
VELHOS HÁBITOS
O PT Piracicaba divulgou car-

ta em apoio à greve dos servidores
públicos municipais. Apesar de
centrar críticas ao atual prefeito
de Piracicaba, Luciano Almeida, os
petistas demonstram que não per-
dem alguns “velhos hábitos”, e lem-
bram que “há anos sob as investi-
das de governos do PSDB, a cate-
goria sofre perdas irrecuperáveis
no poder aquisitivo dos salários”.

DIÁLOGO
Ainda no mesmo texto, o PT

Piracicaba denuncia a precariza-
ção das condições de trabalho e
renda dos servidores e definiu po-
sição contrária ao que classificou
como “irredutível posição” do pre-
feito Luciano em não querer abrir
o diálogo com a categoria. “Mais
que isso, com artigos e informa-
ções selecionadas, tenta levar à
sociedade que a proposta atende a
necessidade do servidor e ainda
desqualifica o movimento e a re-
presentatividade sindical”, pontua.

STF – I
Em live ontem à tarde, o sin-

dicalista Osmir Bertazzoni apa-
receu de terno, exaltado, usan-
do imagem congelada ao fundo,
retirada de sessão no plenário
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), em Brasília. Críticos do di-
rigente classificam que o cenário
refletiria certa frustração com a
decisão da Justiça que concedeu
“antecipação de tutela de inter-
dito proibitório” à Prefeitura.

STF – II
A decisão, do juiz Wander

Pereira, impede o sindicato de fa-
zer piquetes e aglomerações em lo-
cais que venham a impedir a pas-
sagem de pedestres e veículos nas
vias públicas durante o período de
greve. Há quem diga que a limitar
teria servido como “uma ducha de
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Com greve declarada, dirigente acusa
prefeito de ações “antissindicais”

Categoria anunciou paralisação a partir hoje, 1º, e Sindicato dos Municipais
organiza manifestação em frente ao Centro Cívico, a partir das 7 horas

Osmir Bertazzoni em coletiva à imprensa, na tarde de ontem, 31

Divulgação/Sindicato

O dirigente e advogado do
Sindicato dos Trabalhadores
Municipais de Piracicaba, José
Osmir Bertazzoni, falou, em co-
letiva à imprensa, sobre a defla-
gração da greve que se iniciará
hoje, 1º de abril, marcada para
ocorrer em frente a Prefeitura
com início às 7h. Ao longo da
semana, ocorreram reuniões com
servidores da Guarda Civil, da
Educação e da Saúde, que de-
monstraram adesão à greve.

Um requerimento da para-
lisação está circulando nas uni-
dades para que os servidores
que aderirem a greve possam
preencher e protocolar junto a
chefia imediata ou da secreta-
ria ou autarquia. Caso o servi-
dor venha a sofrer algum tipo
de perseguição, deverá procu-
rar o Sindicato dos Municipais
para que faça a devida defesa.

Segundo o dirigente, o prefei-
to Luciano Almeida entrou com
uma ação chamada de interdito
proibitório (usada na iniciativa
privada, cujo objetivo é impedir
agressões iminentes que ameaçam
a posse de um bem, com agressões
ou depreciação), para impedir que
os movimentos aconteçam no es-
paço público da prefeitura. “Ele
está desrespeitando o servidor

público. O interdito proibitório é o
mesmo que marginalizar a nos-
sa categoria. Não somos desor-
deiros, esbulhadores e nem per-
turbadores. Somos servidores,
temos responsabilidade e respon-
demos pelos nossos atos. Mesmo
que haja proibição do uso dos
locais públicos iremos nos locais
particulares”, disse Bertazzoni.

No entanto, a liminar conce-
dida, não muda o movimento,
pois a entidade já notificou a ad-
ministração pública e escolheu os
lugares que ocorrerão a greve.
“Elegemos os locais dos manifes-
tos, seremos cumpridores das leis
da conduta imposta pelo Estado
Democrático de Direito. Sendo a
greve como decidida na própria
liminar um direito consagrado
pela Constituição. Portanto, o
objetivo intimidatório da admi-
nistração com a impetração do
interdito proibitório acabou se
tornando garantia para o movi-
mento de greve”, esclareceu.

Em meio a uma negociação
turbulenta após os congelamentos
dos salários dos servidores muni-
cipais e diante da reposição infla-
cionária nos últimos três anos em
torno de 21%, a administração se
recusou a repô-las de forma acei-
tável, mas sim parcelada até 2024.

Além de todo o desgaste que a
categoria tem sofrido sem o rea-
juste, o prefeito ainda tem feito
políticas antissindicais colocan-
do servidores contra a entidade,
o que moveu o departamento ju-
rídico do sindicato notificar on-
tem, 31, o Ministério Público Fe-
deral do Trabalho e de Piracicaba.

De acordo com o jurídico, o
fato de a administração publicar
informações antissindicais nos
órgãos públicos fere a Conven-
ção 98 da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) e arti-
go 8º da Constituição Federal e

água fria” para o movimento gre-
vista e que ideia de usar o STF como
cenário é “prova de desespero”.

OSMIR
Nesta edição, com sua capa-

cidade de liderar greves e enfren-
tar lutas, José Osmir Bertazzo-
ni, advogado e jornalista, res-
ponde o artigo do prefeito, pu-
blicado ontem: “onde estava Lu-
ciano Almeida nesse tempo
todo?” Como este Capiau conhece
bem o sindicalista, não é Luciano,
neófito em política, que vai desa-
nimar o velho guerreiro, cheio de
estratégias: quem viver verá.

UÉ?
Há quem tenha feito “cara

de ué” com a comemoração (exa-
gerada?) da Prefeitura em torno
da decisão para evitar piquetes.
É porque desde o início da sema-
na, os dirigentes sindicais já ha-
viam antecipado de que não ha-
verá impedimento aos servido-
res que não queiram aderir à
greve. Claro, eles apenas lem-
bram que os fura-greve também
serão beneficiados com a luta.

DITADOS
Este Capiau, idoso e cansado,

aprendeu ditados que contribuem
para entender, de forma resumi-
da, o comportamento humano. Um
deles é o que diz: “Ninguém segura
água morro abaixo e fogo morro
acima.” Desta forma, humildemen-
te, dá para entender o desejo dos
servidores, os quais têm sofrido sem
reposições salariais O movimento
está posto e não como desejo de agi-
tadores, mas enquanto aspecto ma-
terial de uma realidade objetiva.

HOMENAGEM
A leitora Selma Khalil Kas-

souf enviou manifestação sobre
publicação em A Tribuna: “Exce-
lentes artigos do Professor Sérgio,
uma homenagem mais do que jus-
ta a Luiz Queiroz, estimulando os
estudantes à faculdade. Artigo ím-
par, embasado e apartidário, o que
enriquece o conhecimento e nos faz
ver o nível de cultura de nossa ci-
dade e representantes”. Grato!

da Lei Orgânica do Município de
Piracicaba nos artigos 65 e 69.

A partir do início da greve
pela lei, os serviços essenciais que
se mantêm são de tratamento de
água e esgoto, assistência médica
e hospitalar (urgência e emergên-
cia), no caso as UPAS, farmácias
de distribuição de medicamentos,
funerários, os serviços de proces-
samento de dados ligados a ser-
viços essenciais. As atividades
médicas periciais (SEMPEM/SES-
MT, CAPES) – (Art. 10 – Lei
7.783/89). O atendimento deve-
rá manter o mínimo de 40%.

José Osmir
Bertazzoni

De antemão va-
mos iniciar este
artigo invocan-

do o artigo da nossa
Constituição da Repú-
blica cujo direito a gre-
ve é assegurado a todos
os trabalhadores e sua
regulamentação advém
da Lei 7.783/89. Indiscutível. “Art.
1º É assegurado o direito de gre-
ve, competindo aos trabalhadores
decidir sobre a oportunidade de
exercê-lo e sobre os interesses que
devam por meio dele defender”.

Posto isso questionamos:
quem é o prefeito Luciano Al-
meida? Um apostador bem-su-

cedido ou um sortu-
do que não sabe apro-
veitar da sorte?

Em primeiro lugar
apontamos que realiza-
mos quatro assemblei-
as no mês de março e
em todas as assemblei-
as ocorreram discus-
sões, apresentações de
propostas e votações,
jamais badernas ou de-

predação de patrimônio. Todas as
decisões foram da categoria, o Sin-
dicato é mero interlocutor.

Mas o prefeito precisa apon-
tar um culpado para a sociedade
de todos os seus erros, o culpado é
o Sindicato. Gastos absurdos com
contratos desnecessários como ilu-
minação de Natal, que ninguém
viu, custou aos cofres públicos mi-
lhares de mil reais desnecessári-
os, retocar a ponta das chaminés
da Rua do Porto no valor de 800
mil reais cada; dinheiro em cai-
xa e a cidade abandonada aos
buracos e matos altos, rodando
pelas ruas de Piracicaba nos dá
a impressão que estamos cami-
nhando por uma cidade bombar-
deada pelos russos na Ucrânia.

Luciano não cumpriu ne-
nhum dos seus compromissos de
campanha, vive de Live e não é
muito afeiçoado ao trabalho
duro, segundo informações da
Casa Amarela, chega às 10h na pre-
feitura e às 15h vai embora para
seus afazeres mais prazerosos.

Luciano não é um traba-
lhador, é um herdeiro do tra-
balho e do sacrifício do seu pai
Comendador Almeida, e suas
atitudes são de um garoto bir-
rento em que somente suas
opiniões são verdadeiras.

Na matéria em que ele acusa

o Sindicato de ser o único respon-
sável pela greve apresenta e dis-
torce dados escolhidos para iludir
a opinião pública, como os índices
de salários aplicados aos servido-
res de 2004 a 2021, dizendo ser
ele o generoso ofertador da me-
lhor proposta da história, desfaz
da nossa inteligência pois, em ne-
nhum desses períodos, tivemos
uma inflação tão violenta como em
2022. Não bastasse isso, os salá-
rios dos servidores estão conge-
lados há três anos e o que esta-
mos pretendendo é exatamente a
reposição da inflação roubado
dos nossos patrimônios pessoais.

Divaga que em 2019 o Sindi-
cato não se manifestou com o ato
do ex-prefeito Barjas Negri, der-
rotado nas urnas e nos tribunais.
Esse prefeito aproveitou o momen-
to mais difícil da pandemia e deu
um golpe no funcionalismo dian-
te de um estado de calamidade
pública e em lockdown. Nós fo-
mos obrigados a salvar vidas e
esquecer nossos direitos pois es-
távamos proibidos de aglomera-
ção e realização de assembleias.

Triste a interpretação des-
te prefeito que surgiu como
esperança e se fortalece com
decepção inclusive aos seus
eleitores mais fanáticos.

Organizações Sociais fajutas,
incapacidade de resolver os pro-
blemas do transporte coletivo, con-
tratação irregular de servidores
por regimes de prestação de servi-
ços; estamos falando do único pre-

feito da história de Piracicaba que
não consegue ter na Câmara de
Vereadores uma frente de apoio e
sequer uma oposição, pois seus
relacionamentos autoritários
afastam seus mais leais amigos.

Lamentável pobre menino
rico, sua vocação para políti-
ca transparece inexistente e
seu caráter para difamar e
falar inverdades se aflora em
nossa Noiva da Colina.

Quem decidiu pela greve fo-
ram as assembleias gerais e a nós
operadores do direito resta-nos
apenas seguir a lei e não buscar-
mos resultados jurídicos antide-
mocráticos e aventureiros.

Greve é um instrumento de
pressão coletiva dos trabalha-
dores, que podem paralisar os
serviços essenciais à sua em-
presa como forma de pressio-
nar seus empregadores. Con-
siste em um exercício de poder
que já é tradição em países de-
mocráticos, entre eles o Brasil.

Sendo a greve um instru-
mento coletivo, ela deve se de-
senvolver pela organização dos
sindicatos, já que este é uma as-
sociação de trabalhadores que
busca atender aos interesses de
sua categoria, lutando por me-
lhores condições para todos.

Em uma ação de interdito
proibitório o prefeito quer calar a
boca dos servidores públicos que
lutam por seus direitos de forma
legítima e ordeira, desrespeitando
inclusive nossa Lei Orgânica do
Munícipio de Piracicaba, então
vejamos o que diz nossa LOM:

Artigo 69 - Os servidores pú-
blicos gozarão de proteção adequa-
da contra todo ato de discrimina-
ção antissindical em relação ao
desempenho de suas funções.
Chegamos a imaginar ser desne-
cessário o embate, acreditamos em
seu bom-senso prefeito, conquan-
to, tal como seus seguidores mais
acalorados, nos decepcionamos.

Lamentável o destino de Pi-
racicaba nas mãos de um homem
despreparado cujo histórico como
gestor na iniciativa privada é ei-
vado de insucessos e recuperações
judiciais. Isto resta claro quando
em meio as suas falas equivoca-
das, sua equipe chega a afirmar
não ser responsável por perdas
inflacionárias causadas antes da
sua gestão em flagrante desconhe-
cimento não só de administração
pública, como de privada. Uma
vez que, quando se assume uma
empresa, se assume tanto o ati-
vo quanto o passivo da referida
empresa, nos fazendo pensar que
o prefeito sequer se deu ao tra-
balho de se informar anterior-
mente sobre a situação da pre-
feitura a qual se candidatou.

———
Osmir Bertazzoni, 63,
jornalista, advogado
e dirigente sindical

Só há um culpado pela greve: Luciano Almeida
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Amanhã é sábado
Hoje não é sábado!Hoje não é sábado!Hoje não é sábado!Hoje não é sábado!Hoje não é sábado!
Apesar disso,Apesar disso,Apesar disso,Apesar disso,Apesar disso,
a poesia está aí,a poesia está aí,a poesia está aí,a poesia está aí,a poesia está aí,
nos chamando anos chamando anos chamando anos chamando anos chamando a
esperar o que nãoesperar o que nãoesperar o que nãoesperar o que nãoesperar o que não
vem (ou vem?)vem (ou vem?)vem (ou vem?)vem (ou vem?)vem (ou vem?)

Alê Bragion

Porque amanhã é
sábado, esta co-
luna bem quem

poderia – ou deveria
– se chamar “sex-
tou.” Mas não se
chama, nem vai – eu
acho. Porque ama-
nhã é sábado, resol-
vemos – o editor e eu, este hu-
milde (nem tanto) colunista, que
sofre de dor crônica de coluna
– homenagear antecipadamen-
te a poesia dos sábados de ma-
nhã, mesmo sendo hoje sexta e
sabermos que, sim, sextou.

O fato é que, confesso, além
de sofrer de coluna, sofro tam-
bém de ansiedade. Por isso, mais
do que sexta, hoje é véspera de
sábado (!) – hoje é véspera da
poesia dos sábados – e a minha
coluna, ansiosamente dolorida,
quer sextar e sabadar ao mes-
mo tempo e agora. Ansiedade é
fogo. E nada melhor do que uma
sexta-feira para dar aquela ace-
lerada na respiração dos ansio-
sos – como eu – que se põem a
pensar: nossa, amanhã é sába-
do, o que será que vai dar?

