fundindo porca com arruela. Precisa tomar um chá de erva doce
ou camomila! Muito estresse, o que
é normal na vida cotidiana.

PINACOTECA — I
Um ex-assessor do vereador
Gustavo Pompeo (Avante) estava
para ser nomeado como novo diretor da Pinacoteca, acontece que
Edvaldo Brito interviu e barrou o
nome escolhido, causou mal estar entre o titular da Semac (Secretaria de Ação Cultural) e o vereador Laércio Trevisan Júnior
(PL). Pois já estava tudo certo.
Nada demais, coisas da política.
PINACOTECA — II
Após a sua condenação — em
primeira instância, podendo recorrer — o vereador Laércio Trevisan
Júnior (PL) está perdendo prestígio, provavelmente a sentença afetou a sua cognição, pois está conEdição: 16 páginas

LIDERANÇA
A liderança nomeada pela direção estadual do União Brasil
(DEM mais PSL) acabou deixando a presidência para Dorival
Maistro, secretário da Administração. Deu alvoroço ontem na praça
política que é bom nem comentar
muito, pois um áudio contra o
prefeito Luciano Almeida (União
Brasil) circulou pelas redes sociais. Com isso, na ribanceira, fica
o ex-presidente do DEM Serginho
Setten, ex-vereador, que articulou toda candidatura democrata em 2020. Coisas da política.
ÂNIMOS
O Capiau anda meio enfermo, sendo idoso e bem cansado. Por isso, alerta os mais jovens, destacando-se edis, que
trabalhem com mais calma,
sem muita correria, mantendo
a serenidade para que o barco
continue a navegar. Vamos diminuir os fortes ânimos, tomar
um chá e vamos em frente.
Divulgação

VISITA
Emerson Marcelo Vieira, o Marcelo Muchá (à esquerda), Rosângela Antunes e Evaldo Vicente, diretor de A Tribuna, durante visita que o pré-candidato a deputado federal e sua coordenadora de campanha fizeram à redação deste jornal.
Funcionário dos Correios há 25
anos — dia 18 de março de
1997 foi quando entrou na estatal —, Muchá quer continuar
seu trabalho no Partido dos
Trabalhadores (PT), como pré-

candidato e total apoio à deputada estadual Professora Bebel (PT), pré-candidata à reeleição, pela defesa das políticas públicas. “Sou contra a privatização das estatais”, afirma
o funcionário dos Correios, ao
reafirmar que “quero defender
a minha categoria”. Para Rosângela Antunes, coordenadora da campanha de Muchá, “o
importante no momento é
apoio ao ex-presidente Lula, à
Professora Bebel e a Muchá”.
Divulgação

REPUBLICANOS
Na terça-feira, 8, quem esteve no Diretório Estadual do
Partido Republicanos, em
São Paulo, acompanhado do
pré-candidato a deputado estadual Eliton Leite, foi a ex-ve-

readora Coronel Adriana,
quando conversaram por cerca de duas horas com o presidente estadual da legenda
Sergio Fontellas. Tema: política e eleições em 2022.
Divulgação

EM BRASÍLIA
Em reunião de apoio ao presidente da República, Jair
Messias Bolsonaro (PL),
candidato à reeleição, os
pastores Manoel Ferreira

Neto e Dilmo dos Santos, em
Brasília, na última terça-feira (8). Pastor Dilmo é presidente do Diretório Municipal do PSD em Piracicaba.
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VacinaPira reabre 1ª e 2ª doses às
crianças com aplicação no sábado
Agenda será liberada hoje (10), às 8h; também há vagas para outros grupos;
ver site (https://vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/cadastro/blk_inicial/)
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reabre hoje,
10, às 8h, agenda para vacinar
crianças de cinco a 11 anos contra a Covid-19. Serão disponibilizadas vagas para 1ª e 2ª doses.
O agendamento deve ser feito
pelo site VacinaPira (https://
vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/
cadastro/blk_inicial/). De acordo com a Vigilância Epidemiológica, as vagas de 1ª e 2ª doses
disponibilizadas amanhã para
crianças serão para aplicação no
sábado (12). As crianças que to-

maram a 1ª dose da vacina CoronaVac/Butantan até 12/02 poderão agendar a 2ª dose. Vale
ressaltar que o botão no VacinaPira para agendar a 2ª dose de
crianças é o mesmo para agendamento dessa dose para adultos: “Para agendar a 2ª dose
clique AQUI.” Os adultos que
tomaram a 1ª dose da CoronaVac/Butantan até 12/02 também poderão agendar a 2ª dose.
OUTROS GRUPOS – A
SMS informa que há vagas ainda
para agendamento da 1ª dose
para adolescentes (12 a 17 anos) e

pessoas com 18 anos ou mais. Da
2ª dose para quem tomou a CoronaVac/Butantan, inclusive as
crianças, até 11/02, da Pfizer
(adolescentes) até 14/01 e Pfizer
(adultos) até 18/02. Dose adicional para quem tomou a dose única da Janssen até 11/01. Da 3ª
dose para pessoas com 18 anos
ou mais que tomaram a 2ª dose
há, pelo menos, quatro meses.
DOCUMENTOS – Para se
vacinar contra a Covid-19 é necessário apresentar documento
de identificação com foto, CPF e
comprovante de residência em

Piracicaba (não necessariamente no nome da pessoa que será
vacinada), além do comprovante de vacinação com as doses já
recebidas. As pessoas com alto
grau de imunossupressão devem apresentar ainda documento que comprove o estado de saúde, como receita ou laudo médico. Para receber a 1ª dose, é recomendado que crianças e adolescentes apresentem termo de
assentimento, disponível no local de agendamento para cada
grupo e que estejam acompanhados por um responsável.

