônio Cezarim e Abel da
Silveira Martins, no Conjunto Ha-
bitacional Vitório Cezarino.
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Rio das Pedras já realiza vacinação anual da gripe

Divulgação

PINTURAS
A sinalização horizontal que
é constituída por faixas de
pedestres, demarcação de
vagas de estacionamento e
avisos pintados diretamen-
te no asfalto ganhou manu-
tenção e melhorias no últi-
mo final de semana. A Rua
Prudente de Moraes e vári-
as outras ruas do centro fo-

ram totalmente revital iza-
das.  Isso a lém de t razer
mais segurança para pedes-
tres e motoristas, também
ajuda o comércio do centro
otimizando as vagas de es-
tacionamento e sinalizando
quais são as vagas normais,
as preferenciais e locais
onde é proibido estacionar.

FOTO: 30-03-22-Horizontal (Sinaliza-
ção)-1

de vacinação são UBS Matheus
Gabriel Bonassa (São Cristó-
vão); UBS Prefeito Victorio Olí-
vio Cesarino (Luiz MassudCou-
ry); e UBS Pastor Augustinho
Gomes do Nascimento (São Pe-
dro). Horário: segunda-feira a

sexta-feira, das 8h às 15h. Nas
próximas semanas serão divul-
gadas datas para demais idades.

COVID-19 - Paralelamente
à vacinação da gripe, a vacina-
ção da Covid 19 continua. O pró-
ximo mutirão é neste sábado, 2,

das 08h às 16h; 2ª dose para
adultos e adolescentes e 1º e 2ª
doses para crianças a partir dos
5 anos; 3ª dose para adultos que
receberam a 2ª dose até 02/12.;
e 4ª dose para idosos que rece-
beram a 3ª Dose até o dia 2/12 .

Divulgação

MASSUD COURY
O SAAE e a prefeitura na
constante busca por melho-
rar toda a infra estrutura de
captação, tratamento e ar-
mazenamento de água na
cidade somam mais uma
obra entre tantas outras já
fe i tas.  O bai r ro Massud
Coury está prestes a rece-
ber uma nova caixa d´agua
e a primeira parte que é a

construção da base para ela
foi completada essa sema-
na e está aguardando as
próximas fases da constru-
ção. A mesma região em bre-
ve receberá mais um reserva-
tório que foi anunciado no dia
24 de fevereiro pelo superin-
tendente do SAAE Emerson
Vieira e pelo Presidente da
Camara Edison Marconato.

Divulgação

TREINAMENTO
A Secretaria de Educação trou-
xe à cidade uma palestra so-
bre evacuação de emergência
em escolas. Os diretores das
escolas municipais ouviram
às explicações, viram filmes
com simulação, tiraram dúvi-
das e também participaram
de uma simulação pratica
com três situações diferentes:
fuga da escola; abrigo dentro
do prédio; confronto com o in-

vasor. O curso primeiramente
foi ministrado aos diretores e
nas próximas fases será
dado à demais funcionários
das escolas. O curso foi dado
pelo Cabo PM Fabio Carciofi,
da 2º Companhia de Policia
Militar do 10º Batalhão de
Polícia Mil i tar do Interior,
está na corporação há 21
anos. Atua na Ronda Escolar
e no PROERD deste 2009.

Divulgação

POÇO ARTESIANO
Quem passou pelo bairro
Nosso Teto nos últimos dias
já pode ver a movimentação
de máquinas, caminhões e
profissionais. Uma equipe
está trabalhando constante-
mente na perfuração de mais
um poço artesiano pra ajudar
no abastecimento de água no
bairro, o poço está sendo
perfurado nas imediações da

Escola Municipal Imaculada
Grecco Civolani. Segundo o
superintendente Emerson Vi-
eira, a previsão é que seja
encontrada água ainda essa
semana, e feita as análises
conforme exigências, serão
instaladas bombas e tubula-
ções e a distribuição. A Pre-
feitura e o SAAE juntos no
combate à crise hídrica.

Divulgação

CLÍNICA VETERINÁRIA
Rio das Pedras está cada vez
mais se tornando uma cidade
amiga dos animais e um pas-
so muito importante foi dado
essa semana. O Secretário de
Saúde Joaldo Gonçalves de
Oliveira anunciou oficialmente
o local da instalação do con-
tainer que vai trazer a Clínica
Veterinária Municipal do progra-
ma Meu Pet do Governo esta-
dual. A clínica será instalada no

Bairro Bom Jesus na Avenida
José Augusto da Fonseca no
local da antiga Creche Nina. O
projeto traz atendimento gratui-
to voltado especialmente à
cães e gatos e serão ofereci-
dos serviços como consultas
clínicas, cirurgias, vários ti-
pos de exames, setor de ur-
gência e emergência, além dos
serviços de vacinação, castra-
ção e adoção responsável.
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