Quase sempre, para falar a
verdade, os meus sábados não
dão em nada. (Talvez daí, justa-
mente, venha a poesia nostálgi-
ca que vejo nos sábados: expec-
tativa e ansiedade dividida pela
percepção da realidade concre-
ta). Sábado, ao menos, é dia de
ler com mais calma. Aliás, adoro
essa imagem: os jornais imensos

sobre o colo, os óculos
convertidos em olhos de
lince, a xícara de café
fumegando na ponta
da mesa, o sol entran-
do ainda fraco pela ja-
nela. Lindo. Porque
amanhã é sábado, po-
demos hoje projetar
sua beleza imagética.

Na realidade, la-
mento, aos sábados leio os jor-
nais com a velocidade que a mi-
nha ansiedade permite. Ou seja,
misturo os cadernos, embaralho
as folhas e os jornais, queimo a
língua com o café bebido às pres-
sas ao sair do fogão enquanto
atendo alguma ligação telefôni-
ca ou respondo uma mensagem
pelo celular. Não há também
aquela janela com sol entrando,
nem cenário intelectual de foto
de rede social (tudo é constru-
ção, não se esqueçam). Mas ama-
nhã é sábado e essa é a vida – ao
menos a minha – real. (Amanhã
é sábado – apesar e também por-
que as crianças dos vizinhos fazen-
do um tremendo barulho nos quin-
tais). Não há idílio. Há o sábado.

Porque amanhã é sábado, re-
lembro aqui que esta é a terceira
vez em cinco anos como colunista
de A Tribuna Piracicabana que
mudo de dia de publicação e de
nome de coluna. Ansiedade é fogo
– é sério. A cada vez que começo
uma coluna nova num novo dia já
fico a pensar se não seria melhor
mudar de dia e o nome da coluna.
Paciência. (E paciência é o que não
falta, ainda bem, ao diretor e edi-

tor deste jornal. Amém!). Porque
amanhã é sábado, o editor, o lei-
tor e eu temos de ter paciência.

Porque amanhã é sábado,
lembro que a primeira coluna ini-
ciada aqui, nos idos de 2017, era
publicada às terças e se chama-
va “Aleatorium” (uma brincadei-
ra que fundia os vocábulos “Alê”
e “aleatório” submetidos ao ge-
nitivo do Latim “um”. O que
dava, hipoteticamente, algo como
“aleatório do Alê”. Uma boba-
gem, eu sei, mas eu gostava).
Anos depois, dado o aparecimen-
to da pandemia, mudamos a co-
luna para às quintas-feiras e ela
passou a se chamar “Crônica de
Quinta”. Agora, vencidos os
anos mais duros da pandemia
(será?) a ideia é fechar a sema-
na de maneira mais leve (será?),
quem sabe mais poética (será?)
e mais ansiosa também (é claro)
– porque amanhã é sábado.

Porque amanhã é sábado,
lembro ainda que Vinícius tem
um poema lindo – musicado por
ele também – chamado “Dia da
Criação”. Nele, o poeta escreveu:
“Há um renovar-se de esperan-
ças (Porque hoje é sábado). E há
uma profunda discordância (Por-
que hoje é sábado). Há um sedu-
tor que tomba morto. (Porque

hoje é sábado). E há um grande
espírito de porco (Porque hoje é
sábado).” E ainda: “Há um be-
ber e um dar sem conta. (Por-
que hoje é sábado). Há uma in-
feliz que vai de tonta. (Porque
hoje é sábado). Há um padre
passeando à paisana. (Porque
hoje é sábado). E há um frenesi
de dar banana (Porque hoje é
sábado). Há a sensação angusti-
ante. (Porque hoje é sábado). De
uma mulher dentro de um ho-
mem. (Porque hoje é sábado). Há
a comemoração fantástica. (Por-
que hoje é sábado). Da primeira
cirurgia plástica. (Porque hoje é
sábado). E dando os trâmites por
findos. (Porque hoje é sábado).
Há a perspectiva do domingo.
Porque hoje é sábado (sábado!)”.

Aí, ansiedade! Hoje não é
sábado! Apesar disso, a poesia
está aí, nos chamando a esperar
o que não vem (ou vem?). Como
resistir a ela? Como resistir à
ansiedade do amanhã? Vivamos
o hoje (sempre me ensinam isso
para ver se consigo combater a
ansiedade, mas nunca dá certo
– já aviso). Vivamos o hoje, sa-
bendo que “sextou” e que, final-
mente (ufa!), amanhã é sábado
(como bom ansioso que sou, ad-
virto: pode ser que amanhã não
dê em nada). Que seja. Vivamos.
Afinal, triste e nostálgica (ou ale-
gre e colorida), a poesia já está
aqui, já está aí, vibrando no ar
de tanta ansiedade (como eu) só
porque, claro, amanhã é sábado.

———
Alexandre Bragion, poeta

Moção de apoio ao
movimento dos servidores
municipais de Piracicaba

1º de setembro de 2022;
3,17% a partir de 1º de
setembro 2023 e outros
3,16% e 1º de março de
2024, totalizando rea-
juste salarial de 20,06%.

Considerando que
a Prefeitura de Piracica-
ba desde então não
avançou em nova pro-
posta que contemplasse

as reivindicações dos servidores
para a celebração de acordo para o
dissídio coletivo, apesar de ter sido
dado um amplo prazo para isso, in-
clusive com o Instituto Conespi
(Conselho das Entidades Sindicais
de Piracicaba) buscando mediar
uma nova tentativa de negociação,
que infelizmente não teve êxito;

Considerando que a Prefeitu-
ra encerrou as negociações, apre-
sento a presente moção de apoio
ao movimento organizado pelos
servidores municipais de Piracica-
ba, liderados pelo Sindicato dos
Servidores Municipais, e chamo a
atenção do prefeito Luciano Almei-
da e seus representantes na mesa
de negociação para que busquem,
o mais breve possível, resolver esse
impasse, evitando a paralisação
dos servidores que, no caso de ser
deflagrada, terá total apoio do
nosso mandato popular na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo, uma
vez que é legítima e visa unicamen-
te equilibrar seus salários com as
inúmeras perdas salariais que ti-
veram ao longo destes anos, fru-
to de um governo federal despre-
parado, que possibilitou a volta
da inflação no nosso país, redu-
zindo assim o poder de compra
de toda população brasileira.

———
Maria Izabel de Azevedo
Noronha – Professora Be-
bel, deputada estadual

Professora Bebel

Considerando que
março é o mês
da data-base dos

Servidores Municipais
de Piracicaba, momen-
to de serem valorizados
os servidores munici-
pais, responsáveis por
todo trabalho de pres-
tação de serviços públicos à po-
pulação, seja nas escolas, creches,
postos de saúde e prontos-socor-
ros, no trabalho de garantir a se-
gurança pública, na manutenção
da cidade, no fornecimento de
água e na coleta e tratamento de
esgoto, enfim, em todos os seto-
res que a Prefeitura está envol-
vida, até  no funcionamento da
máquina burocrática do muni-
cípio, e que inclusive foram fun-
damentais na pandemia do co-
ronavírus, que só não foi ainda
mais grave pelo comprometimento
destes nobres trabalhadores, com
muitos colocando a própria vida em
risco, enquanto outros, infeliz-
mente, chegaram até a óbito;

Considerando que os servi-
dores municipais de Piracicaba
rejeitaram, em assembleia, no úl-
timo dia 25, pela segunda vez,
proposta da Prefeitura de Pira-
cicaba para a celebração de acor-
do referente ao dissídio coletivo
da categoria, e decidiram pela de-
flagração de greve a partir desta
sexta-feira, primeiro de abril.

Considerando que a deci-
são de paralisação foi tomada
pela maioria dos 2.500 servido-
res que participaram da assem-
bleia histórica realizada em
frente ao Centro Cívico, onde fun-
ciona  Prefeitura de Piracicaba.

Considerando que a decisão foi
tomada pelos servidores municipais
de Piracicaba em função de que a
prefeitura encaminhou ao Sindica-
to dos Servidores Municipais de
Piracicaba documento informando
não haver condições de atender
uma proposta diferente da apresen-
tada, que prevê o repasse gradual,
sendo 10,56%, a partir de 1º de
março deste ano, 3,17% a partir de
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Lilian Lacerda

Com a decisão de
entrarem em gre-
 ve na próxima

sexta-feira (01/04), os
servidores da rede mu-
nicipal se depararam na
manhã desta quinta-
feira (30/03) uma car-
ta aberta no portal do
servidor cujo conteúdo
ataca o sindicato e expõe de forma
covarde os professores. O texto
apresenta pontos de coação quan-
do soma as perdas de dias parados
e ao expressar apoio aos servidores
que não são a favor da greve.

O conteúdo da carta depõe
contra o direito previsto na legis-
lação art. 9º e 37, XV, da Consti-
tuição Federal de 1988 e regula-
mentado pela Lei nº 7.783/89,
com as devidas adaptações do Su-
premo Tribunal Federal (STF).

Mais um motivo da indigna-
ção pauta-se na falta de esforço
do poder executivo, já que é pú-
blico que o município fechou o ano
de 2021 com R$ 1,05 bilhão em
caixa e metade do texto é gasto
na tentativa de convencer o ser-
vidor que a atual gestão não pos-
sui recursos para atender o rea-
juste ainda no ano de 2022.

Ademais, com esse montante
poderia ter sido feito as adequa-
ções estruturais que muitas esco-
las precisam além de investir na
formação dos professores. A Cons-
tituição ainda exige que os muni-
cípios destinem no mínimo 25% da
arrecadação de impostos e trans-
ferências na manutenção e no de-
senvolvimento da educação.

Por não utilizar o percentual
da receita em educação, de acordo
com a legislação a prefeitura corre
o risco de ser enquadrada na Lei
de Responsabilidade Fiscal e até
ser considerada a pratica como
improbidade administrativa.

Desrespeitosas as perguntas:
“Você acha justo, após 2 anos de
pandemia suspender as aulas?
Nossas crianças já não foram de-
masiadamente prejudicadas?
Como resposta, o professor nunca
trabalhou tanto quanto na pan-
demia. Nenhum professor pediu
para ficar em casa, para trabalhar

com as TICs sem for-
mação previa, com re-
cursos próprios, tendo
sua imagem exposta e
sua privacidade invadi-
da. Busca ativa foram
realizadas, sacolas de
atividades preparadas.
Tudo para atender as
singularidades e respei-
tar nossas crianças. As
crianças têm sido pre-

judicadas por essa gestão que até
o momento ainda não enviou ma-
terial pedagógico suficiente para os
professores executarem seu traba-
lho; também não tem enviado ma-
terial básico como luvas e produtos
de higiene diário; o pãozinho do
café das crianças não deu as caras
esse ano, somente bolacha sequi-
nha; meia maça ou meia banana....
Ninguém quer paralisar suas ativi-
dades, mas também não é possível
ir ao posto de gasolina e pedir para
pagar o combustível em três anos.
O que se almeja é um reajuste que
contribua com uma melhor quali-
dade de vida aos servidores.

Covarde a carta que ataca os
professores e sua tentativa de co-
locar a população contra a cate-
goria. Uma parcela significativa
dos professores está laborando
enfermos, com condições psico-
lógicas abalada. Falta estrutu-
ra, falta recursos, falta forma-
ção continuada, salas lotadas,
assédio moral dentre outros.

Para finalizar, a carta ende-
reçada aos servidores é apócrifa
já que não está assinada além de
conter erros crassos de português
e de linguagem. Assim, fica a per-
gunta: o portal do servidor foi in-
vadido? Quem debocharia do pro-
fissional que forma todos os demais
profissionais de maneira tão vil?

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

Resposta à Carta Aberta
aos Servidores do Município

Max Pavanello

Os últimos dias
foram rechea-
dos de aconteci-

mentos que mereceriam
ser comentados e ren-
deriam uma boa prosa.

Dentre eles pode-
ríamos citar o discur-
so de Jair Bolsonaro
(PL) ao lançar sua candidatura
no evento do Partido Liberal – PL,
no qual mais uma vez repetiu que
não gosta de cumprir a Consti-
tuição (embrulha o estômago); o
caso de corrupção no Ministério
da Educação, apesar do Presiden-
te repetir que não há casos de cor-
rupção em seu governo; troca do
Presidente da Petrobras; o tapa
de Will Smith em Chris Rock,  que
mostrou ao mundo que todo
mundo odeia o Chirs mesmo; o
(ainda) Deputado Federal Daniel
Silveira (PTB) desafiando o Su-
premo Tribunal Federal – STF ao
descumprir decisão judicial; a fi-
liação do Deputado Estadual Ar-
thur do Val no União Brasil, que
apesar de ter pedido aos seus pa-
res que não o cassassem, pois não
seria candidato, se filia ao parti-
do antes do dia 02/04, prazo que
o viabiliza como candidato; a fili-
ação do ex-governador Geraldo
Alckmin ao PSB, para poder ser
candidato a vice-presidente do
ex-presidente Lula – dizem as
más línguas que isso deixará a
campanha de Lula com ar um

pouco mais de esquer-
da (rsrs)... enfim, como
diz o velho brocado
popular, “no Brasil não
se morre de tédio”.

Mas, o fato que va-
mos comentar é a deci-
são monocrática de um
ministro do Tribunal
Superior Eleitoral –
TSE que proibiu mani-

festações políticas no festival Lo-
llapalooza, pois trata-se de deci-
são absolutamente teratológica.

A ação foi proposta pelo Par-
tido Liberal – PL, que viu nas
manifestações espontâneas dos
artistas ato de campanha elei-
toral antecipada, mas, no mes-
mo fim de semana fez o lança-
mento de candidatura à reelei-
ção de Jair Bolsonaro, e não en-
xergou nisso o mesmo problema.

A decisão que concedeu a
liminar ao PL foi proferida pelo
ministro Raul Araújo, o mes-
mo que, dias atrás, indeferiu
pedido do Partido dos Traba-
lhadores que visava a retirada
de outdoors que exaltam o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL).

A incoerência do PL é espan-
tosa, mas, a da decisão judicial é
grave, pois o Poder Judiciário tem
o dever de ser imparcial e tratar a
todos de forma isonômica.

Para se mostrar a incoe-
rência da decisão proferida,
é só analisarmos o que diz a
lei e a jurisprudência.

A Lei das Eleições estabelece

Censura a manifestações políticas no festival Lollapallooza
“““““A incoerência doA incoerência doA incoerência doA incoerência doA incoerência do
PL é espantosa,PL é espantosa,PL é espantosa,PL é espantosa,PL é espantosa,
mas, a damas, a damas, a damas, a damas, a da
decisão judicialdecisão judicialdecisão judicialdecisão judicialdecisão judicial
é grave (...)”é grave (...)”é grave (...)”é grave (...)”é grave (...)”

que a campanha eleitoral é permi-
tida após o dia 15 de agosto e se
seguíssemos apenas referida data,
o lançamento da campanha de Jair
Bolsonaro (PL) seria ilegal, os
outdoors de Jair Bolsonaro se-
riam ilegais, e as manifestações
políticas dos artistas poderiam
ser ilegais, mas, há outros arti-
gos e normas para se analisar.