Guilherme Leite

TABELA DE
TEMPORALIDADE
Dentro das ações que marcam os 200 anos da Câmara Municipal de Piracicaba,
comemorados em 2022, foi
lançado o Plano de Classificação para todos os documentos físicos que são produzidos na Casa de Leis.
Também foi estabelecida a
Tabela de Temporalidade,
que define o tempo em que
cada material permanecerá
arquivado, que varia de um
ano até para sempre. As normas estão previstas no ato
da mesa 3/2022. “A Câmara
Municipal de Piracicaba,
com 200 anos de história,
tem um arquivo de documentos enorme”, explicou o presidente da Casa, vereador
Gilmar Rotta (Cidadania). A5

Pandemia:
Governo de SP
flexibiliza o uso
de máscara
O Governador de São Paulo
João Doria assinou nesta quartafeira (9) o decreto de flexibilização
do uso de máscaras no estado.
Nas escolas a utilização passa a
não ser obrigatória em espaços escolares abertos. Nos ambientes fechados a máscara continua a ser
obrigatória. “Como tudo que foi
feito aqui em São Paulo em relação à pandemia, a flexibilização do
uso das máscaras nas escolas é
embasada na ciência. Não é o que
um ou outro acha que é o correto,
é o que a ciência comprova, são
pesquisas e experiências em outros
lugares. E nossas escolas estaduais estão prontas para esta nova
etapa”, explica o Secretário Estadual da Educação Rossieli Soares.
São Paulo esteve à frente na
retomada das aulas presenciais
e na vacinação de profissionais
da educação, adolescentes e crianças, o que possibilitou a flexibilização do uso da máscara de
forma segura. Dos funcionários
da rede estadual cerca de 98%
receberam duas doses ou dose
única, e 75% receberam reforço.
No estado, a 1ª dose da vacinação de adolescentes de 12 a 17
anos atingiu 108%, mais que o esperado, sendo que 92% já receberam a 2ª dose. Entre as crianças
de 5 a 11 anos 70% já tomaram a
1ª dose, a 2º atingiu os 20%.
A Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo já publicou a
resolução que determina que, ao
final do segundo bimestre, os responsáveis pelos estudantes devem
apresentar a carteira de vacinação atualizada. Vale ressaltar que
a exigência do uso de máscara é
proibida para menores de 2 anos.

CPI
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Coluna Espírita

Os movimentos religiosos
devem ter uma
participação na política?
Alvaro Vargas

C

om o incremento da participação política por parte
das seitas religiosas, conforme tem sido observado no
Brasil, é previsível uma escalada
do sectarismo já existente entre
as religiões, e a formação de “bancadas políticas”, defendendo
questões específicas das suas
doutrinas religiosas, sem considerar o interesse comum da sociedade. Todas as religiões são
importantes, mas considerando
o homem intelectualizado do século atual que necessita de uma
fé raciocinada, a opção mais eletiva é o Espiritismo. Embora não
seja uma religião institucionalizada, o é no aspecto de colaborar
na ligação do indivíduo com
Deus. Cumprindo a promessa de
que voltaria e enviaria outro
Consolador (João, 14:15-17), Jesus retornou como o Espírito da
Verdade, e através dos médiuns
revelou o Espiritismo. As informações contidas nas obras básicas codificadas por Allan Kardec, associadas a centenas de
obras publicadas por renomados
médiuns, servem de base para
catalisar a necessária reforma
moral de todos aqueles que tenham a predisposição para conhecê-la. Embora livres para decidir de acordo com o livre arbítrio que nos foi concedido por
Deus, somos responsáveis pelas
escolhas realizadas. Lamentavelmente, parcela expressiva dos indivíduos que seguem a sua fé
religiosa, mesmo os que atendem
semanalmente ao seu templo de
devoção, acreditam-se, equivocadamente, que estão justificados
perante a Deus. Conhecer os ensinamentos de Jesus não confere
elevação moral ao indivíduo. Apenas a vivência cristã, transformando-se moralmente, caracteriza-o como um verdadeiro cristão.
Temos o dever cívico de
cumprir as leis vigentes, e podemos participar de todas as atividades políticas partidárias, desde que em local adequado e civilizadamente. Importante recordar, que o cristão, ou aqueles que
professam outra fé religiosa, devem ter coerência em relação aos
postulados morais de sua crença e as filosofias políticas e, refutar conceitos que denigrem os
valores morais da sociedade.
Nesse contexto, é importante recordar que os fundamentos do
cristianismo se contrapõem veementemente às filosofias materialistas e, as ações antissociais
que atentem contra a moral cristã, perpetradas por indivíduos
influenciados por espíritos obses-

Temos o de
devv er
cívico de cumprir
as leis vigentes,
e podemos
participar de
todas as
atividades
políticas
sores que buscam obstaculizar
o progresso moral da Terra. Entre essas atividades, citamos a
agressão física e verbal contra
as pessoas, a invasão e depredação do patrimônio público e privado, as manifestações políticas
que possam atentar contra a
vida humana (pena de morte e
aborto), as agressões morais,
contra a instituição familiar, a
transformação de um crime hediondo como a pedofilia em opção sexual e, a tentativa de
desvirtuamento da sexualidade das crianças (ideologia de
gênero). Além disso, há ainda
os ataques vulgares como os
que ocorreram contra a figura
de Jesus, como artigos em jornais e filmes questionando a
sua sexualidade, sem perder
de vista os desfiles durante o
carnaval, em que mostravam o
Mestre nazareno sendo agredido por policiais e por Satanás.
Analisando a história, o
envolvimento da igreja com o
estado foi desastroso. Um exemplo foi o cristianismo primitivo,
quando se tornou a religião oficial do império romano e mesclou a pureza dos ensinos de
Jesus com os rituais politeístas
que existiam na época. Mesmo o
movimento reformista não conseguiu resgatar totalmente a
pureza dessa doutrina. Como
consequência, ao longo dos séculos, tivemos uma sequência de
guerras quase interruptas no
planeta, culminando com as
duas Grandes Guerras Mundiais. Caso os dignitários das igrejas estivessem cumprindo com
o seu papel, evangelizando o
homem ao invés de buscar o
poder temporal, a belicosidade
humana poderia pelo menos ter
sido atenuada. O correto é um
estado laico, em que os indivíduos professem a crença em
suas igrejas, fortalecendo-se
nos aspectos éticos e morais de
suas doutrinas, de modo a participarem politicamente em todas as questões relativas ao
bem comum da população.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita
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Poesia-crônica do som em fúria
Alê Bragion

Q

ual som é o
som que vem
da guerra? O
grito de horror que
serpenteia a teia feita de corpos caídos
pela rua que mais nenhuma calçada margeia? Qual berro é o
seu berro quando um míssel
cai sem erro sobre os alvos, a
quilômetros, que ele enterra?
Sentido. Sentidos. A guerra,
dizem, começa pelos ouvidos.
Silêncio agora. Às vezes, porém, é fato que algumas guerras
não fazem tanto barulho – especialmente quando o entulho que
geram é feito de corpos que eram
de gente pouco conhecida, de vidas renitentes de viver a vida –
mesmo que esquecidas – num
mundo que só dá conta das almas
mais caras e fantasiosamente mais
lindas. Sentidos? Sentido? Há guerras em que o gemido dos que morrem – a depender do continente
– quase nunca é percebido.

Agora ouço, no entanto, pela tevê dos
bem-nascidos, ouço a
explosão em clarão que
mal se vê. Depois, surge
uma mãe partida ao
meio que segura em
duas partes as mãos de
suas crianças que morrem e ardem. Fecho os
olhos, mas vejo pelo que
escuto. O agudo da agonia se mistura à neve da paisagem fria. Um
cão em surto, numa gaiola, urra
enquanto seu fim não vem. Uma
sirene toca. Há vozes em convulsão. Há convulsão também em mim
que a todo custo tento desligar a
televisão e àquilo dar um fim.
Silencio. Mas não há silêncio, não. Há crianças que ainda
choram e seus choros caminham entre países sangrando
a dor da perda de seus pais e
raízes. Sim. Ouço o choro que
vem da Europa e me detém. Mas
ouço chorarem também na Síria,
no Congo, no Iêmen, no Afeganistão. Choram crianças semitodas, em semitons, longe de quem

Se há lados,
alados são o que
tombam ao grave
retumbante das
bombas-explosão
não as vê, em polifônica escala
de desafortunada consumação.
Choram no meu país também
as crianças, sem público e sem comoção. Choram no meu estado, na
minha cidade, na minha rua – vítimas que são de guerras estúpidas e sempre espúrias em busca de
tudo o que os poderosos lhes tiram
com as mãos. Aliás, o que ouvem
os homens atrás de suas gravatas
nos seus escritórios e gabinetes sem
sinetes? O que ouvem os oligarcas
russos, os magnatas americanos,
os presidentes indecentes, os plutocratas ausentes – todos donos
de cada guerra que em si encerra
um som terrível e para sempre
sem fim: único, úmido e quente,
feito de fúria, sangue e vibração?
Perdão. Meus ouvidos, incapazes, não selecionam os que sofrem nem absolvem os que matam.

Rasgam eles a partitura absurda dos experts, dos teóricos belicosos, dos estrategistas políticos,
dos que justificam os timbres da
morte com qualquer ideologia
ou racional satisfação. Não. Não
há desculpas nem melodias ludibriantes de sereias que me façam ouvir outra nota mais concreta do que a da entonação triste dos que se vão.
Se há lados, alados são o
que tombam ao grave retumbante das bombas-explosão –
pois vilão e vítima destoam-se
facilmente em seus falsetes a
quem quer reconhecê-los, bastando-se atentar para aos que
disparam os tiros que estilhaçam o existir em ricochetes.
E enquanto o som do terror
ergue suas trevas, por fim (todavia), só pode haver ao ouvinte –
por mais surdo que o seja – uma
única clara certeza: uma guerra, em qualquer canto, é só e sempre mais uma maldita guerra.
———
Alê Bragion é cronista deste matutino desde 2017

O legado de Chiarini
Edson Rontani Jr.

E

ra uma noite fria.
Sala lotada. Local:
um dos prédios
centenários da Unimep,
Centro, hoje Instituto
Piracicabano. O ano era
1988. Graduandos em
comunicação social se
acotovelaram numa
sala que se tornou pequena para
ouvir os estudos do folclore brasileiro. Era inverno. Era agosto, mês
do folclore. A plateia ouvia silenciosamente as palavras de um senhor de estatura mediana, calvo.
João Chiarini se apresentava na
ocasião para estudantes de jornalismo e publicidade/propaganda.
Talvez tenha sido esta uma de suas
últimas (ou última) aparições públicas, já que Chiarini faleceu no
mês seguinte, em 18 de setembro.
Foi um dos únicos contatos
que mantive com tão impoluta personagem de Piracicaba. Irriquieto
diriam uns. Controverso diriam
outros. Comunista, apregoava ele
com muito orgulho. Deixou amigos, deixou desafetos. Gerou admiradores. Plantou uma sementinha que agora gera sombra em
seus 50 anos de vida. Esta árvore
que traz frutas e sombra é a Academia Piracicaba de Letras, criada em 11 de março de 1972, du-

rante solenidade realizada na Faculdade de
Odontologia de Piracicaba, quando esta ainda funcionava na rua
Dom Pedro II esquina
com a rua Alferes José
Caetano. Entre idas e
vindas, sem local definido para funcionar, a
Academia tinha - e ainda hoje tem - o objetivo de estimular a escrita e a leitura. O desafio
hoje é criar leitores para obras que
sejam "fast food" como as mídias
digitais apregoam mundo afora.
No último final de semana, um
tradicional jornal da capital paulista, manchetou "TitkTok vira
trincheira digital e molda narrativa da guerra". Difícil é ser erudito
numa ferramenta digital em que
dedilhamos com os polegares e recebemos informações sem qualquer tipo de filtro criterioso.
A Academia Piracicabana de
Letras, ao contrário da Academia
Brasileira, não possui imortais.
São associados que gostam de
prosa, poesia, literatura, história,
jornalismo ... Não tomam o chá
das cinco, muito menos recebem
os jetons propagados durante as
recentes posses de Fernanda
Montenegro e Gilberto Gil. Seguem a estrutura primordial de
propagar a escrita, renovar a lei-

A sombra da
semente plantada
por Chiarini criou
ramificações que
propagam e
perduram o jeito
piracicabano
de ser
tura, reler para os mais jovens
antigos escritos numa linguagem
que atinja de crianças a adultos.
A literatura mudou. A escrita
mudou. Informa-se hoje mais pelo
digital que no papel. Mas é bom
lembrar que os pensamentos mais
aprofundados ainda se encontrem na velha folha branca.
Chiarini sempre buscou ser
inconteste. Mas precisava do
apoio da sociedade. Partia em
busca dos mecenas que patrocinassem as atividades da Academia Piracicabana de Letras. Nos
anos 1970 e 80, a entidade chegou a ter cerca de 350 membros,
incluindo Jorge Amado (padrinho de casamento de Chiarini) e
o ex-presidente JK. Chiarini partiu e o ideal foi seguido por pessoas como Miguel Ciavarelli,
Henrique Cocenza, Haldumont
Ferraz e Maria Helena Corazza.
Foi na gestão do Cocenza, na
década de 2000, que a Acade-

mia reforma seu estatuto e passa a seguir moldes internacionais
como a Academia Francesa de
Letras. Estipula 40 cadeiras,
com patronos falecidos, ocupadas por 40 membros que dedicam àquilo que se propõe a entidade: leitura e escrita. Os membros não entram por querer. São
convidados devido à sua atividade diante da sociedade.
O cinquentenário deveria ser
mais longevo. A Academia poderia estar com seus 60 anos de
vida. Isso porque a sessão magna
de sua criação ocorreu em 1972,
mas extra oficialmente ela já existia nos corredores de "O Diário".
A história mostra também que o
anseio de cria-la remota os estudos comemorativos ao bicentenário de Piracicaba em 1967, quando
surgiram entidades como o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba e atividades culturais
como a EXFINUPI (Exposição Filatélica e Numismática de Piracicaba). Antes mesmo, Chiarini
montava grupos literários em sua
Livraria Pilão, na Galeria Gianetti. O certo é que a sombra da semente plantada por Chiarini criou
ramificações que propagam e perduram o jeito piracicabano de ser.
———
Edson Rontani Júnior,
jornalista