Nem vamos entrar na
Constituição Federal que consa-
grou a liberdade de expressão
e proibiu a censura prévia como
princípios do estado democrá-
tico de direto, vamos ficar ape-
nas na legislação eleitoral.

Ao consignar o dia 15 de agos-
to como a data para início, o le-
gislador reduziu de 90 para 45
dias o período de campanha elei-
toral. Vendo que o prazo é extre-
mamente exíguo, o mesmo legis-
lador permitiu, no artigo 36-A da
Lei das Eleições, o que se conven-
cionou chamar de atos de pré-
campanha, sem que isso configu-
rasse campanha antecipada.

Esses atos vão desde a
exaltação de suas qualidades
pessoais pelo pré-candidato,
até a participação em progra-
mas, debates e a divulgação de
posicionamentos políticos, po-

rém, proibiu-se expressamen-
te na lei o pedido de voto.

Ainda, apesar de não expres-
samente constar na lei, através de
construção jurisprudencial, o TSE
proibiu durante a pré-campanha
a prática de atos que são proibi-
dos durante a campanha. O exem-
plo clássico, citado por quase to-
dos os palestrantes e doutrinado-
res eleitorais, outdoors. Durante
o período eleitoral é proibida a co-
locação de outdoors, por isso, tam-
bém o é durante a pré-campanha.

Mas, o ministro que viu nas
manifestações públicas de Pabllo
Vittar, que exaltava o pré-candi-
dato a Lula (PT), exaltação den-
tro dos ditames legais do artigo
36-A da Lei das Eleições, não en-
xergou ilegalidade na exaltação
pública do pré-candidato Jair
Bolsonaro (PL) através de outdo-
ors (meio proibido durante a cam-
panha eleitoral, por isso, proibido
no período de pré-campanha).

O caso seria levado ao pleno
do TSE e a incoerência monocráti-
ca seria publicamente exposta, po-
rém, o PL, diante da repercussão
negativa, que gerou manifestação,
inclusive da Seccional de São
Paulo da Ordem dos Advogados
do Brasil, desistiu do pedido, evi-
tando o vexame do ministro.

———
Max Pavanello, advo-
gado, vice-presiden-
te do PDT de Piraci-
caba, Conselheiro Es-
tadual da OAB/SP
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Candidatos devem chegar com
antecedência ao local de prova
Aplicação das provas objetiva e de redação acontece neste domingo (3), com
fechamento dos portões às 9h; classificação final será publicada em 3 de junho

À greve, companheiros.
À sociedade, nossos motivos

Já diria Rosa Luxemburgo que quem não se movimenta não sente as correntes que o
prendem.  Por isso, convidamos os colegas servidores a se movimentarem, a aderirem à
greve, que será deflagrada nesta sexta-feira, 1 de abril, para que tenhamos a reposição inflaci-
onária referente aos últimos três anos, período que ficamos sem nenhuma reposição e ainda
tivemos os tempos de nossos benefícios congelados como condição para que os municípios
recebessem verba da União para o combate à pandemia.

Pandemia esta que não foi pior para o conjunto da população porque existiu o trabalho
incansável do Estado e dos servidores públicos das mais diferentes áreas que se dedicaram
e até perderam suas vidas na luta para garantir políticas públicas de saúde, educação,
assistência social, segurança pública, esporte, lazer e cultura para Piracicaba. Pandemia
que só não foi pior porque existe o SUS, que garante saúde pública e universal mesmo a
quem não tem condição de pagar por isso. O SUS, que apesar dos boicotes do governo
federal à vacinação da população, utilizou toda sua expertise, reconhecida internacional-
mente na área de imunização e vem avançando na vacinação da população, o que está
permitindo que aos poucos possamos voltar a uma vida com certa normalidade. Pandemia
que só não foi mais danosa à educação dos filhos das famílias de Piracicaba, porque profes-
sores e toda comunidade escolar utilizaram seus recursos e o tempo livre para pensar
soluções pedagógicas para que mais e mais pessoas pudessem ter acesso ao conteúdo
escolar, mesmo que remotamente. E aqui podíamos citar outros tantos exemplos de servi-
ços prestados durante a pandemia para que  agora, no momento da devida reposição infla-
cionária, nosso pleito seja considerado gasto e não investimento e que a administração,
numa carta absolutamente intimidatória, utilizando da condição precária que servidores já
vem atravessando após perder seu poder de compra e sua qualidade de vida devido à alta de
preço de toda sorte de produtos, impostos e taxas (inclusive municipais), tenta dissuadir os
servidores do movimento grevista relatando perdas financeiras  que a greve pode acarretar.

Como nossa greve é um movimento legítimo, fruto da insatisfação da categoria com a
condição dada (a prefeitura quer dar a reposição escalonada, sendo 10,56% retroativo a
março de 2022, 3,17% em julho de 22, 3,17% em julho de 2023 e 3,16 em julho de 2024, que
pode até somar 21,40%  ao final do período, mas não é preciso ser economista e nem muito
entendido de finanças para saber que a recomposição escalonada é corroída pela inflação e
em 2024 os 3,16 já se perdeu no tempo) e pela intransigência da administração em não
negociar (mesmo diante das tentativas de negociações tanto por parte da comissão e até
mesmo do Conespi, o prefeito municipal sempre se mostra irredutível, mantendo o que já foi
rejeitado pela categoria, se fechando para qualquer tipo de diálogo com os servidores, inclu-
sive mandando prepostos para negociar e nunca ouvindo os servidores através da mesa de
negociação) e não um movimento eleitoreiro, como quis insinuar maldosamente a carta,
queremos deixar claro ao conjunto dos servidores que nós não temos como garantir que não
haja perdas financeiras momentâneas por conta da greve. O que podemos garantir é que
estamos perdendo ao longos destes anos nossa capacidade de pagar nossas dívidas, tendo
que recorrer a empréstimos que por vezes consomem todo nosso rendimento,  fruto do arro-
cho salarial que temos. Que nossas perdas já existem, porque um salário de R$ R$ 3 mil,
corroído pela inflação, vale R$ 600 reais a menos e, ao final de um ano, vira uma perda de R$
7.200 e só vai crescendo. O que também podemos garantir é que será um movimento pacífico
que luta para não viver de migalhas ofertadas como se fossem um favor e que a adesão será
pela conscientização da categoria e não por piquetes. Entra quem quer, quem pode e quem
estiver seguro. Não seremos nós a achacar os pares. Se isso acontecer, desconfiem.

Por fim é importante frisar, inclusive para a sociedade piracicabana, que o município não
utiliza toda sua capacidade (que é 54% da receita corrente líquida do município) preconizada
pela Lei de Responsabilidade Fiscal em utilização de recursos com a folha de pagamento e
não chegará no limite também se conceder toda a reposição em 2022. Mesmo com reposição
de modo integral este ano, sobrará quase 9% do limite, que pode ser aplicado em contratação
de pessoal ou na efetivação de outras políticas públicas ou melhorias para o município. Atual-
mente a Prefeitura de Piracicaba se vale de 40,52% do seu orçamento para o investimento na
folha de pagamento. Com a reposição dada integralmente neste ano, este valor sobe para
45,47%. O prefeito pode inclusive utilizar  parte do superavit de arrecadação de impostos  em
relação a LOA (lei orçamentaria anual de 2021) e abrir um crédito suplementar para comple-
mentar o custo da folha de pagamento. Ainda assim sobraria R$42.848.153,96 dos
R$128.013.997,17, valor total do superávit, que traduzindo é o que sobrou de um ano para
outro no orçamento.  Nada mais justo com o recurso humano que garante a efetivação das
políticas públicas para o atendimento da população. A prefeitura de Limeira entendeu nossa
importância e deu 20,5% de recomposição à categoria. O prefeito, que gosta de fazer compa-
rativos com outros municípios, podia se guiar pelo bom exemplo do vizinho.

À greve companheiros, como dizia Milton Santos "O mundo é formado não apenas
pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir."

Comissão de Negociação da Campanha Salarial dos Servidores Públicos Municipais - formada
por servidores apresentados em assembleia e dirigentes do Sindicato dos Municipais

Os 5.620 candidatos inscritos
no concurso público 1/2022 devem
chegar com antecedência de pelo
menos 60 minutos aos locais de
prova. Essa é a principal recomen-
dação da Fundação Vunesp (Fun-
dação para o Vestibular da Univer-
sidade Estadual Paulista "Júlio de
Mesquita Filho"), organizadora do
concurso aberto pela Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba para o preen-
chimento de sete vagas para o car-
go de assistente de cerimonial. A
aplicação das provas objetiva e de
redação acontece neste domingo (3),
com fechamento dos portões às 9h.

De acordo com o técnico de
planejamento de concurso e vesti-
bulares da Fundação Vunesp, Le-
opoldo Montes, foi montada uma
estrutura para a realização do con-
curso, que atraiu um grande nú-
mero de candidatos. Em média, a
disputa é de 803 candidatos por
vaga. Serão disponibilizados oito
prédios para a realização das pro-
vas, em 152 salas, com a atuação
de 275 fiscais, 42 pessoas para
apoio e limpeza, além de equipe
de paramédicos e ambulância.

O edital de convocação dos
candidatos, com a divulgação dos
locais de prova, foi publicado na
última sexta-feira (25). Os locais
que receberão as provas são: as
escolas estaduais "Professor Elias
de Mello Ayres", no São Dimas,
"Professor Eduir Benedicto Scar-
pari", no Jardim Alvorada, "Dr.
Jorge Cury", na Paulista, "Profes-
sor Augusto Saes", no Nova Amé-
rica, "Dr. João Conceição", na Pau-
lista, e "Professora Olívia Bianco",

Davi Negri

Concurso da Câmara de Vereadores de Piracicaba tem o objetivo
de preencher sete vagas para cargo de assistente de cerimonial

no Jaraguá; a Fatep (Faculdade
de Tecnologia de Piracicaba), em
seus blocos A/C e B/D, na Vila
Areião; e a Faculdade Anhan-
guera de Piracicaba, em seus blo-
cos C, D, E e F, no Água Branca.

O técnico da fundação orga-
nizadora do concurso lembrou que
o candidato deve conferir com
antecedência o local onde realiza-
rá a prova. Os dados também cons-
tam no cartão de confirmação da
inscrição, disponível na área do
candidato, no site da Vunesp.
"Não é necessário imprimir o car-
tão, mas, se o candidato já souber
qual é a sua sala, não vai perder
tempo procurando em listas", afir-
mou. Ele observou que alguns pré-
dios são pequenos, mas há outros
com vários blocos. Além disso, o
organizador destacou que há um
grande número de candidatos de
fora de Piracicaba, que precisam
considerar fatores como o trânsi-
to. O concurso público 1/2022 re-
cebeu inscrições de candidatos de
19 Estados e do Distrito Federal.

O QUE LEVAR - Outro
ponto a ser observado pelos can-
didatos é o que levar: documento
original de identificação (RG; ou
carteira de identidade expedida
pelas Forças Armadas, Polícia
Militar ou Corpo de Bombeiros;
ou carteira de órgão ou conselho
de classe; ou carteira de traba-
lho; ou certificado militar; ou
Carteira Nacional de Habilitação;
ou passaporte), caneta esferográ-
fica transparente com tinta de cor
preta, lápis preto e borracha ma-
cia, conforme previsto no edital.

Durante a realização da pro-
va, o candidato não poderá portar
relógio, celular, óculos de sol, boné,
gorro ou qualquer tipo de equipa-
mento eletrônico, sob pena de eli-
minação do concurso. O uso de
máscara será opcional ao candi-
dato, conforme previsto no decre-
to estadual 66.575, de 17 de março
de 2022. "O candidato deve estar
bem alimentado e pode levar um
lanche para uma alimentação rá-
pida e água", orientou Leopoldo
Montes. "Mas é importante es-
tar atento à administração do
tempo para a realização da pro-
va." São quatro horas para res-
ponder a 40 questões de múlti-
pla escolha: 25 na área de conhe-
cimentos gerais (10 de língua por-
tuguesa, 10 de matemática e 5 de
legislação) e 15 de conhecimen-
tos específicos, além de redação.

"É um concurso bem concor-

rido, com um grande número de
candidatos, atraídos pela oportu-
nidade, pelo salário e pelo desen-
volvimento do cargo", avaliou Le-
opoldo Montes. O cargo de assis-
tente de cerimonial tem vencimen-
to de R$ 4.156,22 para uma jorna-
da de 40 horas semanais e conta
com benefícios de cesta básica (no
valor mensal de R$ 421,35), vale-
refeição (no valor diário de R$
29,90) e vale-transporte mensal.

Os candidatos que tiverem
dúvidas sobre a prova poderão
recorrer ao Disque Vunesp no te-
lefone (11) 3874-6300, que vai aten-
der também no sábado (2), até as
18h, e no domingo (3), até as 14h.
O gabarito das provas será dis-
ponibilizado até o dia 5 de abril.
As notas da prova objetiva sairão
em 29 de abril e as da redação, em
13 de maio. A classificação final
será publicada em 3 de junho.
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Sedema recebe caminhão novo
para serviço de poda e corte

O serviço de manejo arbó-
reo em Piracicaba, feito atual-
mente pela Engemaia, empresa
terceirizada que presta serviço
para a Sedema (Secretaria Mu-
nicipal de Defesa do Meio Am-
biente), conta, desde a manhã
desta quinta-feira (31), com mais
uma ferramenta que irá aprimo-
rar o serviço de poda e supres-
são de árvores no município.

É um caminhão Volkswagen,
zero quilômetro, moderno, com
duas hastes isoladas que alcan-
çam até 18 metros de altura. Ou-
tro diferencial é que esse cami-
nhão possui banheiro acoplado na
cabine dos auxiliares e duas pa-
tolas que proporcionam mais
equilíbrio e acesso às arvores mais
altas da cidade. Com isso, a em-
presa passa a ter quatro cami-
nhões realizando o serviço.

Para Rogério Brasig, encar-
regado de equipe da Sedema, tra-
ta-se de um caminhão robusto,
com duas hastes isoladas e que
possibilitam ter um pouco mais de
acesso com o uso da motopoda.

“Esse caminhão vai trazer
uma série de benefícios. Ele tem
uma corda com alça, que faz
com que os galhos e folhas des-

Divulgação/CCS

Cesto chegar até 18 metros de altura e tem banheiro na cabine

çam com maior segurança”, ex-
plica. Robson Willians da Cos-
ta, assessor da Sedema e enge-
nheiro ambiental, ressalta que
o novo caminhão vai aumentar
a eficiência do serviço presta-
do para todo o município.

“É um caminhão que vem
agregar porque, agora, serão
quatro caminhões de manejo
arbóreo na cidade e com isso o
serviço será feito com mais ra-
pidez e  melhor qualidade.
Além disso, esse equipamento
traz  mais  segurança tanto
para os trabalhadores quanto
para os cidadãos”, destaca.