Cada um faz sua parte
José Renato Nalini

A

lém do aquecimento global, o
mais grave problema brasileiro é a
educação. Anacrônica,
superada, necrosada
até, não acompanhou o
desenvolvimento de
uma sociedade inteiramente digital. O resultado é que
um ensino aborrecido, desprovido de atratividade, empurra para
a evasão exatamente o jovem que
está prestes a exercer atividade útil
e lucrativa. O fenômeno da fuga à
escola ocorre, de forma nitidamente preferencial, no Ensino Médio.
A Constituição Cidadã contempla a educação como direito de
todos e dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade: artigo 205. Ocorre que a regra
é todos falharem. Nem o Estado
propicia educação de qualidade,
menos ainda a família e são raras
as iniciativas da sociedade civil.
Uma exceção é a Junior
Achievement, que é organização
criada em 1919 nos Estados Unidos e desde 1983 no Brasil. Seu
lema é conectar empresas com a
sociedade, mediante seis pilares de
atuação: empreendedorismo, ética, inovação, sustentabilidade,
preparação para o mercado de trabalho e educação financeira.
A meta é realizar o relacionamento entre empresas e organizações interessadas em propiciar educação empreendedora para instituições de ensino e capacitar jovens que pretendem ingressar no

universo do trabalho. A
organização funciona
com um leque de modalidades de parceria:
aplicação de programas, co-criação de projetos, um desenho de
programas e atividades
que atendem aos propósitos das empresas
parceiras, a estruturação do pilar de jovens, mediante
criação de projetos de tecnologia e
inovação, o que envolve hackatons, boatcomps, programas com
foco em coding e STEM, além de
outros métodos inovadores.
Existem parcerias institucionais, com aporte financeiro
de uma empresa, para acompanhar a implementação de projetos e integrar o Conselho de
lideranças empresariais. Fomenta-se o projeto Empresas
apoiadoras, com parceria que
contribui com horas de trabalho, design estratégico, softwares e outros serviços para a organização. Mas é saudável o incentivo à implementação de voluntariado corporativo. É uma
fórmula que amplia experiência
em implantar voluntariado nas
empresas, contribuindo para a
melhoria do clima organizacional. Os voluntários auxiliam os
jovens na descoberta dos desafios a serem encarados para a
construção de seu futuro e também ajudam a desenvolver uma
série de novas competências.
Aquilo que a Júnior Achievement considera seu “carrochefe” é o programa miniempre-

A Constituição
Cidadã contempla
a educação como
direito de todos e
dever do Estado
e da família
sa. É uma metodologia criada
por profissionais da Universidade Harvard, cujos resultados
comprovados registram o tento de que um, em cada três exalunos, abriu um negócio após
a sua participação no Miniempresa. O programa gera empregos. Multiplicam-se as empresas com até cinco funcionários, que, por sua vez, geram cerca de sete empregos indiretos.
É a metodologia da rápida
criação de riqueza, com empresas que dão certo e exploram atividades inexistentes ou inexploradas pela formação profissional
tradicional. O mais saudável é
que os envolvidos nesse programa são conscientes de sua responsabilidade em relação à comunidade, pois cerca de 60%
deles já fez trabalho voluntário.
Incentiva o interesse pelo
estudo. Todos os partícipes
do programa, ou, ao menos,
sua imensa maioria pretende
cursar pós-graduação.
Essa atuação, além de suprir a deficiência governamental numa área tão necessária
para o desenvolvimento do Brasil, é despida dos entraves burocráticos e do natural ranço de
tudo o que é Poder Público. Foge
dos esquemas deficitários e

combalidos que não conseguem
ofertar ao mercado de trabalho
a qualificação reclamada por
empresas que se submeteram às
profundas mutações derivadas
da Quarta Revolução Industrial.
Mediante uma prática singela, mas operacionalmente sedutora, forma profissionais
num estágio inicial, prossegue
na formação continuada, chega a formar especialistas. Também atua na capacitação de
profissionais à distância. Familiariza os educandos com equipamentos e recursos tecnológicos raramente presentes na escola pública, tais como os de climatização, de várias modalidades de laboratório, robótica, nanotecnologia, internet das coisas e outros ramos disruptivos
trazidos pelo avanço da ciência
e da tecnologia neste milênio.
Quem quiser conhecer mais
sobre a organização Júnior Achievement pode acessar www.ja
brasil.org.br ou www.nexa.org.br.
Nem só de más notícias se
abastecem aqueles preocupados
com o amanhã desta Nação,
cujo constituinte prometeu, em
1988, edificá-la como Pátria
justa, fraterna e solidária.
———
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia
Paulista de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
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ZERA DÍVIDA

Semae negocia mais de R$ 3 mi em um mês
Campanha é oportunidade de ficar dia com a autarquia; valor negociado ainda não entrou nos cofres municipais

P INACOTECA

Vereadores da base
rejeitam requerimento
Divulgação

Desde o começo da campanha
Zera Dívida, em 1º/02, o Semae
(Serviço Municipal de Água e Esgoto) já negociou R$ 3.246.827,78
em 347 acordos feitos entre devedores e a autarquia. A campanha
Zera Dívida faz parte do Programa de Regularização Fiscal (Refis), o qual prevê o parcelamento
de dívidas em até 96 vezes e desconto de até 100% dos juros e
multas. A campanha terá vigência de seis meses, podendo ser
prorrogada por mais seis, conforme Lei Complementar 429/2021.
O presidente do Semae,
Mauricio André Marques de
Oliveira, reforça que esse valor
foi negociado, mas não foi re-

cebido. “Ressaltamos que esse
foi o valor negociado, não significa valor recebido, muito menos a garantia de recebimento.
A campanha Zera Dívida é uma
grande oportunidade para aqueles que pretendem quitar suas
dívidas com a autarquia, com
condições especiais de negociação e prazo extenso”, explicou.
Podem participar do Zera Dívida pessoas físicas e jurídicas. A
campanha tem como objetivo implementar a arrecadação, bem
como regularizar os débitos, cuja
referência de faturamento tenha
ocorrido até 31/12/2021. Os débitos previstos na Lei são aqueles
inscritos ou não em dívida ativa,

mesmo em fase de execução fiscal,
ou discutidos em ação ordinária
ou qualquer outra medida judicial, os provenientes de procedimentos administrativos ou que
tenham sido objeto de parcelamento anterior, cancelado ou por
falta de pagamento. O valor de
cada parcela não poderá ser inferior a R$ 100 para pessoa física e
R$ 300 para pessoa jurídica.
“Os usuários que estão em
débito com a autarquia terão a
oportunidade de negociar sua dívida com condições especiais, tendo em vista que, devido à pandemia, muitos dos usuários ficaram
desempregados. Com a campanha Zera Dívida todos terão a

oportunidade de ficar com as faturas em dia”, reforçou Oliveira.
SERVIÇO
Zera Dívida. Atendimento na rua
XV de Novembro, 2.200, de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 16h. Pessoa física: RG, CPF
e documento de posse do
imóvel. Caso já seja o titular
da fatura apenas RG e CPF;
Pessoa jurídica: CNPJ, contrato social, ser o representante
legal da empresa ou apresentar procuração do representante legal, RG, CPF e documento
de posse do imóvel. Caso a
empresa já seja a titular da fatura, o documento de posse
não precisa ser apresentado.

E SPETÁCULO

Paixão de Cristo de Piracicaba segue com ensaios no Engenho

Sede da Câmara Municipal de Piracicaba

Em uma votação bastante dividida (oito contrários e sete favoráveis), parte dos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de
Piracicaba rejeitou na última segunda-feira (07) mais um requerimento que solicitava ao Executivo piracicabano informações sobre
questões referentes à Pinacoteca
Municipal de Piracicaba “Miguel
Dutra”. Além dos que participaram da votação, outros oito vereadores estavam fora da plataforma e, portanto, não votaram.
Desta vez, o requerimento rejeitado indagava ao Executivo, na
pessoa do secretário de Ação Cultural (SEMAC), Adolpho Queiroz,
acerca das condições de acondicionamento e conservação das obras
do acervo da Pinacoteca Municipal – obras essas transferidas do
prédio histórico da Pinacoteca
“Miguel Dutra” e depositadas em
dependências do Engenho Central.
A proposta do requerimento – de autoria dos vereadores
e vereadoras Rai de Almeida
(PT), Silvia Morales (PV), do
Mandato Coletivo “A Cidade é
Sua”, Zezinho Pereira (União
Brasil) e Pedro Kawai (PSDB) –
surgiu posteriormente à visita de
inspeção por esses parlamentares ao local onde agora se encon-

tra o acervo. Na ocasião, como puderam comprovar e registrar por
meio de fotos e vídeo, os parlamentares encontraram o acervo
ainda sem conservação adequada, embalado em papel kraft e
disposto em uma sala de ensaios
do Teatro Erotides de Campos.
No ano de 2021, outros requerimentos que questionavam a proposta de transferência da Pinacoteca Municipal para um barracão
no Engenho foram também censurados pela base de apoio do Prefeito Luciano Almeida (União Brasil) na Câmara. A articulação de
parte dos vereadores e vereadoras
no sentido de dificultar às ações de
fiscalização dos demais parlamentares no que diz respeito ao patrimônio público municipal que é a
Pinacoteca “Miguel Dutra” e seu
acervo vêm causando indignação e
– mesmo – levantando suspeitas
entre parlamentares, comunidade artística e demais cidadãos.
Após a rejeição do requerimento, os parlamentares que cobram uma posição do Poder Executivo piracicabano solicitarão as
informações à SEMAC agora por
meio da LAI – Lei de Acesso à
Informação – devendo também
ser estudada uma proposta de
denúncia ao Ministério Público.

C ONEPIR

Inscrições para eleição
terminam na sexta, 11
As inscrições para eleição de
membros da sociedade civil e entidades de classe para o Conepir
(Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Piracicaba) para
o triênio 2022-2024 terminam na
próxima sexta (11). São 28 vagas
em disputa, sendo 14 titulares e 14
suplentes. Os interessados aptos a
concorrer devem entregar a documentação na Secretaria Municipal
de Governo, das 08h30 às 11h30
e das 13h às 16h30. Eleição está
prevista para dia 23/03, às 19h,
no anfiteatro do Centro Cívico.
O prazo inicial de inscrições
foi prorrogado porque não houve número suficiente de inscritos no primeiro período. Caso
não haja novamente o número
mínimo suficiente, ele será novamente prorrogado e a eleição
postergada. As regras, porém, permanecem as mesmas do edital de
abertura do processo de eleição.
Podem se inscrever representantes da sociedade civil junto ao
Conepir de Piracicaba, pessoas físicas e indicados por entidades,
candidatos (as) maiores de 18 (dezoito) anos, residentes e domiciliados em Piracicaba (SP), em pleno gozo dos direitos políticos. Os
candidatos (as) indicados pelas
entidades, devem ser vinculados
(as) às instituições. O edital completo, com detalhes da documentação necessária para realizar a
inscrição, está no Diário Oficial
do Município de 11 de fevereiro.

O Conepir foi criado pela Lei
municipal 7.444, de 08 de outubro de 2012, por meio do decreto
14.955, de 03 de janeiro de 2013.
Formado por representantes do
poder público, indicados pelo
Executivo, além de representantes da sociedade civil e entidades
de classe, que são eleitos, o conselho tem 21 membros titulares,
sendo sete de cada segmento.
Entre as atribuições do Conepir está formular diretrizes e
promover atividades que visem à
defesa dos direitos da comunidade negra, à eliminação das discriminações que a atingem, bem
como à sua plena inserção na vida
socioeconômica e político-cultural; assessorar o Poder Executivo, emitindo pareceres e acompanhando a elaboração e execução
de programas do Governo Municipal em questões relativas à comunidade negra, com o objetivo
de defender seus direitos e interesses; desenvolver estudos, debates e pesquisas relativas à problemática da comunidade negra.
SERVIÇO
Inscrição para Eleição da
Sociedade Civil no Conepir. Na Secretaria Municipal
de Governo – Centro Cívico– Rua Antônio Correa
Barbosa, 2233 –10º andar. Até sexta-feira, 11/03,
das 08h30 às 11h30 e das
13h às 16h30, de segunda a sexta, exceto feriados, sábados e domingos.