O secretário de Defesa do
Meio Ambiente, Alex Salvaia
Gama, que recentemente fez a
entrega de seis caminhões para
a empresa Ambiental, respon-
sável pela coleta urbana, disse
que a Engemaia acreditou na
proposta da Sedema em reali-
zar um trabalho com mais efi-
ciência, efetividade e agilidade.

“A empresa se dispôs a au-
mentar de três para quatro
equipes trabalhando com um
caminhão extremamente mo-
derno e com uma estrutura
muito eficiente”, avaliou.

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

Procuradoria busca “união de forças”
em defesa da Delegacia da Mulher

A Procuradoria da Mulher, da
Câmara Municipal de Piracicaba,
e integrantes da chamada Rede de
Proteção e Atendimento às Mulhe-
res buscam “união de forças” para
levar ao Governo do Estado de São
Paulo as demandas para investi-
mentos na Delegacia de Defesa da
Mulher. Na quarta-feira, 30, uma
reunião extraordinária – convo-
cada por conta dos recentes casos
de feminicídio e violência de gê-
nero na cidade – recebeu a titular
da DDM, a delegada Monalisa
Fernandes dos Santos, que pon-
tuou as dificuldades no órgão.

“Faz 15 anos que atuo na
DDM e posso dizer que não me-
dimos esforços para atender
quem chega até nós, mesmo ten-
do tantas dificuldades em nossa
estrutura ao longo deste perío-
do”, explicou Monalisa. Ela in-
formou sobre a aposentadoria de
três escrivães e a reposição de
apenas uma, além de poder con-
tar com apenas duas estagiárias.

A delegada ressaltou que ca-
sos como do feminicídio de Caroli-
na Dini Jorge, no último dia 24,
“são situações que sensibilizam a
sociedade e são complexos, além de
urgentes”, explicou, e o desafio é
realizar um trabalho efetivo de apu-
ração para que as informações con-

tribuam com todo o processo de
julgamento e possível condenação.
“Para isso, precisamos de pelo me-
nos de três a quatro funcionários e
um investigador a mais”, disse.

A vereadora Rai de Almeida
(PT), uma das procuradoras da
mulher na Câmara, criticou a ma-
neira como o Governo do Estado
trata a DDM, “de maneira diferen-
ciada em relação a outros órgãos
de segurança, sem colocar como
uma política de governo”, disse. Ao
longo do encontro desta quarta-fei-
ra, a posição do grupo foi envolver
os deputados estaduais com domi-
cílio eleitoral na cidade para buscar
sensibilizar a Secretaria de Seguran-
ça em relação às necessidades de
maiores investimentos na estru-
tura de investigação e proteção.

Também participaram as
procuradoras especiais da mulher
na Câmara, vereadoras Silvia Mo-
rales (PV), do mandato coletivo
“A Cidade É Sua”, e Ana Pavão
(PL). “Eu tenho sentido o desejo
do poder público municipal, as-
sim como dos parlamentares com
domicílio na cidade, em abraçar
essa causa de forma bastante con-
sistente”, disse Ana, ao sugerir
que as pautas sejam levadas em
um encontro que possa envol-
ver outros agentes políticos.

A reunião também recebeu
integrantes da Prefeitura de Pi-
racicaba, como Sueli Regina
Chiaranda, da secretaria muni-
cipal de Governo; representan-
tes do CRAM (Centro de Refe-
rência no Atendimento à Mu-
lher) e da Smads (Secretaria
Municipal de Atendimento e De-
senvolvimento Social), da Polícia
Militar, da assessoria do vereador
Paulo Camolesi (PDT), da asses-
soria do deputado Alex de Ma-
dureira e  da OAB Piracicaba.

Dentre as principais deman-
das está a construção de novo pré-
dio da DDM, o aumento do efeti-
vo para atendimento ao público e
a atuação do órgão durante 24
horas, principalmente aos finais de
semana, quando acontecem boa
parte dos casos de violência con-
tra a mulher. Também será bus-
cada uma reunião com represen-
tantes da Delegacia Seccional, com
o prefeito Luciano Almeida (União
Brasil) e com o Ministério Público.

“Outra demanda que nos
chegou é em torno da unificação
das medidas protetivas com o
sistema geral da Polícia, o que am-
pliaria a cobertura das mulheres
que estão sob essa proteção e
agilizaria os atendimentos”, dis-
se a vereadora Rai de Almeida.

PPPPPRAÇARAÇARAÇARAÇARAÇA

Feira Solidária do Livro acontece nos dias 9 e 10
Sob o slogan “Porque ler ali-

menta”, acontece nos próximos
dias 9 e 10 de abril, sábado e do-
mingo, a terceira edição da Feira
Solidária do Livro, que será na pra-
ça José Bonifácio, em frente à Cate-
dral Santo Antônio. Com a propos-
ta de estimular a troca de livros por
alimentos, a feira promoverá cul-
tura e solidariedade, além de res-
significar o uso da praça. A progra-
mação é que as atividades se es-
tendem até o mês de dezembro.

Organizada pelo grupo de vo-
luntários 'A Corrente do Bem', sob
a coordenação de Carolina Ange-
lelli, o evento pretende se tornar
uma tradição em Piracicaba e os
alimentos serão distribuídos para

as famílias em vulnerabilidade ali-
mentar por intermédio das ações
sociais da Diocese de Piracicaba
e do Fundo Social de Solidarie-
dade de Piracicaba (FUSSP).

"Quem tem livros poderá
doá-los e quem precisa destes li-
vros poderá trocá-los por um
quilo de alimento ou uma caixa
de leite. Os alimentos serão dis-
tribuídos em projetos carentes e
essa é uma forma de envolver a
sociedade, é uma ação educacio-
nal. A união com a Secretaria
Municipal de Ação Cultural tam-
bém poderá ajudar a atrair mais
pessoas", comentou Dom Deva-
ir Araújo da Fonseca, Bispo da
Cúria Diocesana de Piracicaba.

Para além de atuar ofere-
cendo toda a estrutura do even-
to, a Semac atuará na divulga-
ção e promoverá uma progra-
mação artística variada, com a
apresentação de artistas locais
e também realizará sorteios de
ingressos para shows. Carolina,
idealizadora do projeto, comen-
ta que a proposta é envolver e
agregar cada vez mais atrações.

"Penso sempre na força da
união. A nossa proposta é tor-
nar o evento uma tradição em
nossa cidade, sempre aperfei-
çoando e unindo, para que se
torne aguardado, prestigiado,
valorizado e que atinja os ob-
jetivos propostos", finaliza.
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Santa Casa agradece Manetoni
pela adoção de 3 quartos SUS
Instituição ainda dispõe de dois quartos SUS para adoção. Basta entrar em contato
com o Setor de Captação de Recursos pelos telefones (19) 3417-5961 e 3417-5092

A adoção do quarto estreita parceria entre Santa Casa e Manetoni

Divulgação

A Santa Casa de Piracicaba
lançou a Campanha Adote Um
Quarto Sus e Faça a Diferença
em 2012, com o objetivo de rees-
truturar completamente os 64
quartos que o Hospital disponi-
biliza para internações de pacien-
tes pelo Sistema Único de Saúde.

Passados exatos 10 anos, 62
quartos, ou seja, 97% deles, fo-
ram adotados por empresas e
pessoas físicas, a exemplo da
Manetoni, que adotou três quar-
tos na Instituição. Um quarto em
2012, na Unidade A; e dois quar-
tos em 2020, na Maternidade.
“Juntos, esses novos espaços já
acolheram mais de 2.000 paci-
entes pelo SUS ao longo deste pe-
ríodo”, disse o provedor João Or-
lando Pavão em tom de reconhe-
cimento e gratidão à Manetoni,
distribuidora de produtos e
prestadora de serviços em aço.

Segundo ele, com a adoção,
os quartos passaram por uma
completa reestruturação, com a
troca de todos os móveis, insta-
lação de TV LCD, remodelação
de piso e pintura, nova tubula-
ção de gases medicinais e ade-
quação do banheiro. “Destaque
para as camas, que deixam de ser
acionadas manualmente para
ganhar controle elétrico que am-
plia a autonomia do paciente e
facilita o trabalho da equipe mul-
tidisciplinar”, complementou.

O provedor lembra que ações
como esta tem valor imensurável
pois contribui para a moderniza-
ção de um dos maiores comple-
xos hospitalares da região, que é
a Santa Casa, onde 82% dos 22
mil atendimentos realizados todo
mês são destinados ao SUS. “Por
isso, em tempos de pandemia, eu
deixo aqui os sinceros agradeci-
mento da Santa Casa de Piracica-

ba à empresa Manetoni por este
grande e nobre gesto que ajuda a
salvar vidas”, justificou Pavão.

QUANTO CUSTA ADO-
TAR UM QUARTO SUS? -
Ele revela que, dependendo do
tamanho e da quantidade de lei-
tos, o valor para reforma de cada
quarto varia de R$70 mil a
R$100 mil, valores que podem
ser divididos em até dez vezes.

COMO ADOTAR? - “O pri-
meiro passo para participar da
Campanha Adote Um Quarto SUS
e Faça a Diferença e adotar um
dos dois quartos ainda não re-
formados, é entrar em contato
com o Setor de Captação de Re-
cursos da Instituição pelos tele-
fones (19) 3417.5961 e 3417. 5092.

QUEM JÁ ADOTOU? -
Adotaram quartos SUS as em-

presas Pollo Engenharia, Grupo
Supricel, Cavalinho Agropecuá-
ria, Laboratório Previlab, Can-
dura/Iplasa, Indústrias Reuni-
das de Bebidas Tatuzinho/3 Fa-
zendas, Transportadora Rodo-
meu, Lubrasil Lubrificantes,
Grupo Bom Jesus, Honda Aver-
sa Motos, Lions Independência,
Caterpillar do Brasil, Rede Dro-
gal Piracicaba, Relojoaria Scar-
pari, Friso de Ouro, CHP, Nutri-
cesta, Andorinhas, Grande Ba-
zar Santos, SLPar, Torcane,  Ele-
pira, Buldrinox, Lubrasil, TM
Papéis e Embalagens, ISL, Ita-
puan, TID, Rotisserie Bom Gos-
to, Rotary Internacional, SL Su-
perligas, Frigorífico Angelelli,
Manetoni, Construtora Adolpho
Lindenberg, Uniodonto Piracica-
ba, CJ do Brasil Piracicaba, Gru-

po Falando da Vida, Ecoterra, As-
sociação ReUna, Arcelor Mittal,
Projeto Superação, Help Móvel e
verba do Ministério da Saúde.

Também integraram esse es-
forço coletivo em prol da Santa
Casa as entidades Acipi, Simespi,
Sindetrap e Fundação Mário De-
dini; além das pessoas físicas Alci-
one Moya Aprilante, Joaquim
Mário Pires Ferreira, Maria Chris-
tina M. C. Seifarth de Freitas, Pro-
fessora Laura Fernandes de Cam-
pos Ferarri, Joadir Carmignani,
Marina Gava de Assis D'Abronzo,
Isaldina Bicudo Piai e Olivio Pa-
gotto Piai, Orivaldo Schnor, Fa-
mília Marth, Família Ronsini e
Famílias Antônio Angeleli e Do-
nato Miori. “A todos os parcei-
ros, nossos agradecimentos e eter-
na gratidão”, disse o provedor.

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Secretaria e faculdade
de medicina discutem
formulação de parcerias

Na manhã de quarta-feira,
30, Filemon Silvano e Augusto
Muzilli Jr., secretário e subsecre-
tário de Saúde, respectivamente,
visitaram a Faculdade de Medi-
cina gerida pela Anhembi-Mo-
rumbi, onde foram recepciona-
dos por Cristiane Farias, direto-
ra do Campus Piracicaba. O en-
contro acontece após a unidade re-
tomar suas atividades presenciais
em decorrência da pandemia da
Covid-19 e vem do interesse mú-
tuo para realização de parcerias
entre a Prefeitura de Piracicaba e
a unidade de ensino superior.

Conforme explicou Filemon,
mesmo durante a pandemia, a
pasta e a universidade já vi-
nham conversando sobre novos
projetos na rede pública de saú-
de. “A pandemia impediu uma
visita ou reuniões presenciais,
mas não a nossa vontade de
melhorar a saúde em nosso mu-
nicípio. Estar aqui hoje mostra
que, em breve, poderemos forma-
lizar parcerias junto a nossa rede
de atenção básica e de saúde da
família”, destacou o secretário.

Filemon esteve na unidade de ensino que retomou aulas presenciais
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Para Muzilli Jr., ter o apoio
da universidade é importante para
a formação profissional dos estu-
dantes junto ao SUS (Sistema Úni-
co de Saúde). “É importante para
os alunos conhecer as unidades de
saúde por meio de um estágio su-
pervisionado e também para a nos-
sa rede, que poderá contar com
estes profissionais. É um ganho
para os dois lados”, destacou.

Cristiane Farias, diretora da
unidade, falou sobre a Anhembi-
Morumbi, seus princípios e proje-
tos futuros e coordenou uma vi-
sita monitorada no Campus. “Ter
a presença do Filemon e do Muzi-
lli, representando a Secretaria de
Saúde e a Prefeitura, para nós é
primordial. Poder mostrar toda
nossa estrutura auxilia na assi-
natura de futuras parcerias, já
que o foco de todos é a melhoria
da saúde em Piracicaba”, disse.

Também participaram do en-
contro e da visita monitorada Ce-
cília Buck, médica e coordenadora
do curso de Medicina, e Peterson
Ramos, supervisor de operações da
Faculdade Anhembi-Morumbi.

HHHHHOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEM

Equipe da 2ª Dise recebe
moção de aplausos

Assessoria parlamentar

Reconhecimento por apreensão de drogas foi entregue por Ana Pavão

A vereadora Ana Pavão en-
tregou a moção de aplausos
281/2021 à 2ª Dise (Delegacia
de Investigação Sobre Entorpe-
centes) pela apreensão realiza-
da na rodovia Régis Bitten-
court, na região da Barra do
Turno, quando foram apreen-
didos 1.128 tijolos de maconha,
somando 754 quilos da droga.

Após trabalho investigativo,
com o objetivo de combater o trá-
fico de drogas, a equipe encami-
nhou duas equipes até a divisa dos
estados de São Paulo e do Paraná,
enquanto uma terceira equipe des-
caracterizada aguardava para
realizar a interceptação. Um ca-
minhão Volvo 270, de cor chum-
bo, passou pela viatura caracteri-
zada e de imediato foi abordado.
Ao ser questionado por policiais

civis, o condutor de 27 anos ale-
gou que não tinha ciência de qual-
quer carga ilícita no caminhão.

Na sequência da operação, foi
realizada a abertura do baú, onde
foi encontrada uma carga lícita
com notas fiscais. Porém, após
buscas minuciosas, foi possível
constatar que o teto do baú en-
contrava-se desproporcional e com
alinhamento irregular, sendo des-
coberto um compartimento secreto
na parte de cima com dezenas de
rebites prendendo a tampa falsa.