Os ensaios para a 32ª edição da Paixão de Cristo de Piracicaba seguem neste domingo
(13), no Parque do Engenho
Central. Agora, em novo horário: das 16h às 19h. Associação
Cultural e Teatral Guarantã, realizadora do espetáculo, também
anunciou que interessados em
compor elenco de figurantes poderão se inscrever no local. Porém, as vagas são limitadas.
Menores de idade devem ir
acompanhados dos responsáveis
para assinatura do termo e levar
cópia da certidão de nascimento
para autorização da vara da infância. As próximas atividades já

estão agendados para os domingos seguintes, 20 e 27 de março.
Em abril, os ensaios estão programados para os dias 3 e 10.
No dia 13 de abril (quartafeira), véspera da estreia, acontecerá um ensaio geral já no local da apresentação. A estreia da
Paixão de Cristo de Piracicaba
será no dia 14 de abril (quinta)
e as apresentações seguem nos
dias 15, 16 e 17, sempre as 20h.
Na Sexta-Feira Santa (15) haverá uma sessão extra, às 17h.
Mais informações através do
e-mail producaoguaranta@gmail.
com e as publicações acompanhadas
no instagram @guarantaoficial.

Divulgação

Interessados em compor elenco de figurantes poderão se inscrever

Modernizar a desburocratizar: o nosso papel
Dorival José Maistro

A

reabertura do
Térreo 2 com
nova estrutura
de atendimento aos
munícipes, que aconteceu no dia 08 de março, no prédio do Centro
Cívico, era um dos
principais objetivos
traçados no Planejamento de 100
dias do atual governo. Uma necessidade premente apontada
pelo prefeito Luciano Almeida.
Desde o início a proposta foi
de trabalhar com a organização
da gestão, com o objetivo de adequar, modernizar, legalizar, desburocratizar e simplificar a estrutura e a geração de processos na Prefeitura, com fluxos
administrativos internos mais
ágeis que resultassem em serviços eficientes aos contribuintes.
Tudo isso está se concretizando com o novo layout do Térreo 2, onde conseguimos centralizar o atendimento das secretarias de Finanças, Procuradoria,
Obras e Semuttran, além do xe-

rox e do protocolo geral. Os atendimentos
realizados no Térreo 1
também foram transferidos para o espaço,
com integração inteligente de todas as áreas.
Daqui por diante
ninguém mais precisará do sobe e desce entre
os andares para procurar manter em dia as suas obrigações fiscais com as várias secretarias. Todo o atendimento será
feito por uma única equipe de
profissionais treinados e capacitados, distribuídos em 32 guichês, para bem atender os cidadãos em suas diversas demandas.
Mas a reabertura do Térreo
2 com novo layout é apenas um
dos muitos desafios da Secretaria de Administração. A próxima
etapa, que esperamos concluir até
o final deste mandato, é a implantação da Prefeitura Online, com o
Executivo recebendo, emitindo e
acompanhando digitalmente todas solicitações, ou seja, sem a
utilização de papel, o que proporcionará que cidadãos e empresas

Para implementar
o projeto
Prefeitura Online
será necessária
uma mudança
cultural e até
mesmo estrutural
invistam ou realizem negócios no
município com maior facilidade.
Embora essa realidade possa parecer distante, podemos e
devemos destacar algumas ações
práticas do Executivo que foram
realizadas de maneira online com
números interessantes nos últimos meses. Pelo Portal da Prefeitura, o VacinaPira realizou
mais de 1 milhão de agendamentos para vacinar a população
contra a Covid-19. Também foram feitos 2.786 agendamentos
para o programa municipal de castração de cães e gatos e 2.757 agendamentos para atendimento com
hora marcada para o Refis.
Convém ressaltar que a nossa secretaria, em parceria com uma
comissão de servidores munici-

pais, também instituiu uma tabela
de temporalidade, um instrumento com o qual se regularizou o prazo de permanência de um documento arquivado e sua correta
destinação. Graças a esta intervenção, conseguimos promover o descarte de documentos dentro dos
parâmetros legais e assim desafogamos o prédio do Arquivo Público Municipal que, no início do
mandato, contava com mais de 1
milhão de processos arquivados.
O próximo passo é digitalizar este
conteúdo para garantir a eficiência no manuseio dos documentos.
Sabemos que para implementar o projeto Prefeitura Online será
necessária uma mudança cultural
e até mesmo estrutural, que já está
sendo trabalhada tanto com servidores municipais quanto população. Neste momento de transição,
estamos utilizando os recursos oferecidos pela tecnologia, com o objetivo de apontar para uma rota mais
simples para a utilização dos serviços públicos. Esse é o nosso papel.
———
Dorival José Maistro, secretário de Administração

Casamento, Loteria ou Amor?
Douglas S. Nogueira

É

incrível o número expressivo de
casamentos que
nos últimos tempos estão se destituindo. Uniões que não duram
muita das vezes mais
que um ano ou por incrível que pareça um
semestre. Mas por que? O que está
havendo? O casamento tornou-se
sinônimo de loteria onde a sorte
predomina ou ainda é algo regido
e controlado pela força do amor?
Há casos de casamentos que
duraram anos e anos, onde os cônjuges na fase de conhecimento
namoraram e noivaram em questão de meses, por outro lado existem aqueles casamentos onde os
cônjuges enquanto se conheciam
namoraram e noivaram em tempo longo, aí então ao casarem-se a
separação veio em questão de dias.
Por que? O que acontece com as
pessoas na questão de relacionamentos, para agirem dessa forma?
Parece que o casamento nos
dias atuais perdeu a sua essência,
onde o amor era o dominante como
nos matrimônios antigos e passou
a ter um caráter ligado a sorte,
como nos jogos de loteria federal,

já que casou-se com a
pessoa certa? Felicidade! Não casou-se?
Tristeza, decepção e logicamente separação!
Na verdade pelo que
se entende, o casamento
é nada mais nada menos
do que uma junção de
personalidades e é aí que
o bicho-pega, pois é como
os realitys-shows da televisão, Casa
dos Artistas, Big-Brothers entre outros, onde os mesmos agrupam pessoas com personalidades totalmente diferenciadas uma das outras e
as obrigam viver por um longo tempo juntas, aí é claro né! Conflitos,
discussões, desentendimentos, inimizades passam a ser inevitáveis.
O casamento não foge a regra, porém a obrigação de se viver juntos
passar a ser definitiva, indeterminada e com ar de eternidade.
Por tal fato pode ser então que
o casamento deixa de lado o fator
amor e entra na questão sorte, loteria. Sim pois é no momento da
vivência a dois que aqueles detalhinhos de nossa personalidade
um pouco escondidos começam a
aflorarem, aquele ladinho que o
outro jamais imaginava que tínhamos. Um costuminho aqui, um
habituzinho ali e assim vai, mui-