O caminhão foi trazido até
Piracicaba e desmontado no pá-
tio, momento que possibilitou a
descoberta e mensuração dos en-
torpecentes. Diante das circuns-
tâncias, o motorista recebeu voz
de prisão em flagrante delito e aca-
bou conduzido à sede da 2ª Dise.

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Roberto Morais homenageia instituição centenária
O deputado estadual Rober-

to Morais entregou esta sema-
na ao Monsenhor Jorge Simão
Miguel e aos diretores do Insti-
tuto Baroneza de Rezende, em
nome da Alesp – Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Pau-
lo, uma homenagem pela cele-
bração dos 100 anos da entida-
de. A data de 19 de março de
1922 marca a saída das cinco
irmãs da Congregação das Irmãs
Franciscanas da Imaculada
Conceição da Áustria, a cami-
nho de Piracicaba, no Brasil,
com a missão de fundar o Insti-
tuto Baroneza de Rezende – pri-
meira escola doméstica para as
jovens da época a pedido da fi-
lha dos Barões de Rezende,

Deputado Roberto Morais, Monsenhor Jorge Simão Miguel,
Irmã Rita de Cássia Saturno (diretora) e professor
Luís Gustavo Mastrandea (vice-diretor do instituto)
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Dona Lídia de Souza Rezende.
A instituição tinha como funda-
mento a “pedagogia do amor”
que é pregada e observada até os
dias atuais pela Diretora Irmã
Rita de Cássia Saturno, Vice-di-
retor Professor Luís Gustavo
Mastrandea e as Irmãs Francis-
canas da Imaculada Conceição.

A homenagem vem com o
objetivo de apoiar e incentivar
essa instituição centenária pela
colaboração na construção da
cidadania e educação dos jovens
piracicabanos. “É tão bom po-
der prestigiar uma entidade que
desenvolve um trabalho sério,
competente e que se mantém fiel
aos propósitos de ensinar com
amor”, destaca o Deputado.

PALESTRAS
O Caphiv (Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/AIDS
e Hepatites Virais), através do
"Projeto Não Viralize a Igno-
rância, Conheça", realizou
durante o “mês da mulher” e
em parceria com a Câmara,
um importante ciclo de pales-
tras. Sob o formato de rodas
de conversas, as ações acon-
teceram na UBS Alvorada; no
PSF Bosque I; no PSF Bos-
que II; no CASE Bosques do
Lenheiro e no PSF Jardim
Gilda. As temáticas foram di-

versificadas e abordaram te-
mas como a importância da
mulher na sociedade; a vida
das mães solo; a violência
doméstica e tantos outros te-
mas transversais. A coorde-
nadora do projeto, Denise
Franco, destacou as presen-
ças da vereadora Rai de Al-
meida e de Rosana Fessel de
Araújo, advogada e coorde-
nadora do Programa do Aten-
dimento e Apoio às Vítimas
de Violência (PAAVV), também
desenvolvido pelo CAPHIV.

Divulgação

ABIL GRUPO UNIDAS
Na tarde desta segunda-fei-
ra (28), o deputado estadual
Alex de Madureira (PL) e a
vereadora Ana Pavão (PL) se
reuniram com Bruno Cappel-
letti, representante da Abil
Grupo Unidas. Atuando no
mercado funerário desde
1969, apenas na venda de
plano funerário mútuo, a em-
presa venceu o preconceito
entre a população, que era a
venda de algo pela perda de
uma pessoa.Hoje, o Grupo
Unidas cresceu e é compos-
to pelas funerárias Rezende,
Saudade, São Judas Tadeu,

Ferrari, Libório, Cristo Rei,
São João, Conselvan, Uni-
das Memorial, Rafard, São
José, Santa Cruz, De Paula e
Crematório Unidas, nos seg-
mentos humano e pet. Visto
que o grupo tem sido desta-
que entre os maiores grupos
funerários do estado de São
Paulo - estando presentes
em 21 cidades da região me-
tropolitana de Piracicaba - os
parlamentares estiveram no
local para conhecer a estrutu-
ra, equipamentos oferecidos
e atendimentos qualificados
que oferecem ao público.

Assessoria parlamentar
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Encontro debate elaboração de
política de mudanças climáticas
Política Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas foi debatida nesta quarta-
feira, 30, em reunião do Fórum de Gestão e Planejamento Territorial Sustentável

A elaboração de uma Políti-
ca Municipal de Enfrentamento
às Mudanças Climáticas foi o
tema de um encontro online pro-
movido na tarde desta quarta-
feira (30) pelo Fórum Perma-
nente de Gestão e Planejamento
Territorial Sustentável da Câ-
mara Municipal de Piracicaba.

Participaram das discussões
representantes da Comclima (Co-
missão Municipal de Mudanças
Climáticas), da Sedema (Secreta-
ria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente) e de outras pastas do
Executivo municipal, estudantes e
servidores da rede estadual de en-
sino, professores universitários,
entidades ligadas à proteção e de-
fesa do meio ambiente, empresári-
os e demais interessados em deba-
ter a criação de políticas públicas
municipais voltadas ao enfrenta-
mento das mudanças climáticas.

Sílvia Morales (PV), do man-
dato coletivo “A Cidade É Sua”,
destacou que o assunto é total-
mente compatível com as previ-
sões temáticas do Fórum Perma-
nente de Gestão e Planejamento
Territorial Sustentável, instituído
por meio do decreto legislativo
37/2017, e que atualmente é co-
ordenado por ela e pelo vereador
e líder de governo na Câmara,
Josef Borges (Solidariedade).

“No ano passado nós discu-
timos agroecologia, resíduos só-
lidos, podas urbanas, pequenos
agricultores e muitos outros te-
mas, e hoje nós vamos falar sobre
as políticas municipais para as
mudanças climáticas (...) Nós te-
mos que pensar urgentemente em
questões como por exemplo as
enchentes, os deslizamentos de
terra e as ilhas de calor”, disse.

Josef Borges não pôde par-
ticipar do evento mas, por meio
de um vídeo anteriormente gra-
vado e exibido aos presentes, fri-
sou a importância de um “olhar
regional” capaz de lidar com
eventos extremos, a exemplo da
escassez hídrica. “Com essa po-
lítica municipal nós temos, ago-
ra, a oportunidade de definir
diretrizes para que Piracicaba
possa se reunir e mitigar as
mudanças climáticas”, disse.

Também participou da aber-
tura do evento o secretário mu-

Reprodução/Internet

Encontro aconteceu de forma remota por meio da plataforma Zoom

nicipal de Defesa do Meio Ambi-
ente, Alex Gama Salvaia, que afir-
mou que a pasta está atenta ao
assunto e que busca maneiras de
atenuar seus impactos na cida-
de e reduzir seus fatos gerado-
res: “estamos reorganizando ad-
ministrativamente a Secretaria,
e um dos pilares que nós propo-
mos é a questão das mudanças
climáticas. Pretendemos tam-
bém, num curto espaço de tem-
po, apresentar à sociedade o que
faremos sobre o assunto”, falou.

EXPERIÊNCIA JOVEM -
A abertura do encontro trouxe re-
latos de experiências de jovens es-
tudantes da rede estadual de en-
sino que participaram da Sessão
Jovem da COP-26, evento realiza-
do na Câmara em novembro de
2021, e falaram sobre como as
discussões lá realizadas refletem
atualmente em seu cotidiano.

É o caso de Clarisse Santos,
aluna da Escola Estadual Profª
Dionetti Callegaro Miori, que des-
tacou a importância de se engajar
no debate: "quando a gente não
sai de um lugar, não aprendemos
nada sobre outros lugares", disse.

"Eu aprendi que devemos
sair da nossa zona de conforto e
comodismo, ou então nós não sa-
ímos do lugar. Quando procura-
mos e estudamos sobre o assun-
to, fazemos a nossa parte para
melhorar. Porém, sabemos que
não depende só da gente, mas do
esforço dos governantes, das
empresas e do agronegócio",
destacou Luana de OIiveira
Lima, aluna do terceiro ano da
Escola Estadual Sud Mennucci.

Para a supervisora de ensi-
no da Diretoria Regional de Pi-
racicaba, Simone Pessutti, "de-
pois do encontro, nas oportuni-
dades e visitas às escolas, o que
eles relatam é que ele despertou
nos alunos a possibilidade de dis-
cutir essas questões ambientais e
climáticas dentro da escola, como
a escola pode trabalhar essas
questões em ações pequenas, pró-
ximas do cotidianos deles".

HISTÓRICO DE CONS-
TRUÇÃO - Na sequência, Bruno
Vello, vice-presidente da Comcli-
ma, apresentou o histórico de
construção da própria Comissão e
falou sobre os primeiros esforços

voltados à elaboração de uma po-
lítica municipal voltada à miti-
gação dos efeitos das mudanças
climáticas e às adaptações neces-
sárias para que a cidade esteja
preparada para enfrentá-los.

Segundo Vello, a primeira
menção às mudanças climáticas
em regramento municipal está
presente na lei complementar
251/2010, que dentre outras
coisas instituiu a Comclima. O
funcionamento de fato da Co-
missão, no entanto, só se deu em
junho de 2021, após o advento
da lei complementar 420/2020.

“Não estamos começando do
zero. Há uma série de discussões
já feitas por diversas entidades e
dentro da própria Comclima so-
bre a elaboração de políticas cli-
máticas na cidade e, atualmente,
estamos na fase de elaboração de
uma primeira versão legislativa
da política, que se dará em con-
junto com a construção de um
plano bienal de ações”, disse o
vice-presidente da Comclima.

GRUPOS TEMÁTICOS –
Para debater o texto inicial com as
diretrizes gerais de uma política cli-
mática municipal - já esboçadas
anteriormente pela Comclima - os
participantes do evento foram di-
vididos em grupos de discussão te-
máticos, de adesão livre, sobre os
temas: Agropecuária e Mudança
de Uso da Terra; Energia; Resí-
duos; Indústria e Adaptação.

Desta forma, por meio de per-
guntas orientadoras, foi possível

colher a opinião dos presentes so-
bre cada uma destes temas e, na
sequência, estabelecer 3 objetivos
prioritários em cada um deles.

A presidente da Comclima,
Vanessa Hoffmann, destacou que
a construção coletiva, ainda que
possa ser um processo mais lento
do que o individual, “é também um
processo civilizatório”, que permi-
te discutir não apenas as questões
climáticas e ambientais, mas prin-
cipalmente como essas questões
interagem com o ser humano.

Cada um dos grupos temá-
ticos (com exceção do “Indús-
tria”, que não teve adesão dos
participantes) fez uma leitura
conjunta das diretrizes especí-
ficas já anteriormente esboça-
das pela Comclima, sugeriu al-
terações, supressões e acrésci-
mos ao texto e por fim, elenca-
ram os tópicos por eles conside-
rados prioritários para a elabo-
ração de um plano bienal de ações,
que deve viabilizar a implementa-
ção das diretrizes que posterior-
mente serão disciplinadas quan-
do da redação legislativa final da
Política Municipal de Enfrenta-
mento às Mudanças Climáticas.

“Na segunda-feira que vem
(4), às 19h30, teremos a próxi-
ma reunião da Comclima e nela
nós discutiremos a versão atu-
alizada do texto com base na ro-
dada de hoje”, acrescentou Bru-
no Vello, que frisou que a reu-
nião é aberta a todos os interes-
sados. "Participem", concluiu.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) e o presidente eleito do
IHGP (Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Piracicaba), Edson Ron-
tani Júnior, realizaram, esta sema-
na, uma vistoria ao monumento
do Soldado Constitucionalista de
1932, na praça José Bonifácio.

No local, Rontani, que assu-
mirá o comando do IHGP, em 1º
de abril, para um mandato de dois
anos, destacou a importância da
edificação, que representa a grati-
dão dos piracicabanos, ao volun-
tarismo de oito soldados mortos
durante a Revolução de 1932. “O
monumento é um marco histórico
que lembra as 600 pessoas que
partiram de Piracicaba para o
front de batalha, que cobrava do
então governo Getúlio Vargas,
uma nova Constituição”, contou.

Kawai e Rontani verificaram
que, apesar da sua importância

histórica, o monumento não tem
sido bem cuidado, pois, além de
sujo, tem pichações e algumas par-
tes do granito estão danificadas.
“Cuidar dos monumentos é res-
peitar a nossa história e, o míni-
mo que se espera da Administra-
ção Municipal é que o local esteja
limpo”, considerou o vereador.

No dia 9 de julho, a Revolu-
ção de 1932 completará 90 anos,
mas ainda não se sabe se a Prefei-
tura ou a Câmara realização algum
ato para marcar a data. Contudo,
segundo Kawai, independentemen-
te de as celebrações ocorrerem ou
não, o monumento precisa ser lim-
po e bem cuidado. “Vou solicitar a
limpeza, através de uma indicação,
e espero que o Executivo seja sensí-
vel o bastante para não deixar que
os monumentos da cidade sejam
depredados ou deteriorados por
falta de cuidados”, concluiu.

Assessoria parlamentar

Acompanhado do presidente do IGHP, o vereador Pedro
Kawai constatou a necessidade de manutenção do local
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A completar 90 anos, monumento
constitucionalista está deteriorado

Sete esculturas compõem a
mostra Ferro e Solda, assinada
pelo ortopedista e escultor Arayr
Ferrari, aberta à visitação esta
semana, no hall do Centro Ad-
ministrativo da Unimed Piraci-
caba. Modeladas em ferro, as
peças são todas abstratas e geo-
métricas. Livre para o público,
a exposição fica em cartaz até
26 de maio, das 8h às 17h.

“É uma honra expor parte
do meu acervo no local onde
atuo como médico. Mais gratifi-
cante ainda é poder abrir, ofici-
almente, a temporada cultural
do espaço que, a partir de ago-
ra, exibirá manifestações artís-
ticas dos profissionais que atu-
am na saúde”, disse Ferrari.

Ferro e Solda é uma releitu-
ra nostálgica do artista, que não
expõe há dois anos por conta da
pandemia. Ele conta também que
algumas das obras são em ho-
menagem à cidade de Porto Ale-
gre (RS), onde viveu durante seis
anos para cursar medicina.

E foi nessa época que a arte
conquistou plenamente o coração
de Ferrari ao conhecer de perto
obras de renomados escultores,
como Chico Stockinger (1919-
2009), Vasco Prado (1914-1998) e
Carlos Tenius (1939), suas primei-
ras inspirações. “Mesmo diante de
tantos compromissos acadêmicos,
encontrava tempo para me dedi-
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Unimed Piracicaba abre
exposição de esculturas

car ao universo da criação. Isso
me ajudava a relaxar e, ainda,
desenvolver a concentração que
todo médico precisa”, finalizou.

CARREIRA - Arayr Ferrari
é paulistano, mas reside em Pira-
cicaba (SP) desde 1975. Iniciou na
Unimed Piracicaba em outubro de
1976, quando tornou-se ortopedis-
ta cooperado. Nos 50 anos de con-
tato com a arte, participou de mais
de 50 exposições coletivas e 20 sa-
lões. Dentre as exposições indivi-
duais, destaque para as apresen-
tadas no gabinete Thébis Cury
(1989) e na Galeria de Artes Plás-
ticas do Sesc Piracicaba(1998).

Ao longo da carreira, Ferra-
ri recebeu dez prêmios, entre eles,
medalha de bronze, no 1º Salão
Nacional de Artes Plásticas do
Médico do Rio de Janeiro, em
1988; o Prêmio Aquisição da
Prefeitura Municipal de Piraci-
caba, com três esculturas em 1989
e o Prêmio Aquisição do 2º Salão
de Artes Plásticas de São Bernar-
do do Campo (SP), em 1992.

SERVIÇO
Até 26 de maio, exposição
Ferro e Solda, no hall do Cen-
tro Administrativo da Unimed
Piracicaba (avenida Antonia
Pazinato Sturion, 1.201). Visi-
tas: segunda a sexta-feira, das
8h às 17h. Entrada gratuita. In-
formações (19) 3436-8041.

OBRA MISSIONÁRIA
Na noite da última terça (29),
a pastora Viviane Porto es-
teve ministrando a Palavra
de Deus no Ponto de Prega-
ção da Catedral da Paz, tra-
balho dirigido pela Missio-
nária Naiara Alves. "É um iní-
cio de uma obra e sou muito

grata ao reverendo Paulo
Roberto e ao bispo Pedro
Rocha pelo apoio e dedica-
ção”, comentou Naiara. As
reuniões ocorrem no Bairro
Altos do São Francisco, na
Rua Jayme Batista de Olivei-
ra, 82, todas terças-feiras.

Divulgação

A Eixo SP Concessionária
de Rodovias mantém várias
frentes de trabalho simultâne-
as de recuperação e de melho-
rias do pavimento nas rodovi-
as que servem as regiões de Pi-
racicaba, Rio Claro e Brotas.

Na SP 191 - Rodovia Carlos
Mauro, as obras ocorrem no
trecho entre os municípios de
São Pedro e Charqueada. Os
trabalhos tiveram início em fe-
vereiro. Com o uso de uma má-
quina recicladora, o pavimento
antigo está sendo retirado para
dar lugar a uma nova camada,
mais resistente, sobre uma
base projetada para suportar
o tráfego intenso da rodovia.

Neste processo de recicla-
gem do pavimento asfáltico, o
material que a máquina recicla-
dora extrai é misturado a uma
massa de cimento e, em segui-
da, aplicado novamente na base.
Após a secagem, a pavimenta-
ção é concluída com a capa.

As obras na SP 191 começa-
ram pelo trecho considerado mais
crítico da rodovia, entre os quilô-
metros 102 e 105, e devem seguir
por toda extensão entre os dois
municípios. A previsão inicial é de
que o serviço de recuperação seja
concluído no próximo mês de junho.

Durante esse período, a con-
cessionária manterá o sistema
Pare e Siga para o controle do
tráfego no local e para garantir
a segurança de usuários e de tra-
balhadores. Nesse sistema, ape-
nas uma faixa da via fica libera-
da para o trânsito, enquanto o
serviço é realizado na outra fai-

RRRRRODOVIAODOVIAODOVIAODOVIAODOVIA

Eixo SP avança com obras nas regiões de Piracicaba e Rio Claro

Concessionária realiza intervenções em pontos com interferências no tráfego

Fabrice Desmonts

xa. E pela faixa liberada, os veí-
culos passam, alternadamente,
em um sentido de cada vez.

OUTROS PONTOS - Es-
tão avançando também os tra-
balhos de recuperação da SP 304
- Rodovia Geraldo de Barros, no
trecho entre Piracicaba e Santa
Maria da Serra. Ali, equipes da
Eixo SP realizam a fresagem e a
recomposição da camada asfál-
tica dos pontos mais danificados.

De acordo com o superinten-
dente de obras da Concessionária,
José Geraldo de Andrade, os ser-
viços de recuperação do pavimen-
to serão realizados em toda exten-
são da SP 304, entre Piracicaba e
Santa Maria da Serra, passando

por São Pedro e Águas de São Pe-
dro. Nos locais onde acontecem
as obras, também está sendo
adotado o sistema Pare e Siga, a
exemplo do que ocorre na SP 191.

Já na SP 197 - Rodovia Dou-
tor Américo Piva, no trecho en-
tre Torrinha e Brotas, a Eixo SP
trabalha na reconstrução do
acostamento. Os serviços tiveram
início do km 18 ao km 20, em
Torrinha, e seguirão por toda a
extensão da rodovia até Brotas.

Enquanto isso, na SP 310 -
Rodovia Washington Luís tem
sequência o trabalho de recupe-
ração do pavimento no trecho
entre São Carlos e Cordeirópolis,
nos dois sentidos da via. As in-

tervenções são pontuais e seguem
cronograma pré-definido pelo
setor de Engenharia da Eixo SP,
em alinhamento com a Artesp
(Agência Reguladora de Trans-
portes do Estado de São Paulo).

Em razão destas obras, a ten-
dência normal é o trânsito ficar
um pouco lento nos locais em que
as equipes estão trabalhando. Por
esse motivo, a Concessionária
pede cautela e paciência aos mo-
toristas. As intervenções, segun-
do o superintendente José Geral-
do, tem como objetivo entregar
aos usuários das rodovias admi-
nistradas pela Eixo SP uma ma-
lha mais segura e adequada ao
tráfego intenso de veículos.
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Aegea Saneamento e Raízen
firmam parceria por energia limpa
Operação de duas concessionárias será realizada com uma parte
de energia fotovoltaica a partir do segundo semestre de 2022

Divulgação

A partir do segundo semestre de 2022, as concessionárias Mirante e Águas
de Matão irão operar com uma parte significativa de energia fotovoltaica

O compromisso com a sus-
tentabilidade permeia os traba-
lhos desenvolvidos pelas unida-
des operacionais da Aegea Sane-
amento, holding que busca me-
lhorias na qualidade de vida de
milhares de pessoas que habitam
os municípios onde atua. Além
dos investimentos constantes em
infraestrutura para a universali-
zação do serviço de saneamento
básico, a Aegea concentra esfor-
ços na redução de perdas de água
e no consumo de energia limpa.

A partir do segundo semestre
de 2022, as concessionárias Mi-
rante e Águas de Matão, localiza-
das nas cidades de Piracicaba e
Matão (interior de São Paulo), irão
operar com uma parte significati-
va de energia fotovoltaica (solar),
fruto de parceria entre a Regional
SP da Aegea Saneamento, admi-
nistradora das concessionárias, e
a Raízen, empresa integrada de
energia e que possui mais de 20
usinas de energia renovável em
diferentes regiões do país, sendo 3
delas no Interior de São Paulo.

“Na Raízen, acreditamos que
o futuro da matriz energética na-
cional está na valorização de fon-
tes sustentáveis e, por isso, refor-
çamos, em todos os movimentos
de negócios, o papel de protago-
nista na transição energética. A
parceria com diferentes empre-
sas e negócios é a solidificação
da nossa crença de que a energia
do futuro é parte fundamental
da nossa atuação”, declarou Fre-
derico Saliba, vice-presidente de
Energia e Renováveis, da Raízen.

Duas usinas de energia foto-
voltaica, uma para cada unidade,
serão instaladas pela Raízen na
cidade de Taquaritinga (interior
de São Paulo). Cada usina ocupa-
rá área de 82 hectares onde serão
dispostos 6.000 painéis para cap-
tação da luz solar. De acordo com
o engenheiro da Aegea Saneamen-
to, Emerson Santana Rocha, a ca-
pacidade de geração de energia em
cada usina é de 100MWh/mês.
“Essa energia daria para abaste-
cer o equivalente a 700 residênci-
as. Levando em conta as duas usi-
nas, seriam aproximadamente
1.400 residências”, contabiliza. A
Raízen tem capacidade de geração

de energia de mais de 350MW e
prevê a expansão de novas usinas
de Geração Distribuída Compar-
tilhada para 18 estados e o Dis-
trito Federal até o final de 2022.

A energia solar representa um
modo de produção energética re-
novável, sem praticamente ne-
nhum impacto ambiental. Por isso,
algumas unidades da Aegea já ope-
ram também com energia solar. “A
parceria da Regional SP com a Ra-
ízen segue modelo de outras uni-
dades do grupo. Hoje temos 18 com
contratos similares em operação
ou em implantação nos estados
do Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande
de Sul, Espírito Santo, Amazo-
nas, Piauí e Maranhão, além de
São Paulo”, observa Emerson.

A iniciativa integra o pilar
ambiental da política de sustenta-
bilidade da Aegea Saneamento.
Fazem parte desse pilar a gestão
dos aspectos e impactos associa-
dos às atividades desenvolvidas
pelo grupo; busca contínua pela efi-
ciência energética; utilização sus-
tentável dos recursos naturais, em
especial da água; e melhoria contí-
nua do desempenho ambiental.

A diretora presidente da Mi-
rante e da Águas de Matão, Silvia
Leticia Tesseroli, comemora mais
essa conquista na busca incansá-
vel por soluções sustentáveis.
“Faz parte da cultura empresari-
al, incentivar a inovação e a pre-

servação dos recursos naturais.
Neste caso em especial, as fontes
fotovoltaicas permitem que haja
uma produção energética sem
qualquer descarte de CO2 na at-
mosfera e utilização de combustí-
veis fósseis. A partir do uso de
energia limpa e renovável, contri-
buímos diretamente para o meio
ambiente e esse é um dos nossos
maiores legados”, afirma Silvia.

RAÍZEN - A Raízen é refe-
rência global em bioenergia com
um ecossistema integrado de ne-
gócios: desde o cultivo e proces-
samento da cana em nos par-
ques de bioenergia, até a comer-
cialização, logística e distribui-
ção de combustíveis, investimos
continuamente em inovação para
redefinir o futuro da energia.

Por meio de tecnologias
avançadas, buscamos o prota-
gonismo na transição energéti-
ca, ampliando o portfólio de re-
nováveis, como o etanol de se-
gunda geração (E2G), o biogás,
a bioeletricidade e a geração de
energia solar. Desta forma, a
Raízen já evitou 5,2MM de ton de
C02 por ano no ambiente (ref.
2020) e, até 2030, tem como meta
conter o dobro deste montante.

Com um time de 40 mil funci-
onários, opera 35 parques de bioe-
nergia, com capacidade instalada
para moagem de até 105 milhões
de toneladas de cana. Na safra
20’21 produziram 2,5 bilhões de

litros de etanol e 4,4 milhões de
toneladas de açúcar. Conta com
cerca de 1,3 milhão de hectares de
áreas agrícolas cultivadas com tec-
nologia de ponta com colheita me-
canizada. A capacidade instalada
é de 1,3GW para geração de ener-
gia e a Raízen produziu, na última
safra, 2,1 TWh de energia elétrica
a partir da biomassa da cana.

Por meio de uma rede de re-
vendedores de 7.300 postos que
estampam a marca Shell no Bra-
sil e na Argentina, atende mi-
lhões de consumidores diaria-
mente em suas jornadas, ofere-
cendo desde os exclusivos com-
bustíveis da família Shell V-Po-
wer até praticidade e benefícios
na hora do pagamento com o Shell
Box. Pelo Grupo Nós (Joint ven-
ture com a FEMSA Comercio),
atua no varejo de conveniência e
proximidade com as lojas Shell
Select e com os mercados OXXO.

Na safra 20´21, comercializou
29 bilhões de litros de combustí-
veis e 7,3 milhões de toneladas de
açúcar por meio de infraestrutura
de 69 bases de abastecimento em
aeroportos, 70 terminais de dis-
tribuição pelo país e presença em
11 portos. Está entre as maiores
empresas em faturamento no Bra-
sil, com R$ 114,6 bilhões, na últi-
ma safra, gerando emprego e ren-
da, dinamizando a economia, e
investindo em responsabilidade
social via Fundação Raízen.

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba, conforme iniciativa do ve-
reador André Bandeira (PSDB),
na moção de aplausos 33/2022,
parabeniza a atleta Barbara Ama-
ral dos Santos Borges (15) pela
conquista do primeiro lugar na
categoria Cadete 14/15 anos - +
59kg, no Campeonato Brasileiro
Interclubes de Karatê - 2021, em
evento realizado no município de
Caucaia, região metropolitana de
Fortaleza, estado do Ceará.

Na manhã desta quarta-feira
(30), às 10 horas, na sala de reu-
niões da presidência da Câmara,
em ato solene, André Bandeira fez
a entrega da honraria à atleta
campeã, que recebeu a homena-
gem ao lado dos familiares: Djal-
ma Santos Borges (pai) e Eliana
Amaral (mãe), além de seu treina-
dor, Gilson Everaldo, que presti-
giou a homenagem de sua atleta
acompanhada por sua esposa, Elsa
Fernanda e, o filho do casal, o atle-
ta Frederico de Lima Felipe, que
também ostenta o nome de Piraci-
caba nas diversas competições a
que se despontou no karatê.

O vereador André Bandeira
falou da satisfação na entrega da
homenagem, o que evidencia o
papel da Câmara perante a popu-
lação, onde os vereadores vota-
ram por unanimidade, em reco-
nhecimento ao empenho da atle-
ta. "Que o seu exemplo sirva de
referência a outros jovens", des-
tacou o parlamentar, que ainda
parabenizou o incentivo dos pais.

André Bandeira referendou o
papel do técnico, Gilson Everaldo
Felipe, na formação de atletas de
auto desempenho que elevam a
nobre arte do karatê, projetando
Piracicaba no mundo, o que tam-
bém contempla exemplo familiar,
pelo filho Frederico de Lima, na
conquista de prêmios referenciais.

Barbara Amaral dos Santos Borges, 15, sagrou-se campeã
no Campeonato Brasileiro Interclubes de Karatê, em 2021

Fabrice Desmonts

Emocionada, a atleta Barba-
ra fez questão de ler um pequeno
discurso que preparou, no celular,
registrando sua gratidão em rece-
ber o reconhecimento da Câmara,
na moção de aplausos. Também
agradeceu o papel dos país, nas
lutas diárias atrás de recursos e
meios para que o sonho de se tor-
nar atleta, desde os cinco anos de
idade tivesse condições de pros-
seguir em frente, sendo que nos
dias de hoje, além do reconheci-
mento da Casa de Leis também
acaba de conquistar a seletiva bra-
sileira para as competições de ka-
ratê que acontecem já no mês que
vem, em Guayaquil, no Equador.

O pai de Barbara, Djalma
Santos Borges agradeceu o re-
conhecimento da Câmara, além
de enaltecer o papel da equipe
técnica que auxilia o desenvol-
vimento de sua filha: "Agrade-
ço. E, Glória a Deus", concluiu.