Casamento não é
uma brincadeira
ou uma válvula
de escape
tas coisas ocultas de nossa personalidade durante namoro e noivado começam a aparecerem.
Segundo a psicologia tal fato
ocorre pela questão posse, como
assim? Pois quando vivemos a fase
de namoro e noivado, procuramos
por questão do encanto que temos
para com a outra pessoa, evitar
demonstrar quem realmente somos, nossos defeitos relevantes,
com intuito de não perder o (a)
futuro (a) cônjuge. No casamento, já com tudo de maneira formal
e concretizada, o sentimento de
posse concluído dão a nós uma liberdade para apresentarmos ao
outro nossa verdadeira faceta e
nesses momentos de revelações a
bomba relógio pode então começar a sua contagem regressiva,
pois a decepção de ambas as partes inicia um incômodo e o desespero de estar preso a um casamento pressiona a cada minuto.
Analisando esse ponto, entra
uma questão. Será que um namoro e noivado mais próximo, não
evitaria um casamento de revela-

ções indesejadas? A igreja logicamente condena esse tipo de aproximação, mas se analisarmos o
tanto de casais que dentro de meses de namoro e noivado se casaram e hoje vivem a mercê de brigas, desentendimentos e principalmente dificuldades financeiras, se
já não se separaram, começaremos
então a pensar sobre essa questão.
Casamento não é uma brincadeira ou uma válvula de escape
como muitos pensam para escaparem dos pais carrascos ou dos
conflitos familiares. A união a
dois é algo complexo e requer um
planejamento calculado e uma estrutura fortalecida principalmente financeira, porque já dizia o ditado: “O dinheiro não entrou pela
porta, o amor sairá pela janela”.
Ainda nos dias atuais diante
a tantos fatores contrários, é possível sim viver um casamento brilhante, mas em meio a esse ponto fica a pergunta, casamento é
sinônimo de loteria ou amor?
———
Douglas S. Nogueira,
Técnico de Planejamento da Manutenção; email: douglas.dsts.
nogueira@gmail.com;
blog: www.douglass
nogueira.blogspot.com
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APL

L IVRO

Academia Piracicabana de
Letras comemora 50 anos

Walter Naime lançará, em
abril, “Antes do Depois”
Divulgação

Posse dos primeiros acadêmicos, em 1972, aconteceu por iniciativa
de João Chiarini, em sessão magna realizada no dia 11 de março
Nesta sexta-feira, 11, a Academia Piracicabana de Letras
(APL) comemora 50 anos. A fundação da academia e a posse dos
primeiros acadêmicos aconteceu
por iniciativa de João Chiarini,
em sessão magna realizada em
11 de março de 1972 na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, localizada na rua D. Pedro
II, 627, Centro, com a participação especial do Conjunto Coral
“São Luís” e Dragões da Independência (Polícia Militar).
Conforme registrado em ata,
participaram também da solenidade, presidentes de Academias, de
Institutos Históricos e Geográficos,
Centros de Estudos, Faculdades,
assim como autoridades Civis e
Militares, Prefeitos, Vereadores e
representantes de entidades culturais, científicas e comunicação.
Nesse meio século de vida, a
APL foi presidida por sete presidente: João Chiarini, Haldumont
Nobre Ferraz, Miguel Angelo Ciavareli Nogueira dos Santos, Antonio Henrique Carvalho Cocenza, Maria Helena Vieira Aguiar
Corazza, Gustavo Jacques Dias
Alvim e Vitor Pires Vencovsky.
A Academia Piracicabana de

Letras é a representante da literatura em Piracicaba, tendo como objetivos estatutários congregar escritores, incentivar pesquisas e estudos sobre a literatura, desenvolver e apoiar iniciativas de cunho
literário junto ao poder público e
entidades particulares, incentivar
e orientar jovens escritores, divulgar os grandes vultos da literatura e realizar a publicações de livros, revistas e conteúdos digitais.
Atualmente, é formada por 36
acadêmicos e respectivos patronos,
sendo que quatro cadeiras estão
vagas e serão preenchidas em breve. Os trabalhos são coordenados
pela diretoria, formada por Vitor
Pires Vencovsky (Presidente), Cássio Camilo Almeida de Negri (VicePresidente), Ivana Maria França de
Negri (Primeira Secretária), Carmen Maria da Silva Fernandes Pilotto (Segunda Secretária), Edson
Rontani Junior (Primeiro Tesoureiro), Waldemar Romano (Segundo
Tesoureiro) e Aracy Duarte Ferrari (Bibliotecária). Do conselho fiscal, participam Andre Bueno Oliveira, Alexandre Neder e Walter
Naime. João Umberto Nassif é o
editor e jornalista responsável pelas publicações da academia.

Arquivo

Divulgação

A obra é uma compilação de crônicas e artigos

1- Vitor Vencovsky preside, atualmente, a APL. 2- Posse dos
primeiros acadêmicos aconteceu por iniciativa de João Chiarini

Para o presidente Vitor Pires Vencovsky, “o trabalho realizado pelos acadêmicos da Academia Piracicabana de Letras
nos últimos 50 anos foi inspirado pelo seu emblema, que representa a Paz, a Vitória e a Luz.
Para os próximos anos, a academia pretende retomar as atividades literárias através do Flipira Festa Literária de Piracicaba e da
Semana Thales Castanho de Andrade, entre outros eventos.
A programação de aniversário inclui o recebimento de mo-

ção de aplauso da Câmara Municipal de Piracicaba, por iniciativa do vereador Pedro Kawai,
no dia 11 de março. No mesmo
dia, acontecerá às 19 horas o
lançamento do site academia
piracicabana.com.br via Facebook da APL, cujo projeto moderno e atrativo reunirá a história da
academia e outros serviços e mídias sociais relacionados à instituição e literatura. As revistas publicadas pela APL, que reúne artigos dos acadêmicos, poderão ser
acessadas diretamente pelo site.