A mãe da atleta, Eliana
Amaral também agradeceu o
papel da Câmara no reconheci-
mento do esforço de Barbara.
"Só tenho alegria com minha fi-
lha. Ela é muito esforçada e é
merecedora de elogios pelo em-
penho a que se dedica", disse.

Gilson Everaldo, na condição
de técnico de Barbara discorreu
sobre a trajetória difícil na forma-
ção de um atleta, pelos inúmeros
obstáculos, onde as autoridades
constituídas deveriam dar um
pouco mais de atenção na forma-
ção destes cidadãos. "Muitas ve-
zes encontrei as portas fechadas,
contudo, ainda podemos contar
com pessoas abnegadas que nos
dão apoio", disse o treinador que
também cobrou responsabilida-
des da Prefeitura, por conta de
diversos convênios que foram
suspensos, o que repercute na for-
mação da base de novos atletas.
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Câmara enaltece jovem pela
conquista de campeonato
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Gilmar Rotta é pré-candidato
do PP a deputado federal
Com formação em Matemática e Gestão Pública, Gilmar Rotta iniciou sua trajetória
pública ainda na década de 80 quando começou a trabalhar na Câmara de Piracicaba

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba está oficial-
mente filiado ao Partido Progres-
sista. O ato de filiação aconteceu
na quarta-feira, 30, em Piracica-
ba, com a presença e manifesta-
ções de lideranças estaduais do
partido, comunitárias e políticas
de Piracicaba e região. Jeferson
Modesto, dirigente estadual, ofi-
cializou o convite à disputa à Câ-
mara Federal, que foi aceito.

Com formação em Matemáti-
ca e Gestão Pública, Gilmar Rotta
iniciou sua trajetória pública ain-
da na década de 80 quando co-
meçou a trabalhar na Câmara de
Piracicaba. Foi estagiário, assis-
tente administrativo e assessor
parlamentar. Após a morte do ve-
reador Walter Pereira da Silva, o
Pira, de quem era chefe de gabine-
te, foi motivado a concorrer a uma
cadeira na Câmara de Piracicaba,
eleito pela primeira vez em 2012.
Foi reeleito em 2016 e 2020 com o
vereador, sendo escolhido como
presidente pela primeira vez em
2018 para a gestão 2019/2020.
Após reeleito para o terceiro man-
dato, foi reconduzido à presidên-
cia para o biênio 2021/2022.

Antes da eleição, foi gestor da
secretaria municipal de Saúde e
trabalhou pelo fortalecimento do
Sistema Único de Saúde (SUS),
reorganizou a pasta e alcançou
diversos recursos para a cidade. A
atuação pelo setor teve continui-
dade nos mandatos, alcançado o
aumento do teto dos recursos para
o SUS por duas ocasiões, direta-

Convite foi oficializado em filiação ao partido que aconteceu quarta, 30

Divulgação

mente no Ministério da Saúde na
gestão de Henrique Mandetta.

O ato de filiação foi regional e
suprapartidário, participaram os
vereadores de Piracicaba, além do
presidente do PP, Acácio Godoy,
Josef Borges (SD), Wagner Olivei-
ra (Cidadania), Aldiza Vieira Mar-
ques, o Paraná (Cidadania), Ales-
sandra Bellucci (Republicanos), o
deputado estadual Alex de Madu-
reira (PL), os vereadores de São
Pedro, Elias Candeias e Ondina
Daniel do PP de São Pedro, Juli-
nho Lopes, vice-presidente estadu-
al do PP e vereador de Rio Claro.

As lideranças políticas des-
tacam a gestão de Rotta frente a
Câmara e sua articulação em de-
fesa dos interesses da cidade na
condução da Câmara. Vice-pre-
sidente da Câmara, Acácio Go-
doy apontou o perfil gestor, aus-
tero, mas conciliador de Rotta.
Modesto apontou a importância
da chegada de Gilmar Rotta ao
partido, a fim de fortalecer a le-
genda em nível regional. Madu-
reira também colocou Rotta com
uma nova liderança regional, que
tem demonstrado capacidade de
aglutinar forças nas cidades.

Josef, Alessandra, Paraná e
diversas lideranças comunitárias
e sociais se manifestaram, relem-
brando a trajetória popular e aces-
sível de Gilmar Rotta como verea-
dor. O pastor Gustavo Santiago,
da Igreja Batista Lagoinha, abriu
as falas apontando a qualidade de
pessoa que vive para servir do ve-
reador. Presidente do Simespi,

Euclides Libardi destacou o dina-
mismo do trabalho de Gilmar,
Márcia Ferreira, liderança da
zona rural do bairro Nova Suíça,
disse do interesse do vereador em
atuar em todas as regiões da cida-
de, destacando a necessidade de
apoio aos produtores rurais.

O músico e funileiro Reginal-
do Claudinho, disse do estímulo
recebido por Gilmar, que também
é músico, para não desistir de de-
senvolver o talento. Fábio Diniz,
liderança do Serra Verde, enalte-
ceu a facilidade de acesso ao vere-
ador no atendimento de deman-
das dos bairros da cidade. No

mesmo sentido falaram os líderes
comunitários Daniel Souza, do
Mário Dedini e Salvina Nunes, do
Jardim Tatuapé. Após todas as
falas, a irmã Jaqueline Rotta, dis-
se da trajetória de vida pública de
Gilmar, suas ausências e dedica-
ção a todos que o procuram.

A homologação da candi-
datura de Gilmar Rotta a de-
putado federal acontece após
as convenções partidárias,
conforme calendário eleitoral.
Para a disputa, seguindo reso-
luções do Tribunal Superior Elei-
toral, não há necessidade de
desincompatibilização do cargo.

No próximo sábado, 2, o Pi-
racicaba Rugby enfrentará o Pin-
da Rugby (Pindamonhangaba) em
sua estreia no Campeonato Pau-
lista 2022. O jogo acontecerá no
campo da Esalq, às 14h, e marcará
a retomada das disputas após ser
campeão em 2019 pela série D.

A princípio o Piracicaba Ru-
gby iria para a série C, mas a Fe-
deração Paulista de Rugby mu-
dou o formato do campeonato.
Os times foram unificados em
apenas duas divisões e o Piraci-
caba Rugby jogará pela segun-
da. A equipe está no grupo E e
seus próximos jogos serão con-
tra o Tamanduá e São Bento.

Segundo Miguel Cooper, téc-
nico do Piracicaba Rugby, a equi-
pe está bastante animada para
entrar em campo após dois anos
parados. “Ganhamos nosso primei-
ro título estadual e logo em segui-
da entramos na pandemia; treinos
e campeonatos foram parados e
agora estamos voltando com mui-
ta garra e força de vontade. Esta-
mos confiantes de que vamos cons-
truir mais uma bela trajetória.”

Em 2019, o Piracicaba Rugby
teve uma excelente participação no
Estadual. Das oito partidas dispu-
tadas, venceu sete e ficou consa-
grado como a melhor defesa do
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Piracicaba Rugby estreia em
casa pelo Campeonato Paulista

Sandra Lemos Gonçalves

Equipe de Piracicaba na final do Paulista 2019

campeonato. Para o Paulista 2022,
o time sofreu algumas alterações e
segue em treinamento para recu-
perar o tempo parado. “Estamos
num período de transição, de re-
montagem do time, mas seguimos
trabalhando para seguir fortes e
obter sucesso”, avalia Cooper.

O jogo de sábado promete
uma disputa acirrada, pois a final
de 2019 foi justamente contra o
Pinda Rugby. A vitória teve ape-
nas um try de diferença – o placar
final foi 19 X 15. Segundo Luis
Gustavo Bergamasco de Aguiar,
atual capitão do Piracicaba Rugby,
“para o jogo de sábado, treinamos
muito porque conhecemos a qua-
lidade desse adversário, principal-
mente com a bola nas mãos, ata-
cando... Vai ser desafiador, mas a
gente segue focando no que temos
de melhor, que é a nossa defesa
para tacklear incansavelmente”.

A entrada do jogo é gratuita e
o Piracicaba Rugby convida a to-
dos para prestigiar sua estreia.

SERVIÇO
Campeonato Paul ista de
Rugby. Sábado, 2, às 14h.
Local: Campo da Associa-
ção Atlética Acadêmica Luiz
de Queiroz (avenida Pádua
Dias, 11). Entrada gratuita.
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Vereador fiscaliza melhorias
no Residencial Santo Antônio

O vereador Aldisa Vieira Mar-
ques, o 'Paraná' (Cidadania), este-
ve na manhã de quinta-feira (31),
no Residencial Santo Antônio,
acompanhando as obras de reca-
peamento e reparo asfáltico, que
foram necessárias devido a aber-
turas na malha viária realizada
para a continuação e o aumento
da rede de esgoto que deverá aten-
der também bairros próximos.

Essas aberturas foram feitas
nas ruas Manoel Valverde, Capi-
tão Ricardo Mazzonetto e João
Laurelli, e no cruzamento dessas
duas últimas, foi realizado há apro-
ximadamente 10 dias, e somente
nesta manhã foi dado o início a
esses reparos, o que gerou diver-
sos transtornos para a comunida-
de local, colocando em risco a se-
gurança de toda população, mo-
toristas e principalmente motoci-
clistas, devido ao grande fluxo de
veículos e ao comércio local.

No último dia 29, Paraná
conversou com o encarregado
responsável por essa melhoria e
o mesmo disse que a população
não estava entendendo, porque
só poderia realizar o reparo de-
pois das aberturas, pois iriam

utilizar o mesmo caminhão
contendo a massa asfáltica.

O parlamentar demonstrou
indignação e reclamou para o en-
carregado que isso não poderia
estar acontecendo, pois essas aber-
turas poderiam causar diversos
acidentes se não fossem repara-
das. Além disso, ele não ficou sa-
tisfeito com a maneira que o repa-
ro está sendo realizado, porque os
rolos das máquinas compactado-
ras são maiores do que a largura

das aberturas das valetas, o
que deixará uma camada mui-
to fina de asfalto, o que com cer-
teza, trará novamente transtor-
nos para a população da região.

“Estou reivindicando aos ór-
gãos responsáveis, para que fisca-
lizem a empresa ou contratadas
para a realização desse tipo de
obra, pois o serviço está sendo
muito mal feito, e a população é
quem paga e quem mais sofre com
esse tipo de reparo”, completou.

Assessoria parlamentar

Em atendimento a solicitação, vereador Paraná (Cidadania) avaliou
obras de reparo asfáltico em vias do Residencial Santo Antônio

O Museu Histórico e Peda-
gógico Prudente de Moraes re-
cebeu esta semana a visita de
Ken Ramirez, presidente da
Hyundai Motor Brasil  e da
Hyundai Motor América Cen-
tral e do Sul, acompanhados de
seus representantes executivos
da empresa. O grupo foi recep-
cionado pela diretora do Museu,
Érica Frasson, pela assessora do
gabinete da Secretaria da Ação
Cultural, Elisabete Bortolin, e
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Representantes da Hyundai visitam
o Museu Prudente de Moraes

Divulgação

Após a recepção, o grupo de executivos recebeu uma visita guiada ao espaço

pelo historiador da instituição
museológica, Mauricio Beraldo.

Após a recepção, o grupo de
executivos recebeu uma visita gui-
ada ao espaço, onde puderam con-
ferir a história da cidade de Pira-
cicaba e de Prudente de Moraes,
primeiro presidente civil do Bra-
sil. “Uma satisfação e honra em
recebê-los na instituição do Mu-
seu, foi um momento muito praze-
roso com participação expressiva de
todos, tornando relevante o saber

pela cultura histórica da nossa ci-
dade, tendo um valor inestimável
pela busca do conhecimento e valo-
rização”, destaca Érica Frasson.

O Museu Histórico e Pedagó-
gico Prudente de Moraes fica loca-
lizado a rua Santo Antônio, 641, no
Centro, e funciona de terça a sexta-
feira, das 9h às 17h, sábados e feri-
ados, das 10h às 14h. Gratuito. In-
formações pelo telefone (19) 3422-
3069 ou pelo e-mail mprudente
demoraes@piracicaba.sp.gov.br.
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"Morbius" e o nacional "Alemão 2" chegam ao cinema
Fotos: Divulgação

Em Morbius, Jared Leto dá vida a um dos vilões
mais enigmáticos e complexos da Marvel Comics

Filme Alemão 2 mostra a polícia de volta ao complexo do
Alemão atrás de um grande líder do tráfico de drogas

Dois novos filmes que prome-
tem atrair grande público já estão
em cartaz nas telonas da cidade.
O primeiro é "Morbius", sobre um
dos vilões mais  enigmáticos e com-
plexos da Marvel Comics que sai
das HQs e  chega pela primeira vez
ao cinema. O segundo é o filme de
ação policial "Alemão 2", que dá
sequência ao longa original que
obteve grande sucesso em 2014.

MORBIUS – Surgido nas
Histórias em Quadrinhos em 1971,
criados por Roy Thomas e Gil
Kane, este personagem ficcional da
Marvel Comics chega pela primei-
ra vez nas telonas, expandindo  o
universo das HQs no cinema após
o sucesso de ̀ `Venom", em 2018.
Conhecido como "Morbius, o
Vampiro Vivo",, ele chega ao cine-
ma como um dos vilões mais enig-
máticos e complexos da Marvel.

Na trama, o inteligente bio-
químico Micahel  Morbius possui
uma doença sanguínea muito rara
desde a infância. Quando seu tem-
po chega perto do fim,  ele decide
tentar criar uma cura para sua
condição. No entanto, em sua úl-
tima arriscada, Morbius acaba in-
fectando a si mesmo, lhe causan-
do grandes efeitos colaterais.  Após
adquirir sede de sangue e aversão
à luz, ele se torna uma espécie vio-
lenta e insaciável de vampiro vivo.
Ganhando habilidades sobre-hu-
manas, ele precisará lidar com sua
nova natureza assustadora. Quem
dá vida a esse novo anti-herói e
Jared Leto, mesmo ator que viveu
o icônico vilão Coringa em dois fil-
mes,  "Esquadrão Suicida" e  "Liga

da Justiça". O elenco tem também
a porto-riquenha Adria Arjona
(como Martine,  a noiva de Mor-
bius),  Matt Smith (como Loxias,
amigo de Morbius e que sofre da
mesma doença sanguínea), Tyre-
se Gibson (como um  agente do
FBI que está caçando Morbius) e
Michael keaton (que retoma o pa-
pel do supervilão Abutre). O fil-
me, que tem direção  de Daniel
Espinosa, cineasta sueco de as-
cendência chilena, foi massacra-
do  pela crítica mundial e no agrega-
dor de resenhas Rotten tomatoes
obteve apenas 20% de aprovação.
Resta conferir se é isso mesmo.

ALEMÃO 2 – O diretor José
Eduardo Belmonte dá sequência ao
longa original  que obteve grande
sucesso de bilheteria em 2014. Na
trama , que se passa nove anos após
os acontecimentos do filme origi-
nal, o policial civil Machado (Vla-
dimir Brichta) lidera uma perigosa
e secreta ação no complexo do Ale-
mão, no Rio de Janeiro. Acompa-
nhado dos policiais Ciro (Gabriel
Leone) e Freitas (Leandra |Leal), o
trio entra no complexo à paisana
para ir atrás de um  grande líder
do tráfico de drogas que está es-
condido no local. Seguindo   pistas
de uma informante, os três sofrem
uma emboscada e acabam caçados
pelos traficantes, No centro de ope-
rações, a delegada Amanda (Aline
Borges), que não foi com o grupo,
tenta ajudá-los a sair com vida no
local, enquanto ela também co-
manda  uma investigação para
saber o que aconteceu de errado
ou quem informou o traficante

sobre a ação no Alemão. Bem pro-
duzido e com boa ação, esta sequ-
ência, segundo seu produtor Ro-
drigo Teixeira , corrige erros do
primeiro filme, que apesar do su-
cesso de bilheteria, recebeu na épo-

ca críticas da imprensa e do públi-
co por conta de algumas escolhas
da produção,  entre elas a falta de
mulheres no elenco e a de atores
brancos atuando como policiais e
negros para o núcleo de traficantes.

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

SRA. FRANCISCA ANA DA CON-
CEIÇÃO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 72 anos, filha da
Sra. Ana Maria Conceição, já fale-
cida, era casada com o Sr. Fran-
cisco de Assis Bernardo; deixa os
filhos: Baudino, casado com a Sra.
Maria Aparecida; Cicero, casado
com a Sra. Karla Patricia; Fernan-
do; Francisco de Assis; Fabricio,
casado com a Sra. Vania; Betania,
casada com o Sr. Marcelo; Franci-
naldo, já falecido e Ana Lucia, já
falecida. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 16h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. DALVA STENICO DO AMA-
RAL faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 70 anos, filha do Sr.
Manoel Stenico, já falecido e da Sra.
Fortunata Forti Stenico, era casada
com o Sr. Renato Garavello do Ama-
ral; deixa os filhos: Rodrigo Gara-
vello do Amaral, casado com a Sra.
Jeane Cristina Cattai e Renata Ga-
ravello do Amaral. Deixa netos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 13h00 da sala
“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

MIRELA FERNANDA ZILIO faleceu
anteontem, nesta cidade, contava
51 anos, filha do Sr. João Zilio Filho
e da Sra. Itamar Zocca Zilio, já fa-

lecida. Deixa familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às 10h00
do Velório da Saudade, sala 03,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família.  ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. SEBASTIANA CHACON
DALL’OCA faleceu ontem, nesta
cidade, contava 91 anos, filha dos
finados Sr. Miguel Chacon Fernan-
des e da Sra. Joana Salles Cha-
con, deixa os filhos: Janete Dag-
mar Dall’Oca, já falecida e Sergio
Dagoberto Dall’Oca, casado com
a Sra. Eridimas Maria Dall’Oca.
Deixa netos, bisnetos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 14h00 do Veló-
rio do Cemitério de São Bernardo
do Campo – SP, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO CARLOS RODRI-
GUES faleceu ontem, nesta cidade,
contava 62 anos, filho do Sr. Aca-
cio Rodrigues, já falecido e da Sra.
Francisca Cezar Rodrigues, era
casado com a Sra. Nilsete Soares
Santos Rodrigues; deixa os filhos:
Eder Carlos Rodrigues, casado com
a Sra. Karina Rossi Rodrigues; Bru-
no Rodrigues e Daiane Rodrigues,
casada com o Sr. Rudney Donizete
Ines. Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o féretro
às 17h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Saltinho/SP para a re-
ferida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CELIA FERNANDES DE CA-
MARGO TOZZI faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba, aos 81
anos de idade e era viúva do Sr.
Alcides Tozzi. Era filha do Sr. Luiz
Fernandes de Camargo e da Sra.
Ottilia Fernades de Camargo, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Dulcineia
Aparecida Tozzi Geraldo casada
com Celso Roberto Tozzi, João Luiz
Tozzi casado com Maria Elisa Sto-
ckmann Tozzi, Evair Alcides Tozzi
casado com Marizete Joceli Vitti
Tozzi e Gerson Fernandes Tozzi
casado com Roberta Crocomo Toz-
zi. Deixa também netos, bisnetas,
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
15:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 06,
para o Cemiterio da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ILMA PEREIRA RENNO fale-
ceu ontem na cidade de Piracicaba,
aos 60 anos de idade e era casada
com o Sr. Edson Fernandes Renno.
Era filha do Sr. Justiniano Pereira da
Silva, falecido e Sra. Yvany Rosa
de Jesus Pereira. Deixa parentes e

amigos.  O seu sepultamento deu-
se ontem ás 16:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório “B” do
Cemiterio Parque da Ressurreição
para a referida necropole, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. TEREZINHA MARIA DA SIL-
VA faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 69 anos de idade e
era casada com a Sra. Josuel Go-
mes da Silva. Era filha do Sr. Anto-
nio Francisco de Barros e da Sra.
Maria José de Barros, ambos fa-
lecidos. Deixa os filhos: Midian
Maria da Silva, Otoniel Gomes da
Silva, Leandro Gomes da Silva,
Oziel Gomes da Silva, Eliude Maria
da Silva, Elizama Maria da Silva,
Eliane Maria da Silva, Elenilda Ma-
ria da Silva e Edilene Maria da Sil-
va. Deixa genros, noras, netos,
bisnetos e demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento dar-se-á
hoje as 15:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
Vila Rezende sala 01, seguindo
para a referida necrópole, onde
será inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

IPEDD APROVA MOÇÃO DE APOIO
OS SERVIDORES MUNICIPAIS

Em assembleia ordinária de associados, no últi-
mo sábado, 26, o Ipedd (Instituto Piracicabano de
Estudos e Defesa da Democracia) aprovou moção
de apoio à mobilização dos servidores municipais
de Piracicaba. O texto destaca que “a organização
ativa dos trabalhadores, por meio de suas entidades
representativas e visando à defesa dos seus direi-
tos, é um dos pilares da sociedade democrática”.

Segue a íntegra da moção:

MOÇÃO DE APOIO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE PIRACICABA

Em Assembleia Ordinária de Associados, no dia
26 de março de 2022, o Ipedd (Instituto Piracicaba-
no de Estudos e Defesa da Democracia) aprova
esta Moção de Apoio à Mobilização dos Servidores
Municipais de Piracicaba, que lutam em defesa da
recuperação dos seu salários.

O Ipedd entende que a organização ativa dos
trabalhadores, por meio de suas entidades repre-
sentativas e visando à defesa dos seus direitos, é
um dos pilares da sociedade democrática.

Da mesma forma, manifesta apoio ao pleito dos
servidores municipais de Piracicaba, que neste mo-
mento buscam a recomposição dos seus salários,
a fim de com isso resguardarem a sua qualidade
de vida e dos seus familiares.

Finalmente, o Ipedd parabeniza o Sindicato dos Tra-
balhadores Municipais de Piracicaba e outras entida-
des e lideranças sindicais que estejam de alguma for-
ma colaborando para o sucesso dessa mobilização.

A valorização do servidor público, em seus sa-
lários e condições de trabalho, é fundamental para
a manutenção de um serviço público de qualidade
e que cumpra o seu papel de atender a todos os
cidadãos de nossa cidade.

Piracicaba, 26 de março de 2022

Ipedd – Instituto Piracicabano de Estudos e
Defesa da Democracia
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Pelo fim da incompetência
Olá, alvinegros apostólicos

romanos, sejam todos muito bem
vindos ao nosso espaço semanal,
democrático, livre e amarras e de
padrinhos, sejam eles políticos ou
diretores de alguma instituição.
Aqui as opiniões são verdadei-
ras os elogios e as críticas são
externadas conforme o mo-
mento e a conjuntura do fato.

O assunto não poderia ser
outro, a eliminação pelo sexto ano
consecutivo do Nhô-Quim, mais
uma vez dentro do Barão e ain-
da de forma vergonhosa, pode-
ria ficar um dia todo escrevendo
que ainda assim não terminaria
com a lista de erros e de de-
monstração clara de incompetên-
cia por parte do núcleo do fute-
bol profissional do Nhô-Quim.

Não sou e nunca serei uru-
bu de carniça, e nem aproveita-
dor de situações para chutar ca-
chorro morto, por isso minha
consciência tranquila em aqui
poder fazer toda minha analo-
gia do que é o momento do XV,
quem acompanha minhas co-
lunas, a nossa página de espor-
tes e o programa da rádio Di-
fusora AM 650 junto com as
transmissões dos jogos sabe
que desde o início da competi-
ção já dizíamos que o elenco era
fraco, muito limitado e que o
investimento era de série A2,
mas o time montado brigaria
bem na A3 do paulista. Erramos?

Demos no nosso programa
da rádio a oportunidade para o
então treinador Luciano Dias e o
executivo de futebol Marco Gama
em duas participações explicar as
contratações e o planejamento,
respeitamos o início e lembro-me
muito bem de dizer estas pala-
vras: “Não se pode criticar antes
de ver o trabalho na pratica”. As-
sim que este saiu do papel e come-
çaram as apresentações valendo
três pontos, eu e mais toda equi-
pe Passe de Letra já apontáva-
mos a fragilidade do elenco, prin-
cipalmente no setor de ataque.

A resposta sempre era que
“não existem atacantes no mer-
cado” e agora eu posso respon-
der com muita clareza: Não exis-
te no seu mundo fechado de ne-
gociação, no seu mundo fecha-
do de empresários, no seu mun-
do fechado e limitado em com-
petência, no seu mundo fechado
e desprovido de influência. Ex-

plica-me como o centroavante do
São Bento nosso algoz maior da
competição foi contratado, por
alguma fada madrinha? Como
Alessandro do Primavera do alto
de sua “idade avançada” mar-
cou o gol a derrota vergonhosa
no Barão? Como o Oeste tem dois
jogadores com seis gols Bruno
Lopes e Popó e aqui o nosso arti-
lheiro não passou de quatro gols
marcados? Como o fraco e rebai-
xado RB Brasil tem atacante com
seis gols o Guilherme Santos e
aqui o melhorzinho depois do
Lucio Flávio tem apenas dois?
Faltou atacante no mercado?
Não meus senhores donos da
razão dentro do Nhô-Quim...
faltou “competência” para to-
dos vocês! Paulo Moraes e Luis
Beltrame e mais uma lista de
quatro ou cinco nomes faziam
sozinhos o que vocês em dez
não tem capacidade para fazer.

Agora fica outra pergunta
que muito me intriga...... escuta-
mos tanto falar em torcedor
“modinha”, “pet que não pode
vaiar”, em torcedor “de final”
mais não vi nenhum tipo de
“nota” ou “retaliação” por parte
dos auto aclamados “torcedores
verdadeiros” do Nhô-Quim após
mais um vexame, nada mesmo,
os nomes dos diretores de fute-
bol de antigamente eram vaia-
dos, ofendidos, xingados, agre-
didos e até agressões morais e
físicas sofreram, não se utiliza o
mesmo padrão de cobrança... por
que será? No mínimo estranho!

Que o presidente Rodolfo
Geraldi e seu vice Arnaldo Bor-
toleto que são os que realmente
mandam no clube tomem as de-
vidas atitudes e que mudanças
“reais” aconteçam. Que os foras-
teiros sejam devolvidos aos seus
estados de origem, que os daqui
de Piracicaba recebam um “mui-
to obrigado e boa sorte na sua
nova empreitada”, que todos os
jogadores não formados no clu-
be “desapareçam” e que com a
base dos garotos seja montado
um elenco para disputar dessa
tal copa paulista e ai verificar
quem fica e quem sai para a pró-
xima tentativa do acesso com
comando no núcleo do futebol
profissional “mais competente”.

Força, XV de Piracicaba,
as pessoas passam, mas você
velho senhor, tu és imortal.

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.

ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

CASARIM INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA torna público
que requereu junto a SEDE-
MA - Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente de
Piracicaba de forma concomi-
tante a Licença Prévia, Instala-
ção e Operação para a ativida-
de de aparelhamento de pla-
cas e execução de trabalhos
em mármore, granito, ardósia
e outras pedras, localizado(a)
Rua Maceió, nº137, Glebas
Califónia, Piracicaba/SP.

EDRAZA USINAGEM DE PE-
ÇAS LTDA. torna público que
requereu junto a SEDEMA –
Secretaria Municipal de Defe-
sa do Meio Ambiente de Pira-
cicaba de forma concomitan-
te a Licença Prévia, Instala-
ção e Operação para a ativida-
de de fabricação máquinas e
equipamentos para uso indus-
trial específico, não especifica-
dos anteriormente, peças e
acessórios, localizada à Rua
Manoel Oliveira Diniz, 412, bair-
ro Algodoal, Piracicaba/SP.

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

AVISO DE LICITAÇÃO

COLETA DE PREÇOS Nº 002/2022

Comunicamos que está aberta a Licitação (Coleta de Preços:
nº 02/2022) pelo tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de ser-
viços especializados para apoio técnico, administrativo e lo-
gístico às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e
interferências em recursos hídricos nas bacias hidrográficas
dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ). Prazo
para entrega dos envelopes: até às 09h00 (nove horas) do dia
20/04/2022, na sala 604, sessão de protocolos, e abertura às
09h30 (nove horas e trinta minutos) do mesmo dia, na sala
803, ambas localizadas no Edifício Rácz Center, na Rua Alfredo
Guedes, 1949, Higienópolis, Piracicaba, SP. O Edital completo
encontra-se à disposição na sala 604 da Fundação Agência
das Bacias PCJ, no site www.agencia.baciaspcj.org.br e no
site www.comitespcj.org.br. Eduardo Massuh Cury – Coorde-
nador Administrativo. Sergio Razera – Diretora-Presidente.

CASARIM INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA torna público
que requereu junto a SEDE-
MA - Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente
de Piracicaba a Renovação
da Licença de Operação
para a atividade de apare-
lhamento de placas e exe-
cução de trabalhos em már-
more, granito, ardósia e ou-
tras pedras, localizado(a)
Rua Maceió, nº137, Glebas
Califórnia, Piracicaba/SP.

ASSOCIAÇÃO UM A UM - AÇÃO HUMANITÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

A Associação Um a Um - Ação Humanitária, inscrita no CNPJ
sob o nº 21.557.001/0001-01, com sede à Rua Heber Rocha
Martins, nº 560, Bairro Garças, através do seu presidente Carlos
Eduardo Heise Filho,CONVOCA por meio do presente EDITAL
todos os membros da categoria para participarem da Assem-
bleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 11 de abril de
2022 , na sede da entidade no endereço acima mencionado, com
início às 13h30, em primeira convocação e em segunda e última
convocação às 14h00, observando o quórum estatutário, para
deliberar sobre os seguintes pontos: inatividade da empresa no
período de 31/12/2016 até 11/04/2022, eleição da nova diretoria e
conselho fiscal, alteração de endereço da sede da entidade.

Piracicaba - SP, 01 de abril de 2022.

Associação Um a Um - Ação Humanitária
Carlos Eduardo Heise Filho

Presidente