Com apoio da Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria da Ação Cultural (Semac), o
arquiteto, urbanista e escritor
Walter Naime lança, em abril, o
livro Antes do Depois, obra que
conta com uma compilação de
crônicas e artigos escritos e publicados em jornais durante vários anos, que abordam assuntos locais, nacionais e internacionais. Data e local do lançamento serão divulgadas em breve.
As ilustrações da capa e contracapa da obra são do cartunista
e chargista Erasmo Spadotto. O livro conta ainda com ilustrações
internas de Emilio Moretti, Paulo
Caruso, Erasmo Spadotto e Palmiro
Romani, além de prefácios de autoria do secretário da Ação Cultural,
Adolpho Queiroz; do radialista da
Jovem Pan FM, Jairinho Mattos; e
do diretor do Jornal de Piracicaba,
Marcelo Batuíra Losso Pedroso.
“Antes do Depois é a tentati-

va da proximidade ao instantâneo,
envolvendo a grandeza de sua expansão com muitos big bangs.
Antes, você deve ler as crônicas.
Depois, você poderá ter confirmado nosso propósito com a leveza
da simplicidade”, afirma Naime.
Em dezembro, o livro contou
com pré-lançamento intimista,
com a distribuição de cerca de 80
livros aos membros da APL (Academia Piracicabana de Letras),
IHGP (Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba), Associação de
Engenheiros e Arquitetos, Távola
Quadrada e ao Clube do Sereno.
Walter Naime nasceu em São
José do Rio Preto em 15 de abril
de 1934, é filho primogênito de
Latif Jorge Naime, sírio-libanês, e
Nair Aidar Naime, nascida em Bebedouro. O casal teve ainda as filhas Odete, Ivone e Helena. Walter
Naime é casado com Heloisa Azanha Naime, são seus filhos: Walter, Marcel, Patricia e Mariana.
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T ABELA

S ANGUE

Entidades são homenageadas
por campanha de doação
Fabrice Desmonts

Câmara de Piracicaba lança
tabela de temporalidade para
arquivamento de documentos
Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade definem destino de documentos
gerados desde 1948 na Casa; tempo de armazenamento varia de um ano até para sempre

Vereador Pedro Kawai é o autor da moção de aplausos 9/2022

O Hemonúcleo Piracicaba, a
ABRASTA (Associação Brasileira
de Talassemia - Núcleo Piracicaba) e a Associação Viva a Vida
Mulheres Mastectomizadas desenvolveram, em dezembro de 2021,
a ação Natal Solidário, que resultou na coleta de 1.050 bolsas de
sangue somente no mês de dezembro. A ação motivou a moção de
aplausos 9/2022, de autoria do
vereador Pedro Kawai (PSDB).
A homenagem foi entregue
na manhã desta segunda-feira
(7), na sede do Hemonúcleo. De
acordo com Pedro Kawai, a Câmara reconhece através de moções de aplausos ações de extrema relevância para o município.
“Com certeza ajudar os trabalhos
do Hemonúcleo, mas acima de
tudo conscientizar a população
para realizar as doações regularmente faz com que a gente traga
nosso reconhecimento e nosso agradecimento por tão importante trabalho desenvolvido”, declarou.
A divulgação nas redes sociais, rádios e jornais motivou
que 1.445 pessoas comparecessem ao Hemonúcleo de Piracicaba, resultando na coleta das
1.050 bolsas. A assistente social da
Captação de Doadores do Hemonúcleo, Luciana Sacheto Bueno,
destacou que, juntamente com os
parceiros, foi formada uma rede
de multiplicadores para que a
campanha atingisse o maior número de pessoas possível. “A ação
foi muito positiva, dentro do período de dois anos, até mesmo antes da pandemia, em 2019, a gente
não tinha um número tão expressivo de doadores e de candidatos à doação também” afirmou.

Responsável técnica do Hemonúcleo, a médica Jordana Torri
Regazzo Fuzato frisou a importância da doação de sangue e do desenvolvimento da ação Natal Solidário. “A doação é altruísta, solidária e precisamos dessas pessoas
que doam para a gente atender a
quem precisa. Nossa meta mensal
era conseguir mais de mil doadores mês e vinha bem fraco,
bem abaixo, e realmente em dezembro nós tivemos um boom
que foi muito importante para
todas as pessoas que precisam de
sangue e para todos os serviços”.
Representando a Associação
Viva a Vida Mulheres Mastectomizadas, Silvana Aparecida Silveira Benatti, segunda-secretária, falou da importância de conscientizar as pessoas sobre a doação de sangue, principalmente
da Associação Viva a Vida, que
trabalha com mulheres que tiveram câncer de mama, fazem cirurgias para tirar as mamas e
muitas vezes necessitam de sangue. “A gente ficou muito feliz
com esse aumento que teve em
dezembro e a nossa participação
deve ter ajudado bastante”, disse.
A entrega da homenagem
não contou com a presença de
representantes da ABRASTA.
SERVIÇO
Posto Piracicaba - Hemonúcleo. Endereço: Rua Silva Jardim, 1700 (Antigo prédio do
‘Saúde Inteligente’, dentro do
complexo da Santa Casa) –
Piracicaba – SPTelefone: (19)
3422-2019. Dias: Segunda a
Sexta Horário: 07h30 – 13h00
– Devido à pandemia as doações devem ser agendadas.

A Câmara Municipal de Piracicaba acaba de criar o Plano de
Classificação para todos os documentos físicos que são produzidos
na Casa de Leis. Também foi estabelecida a Tabela de Temporalidade, que define o tempo em que
cada material permanecerá arquivado, que varia de um ano até
para sempre. As normas estão previstas no ato da mesa 3/2022, que
trata de atas de sessões, discursos, balancetes financeiros, conteúdo administrativo, de pessoal, entre tantos outros registros
de informação gerados desde
1948. Tudo o que é anterior a essa
data é considerado histórico e já
é destinado ao arquivo permanente. O documento mais antigo
sob guarda da Câmara é de 1784.
“A Câmara Municipal de Piracicaba, com 200 anos de história, tem um arquivo de documentos enorme”, explicou o presidente da Casa, vereador Gilmar
Rotta (Cidadania). “Por isso temos que fazer a gestão da temporalidade dos documentos internos para saber o prazo de validade, quanto tempo deve ficar
arquivado e com isso fazer a eliminação do papel. Existem outros documentos importantes
que serão mantidos, tanto digital quanto o documento físico.”
De acordo com a arquivista
Giovanna Fenili Calabria, chefe
do Setor de Gestão de Documentação e Arquivo da Câmara, a
elaboração do Plano de Classificação é o primeiro passo da gestão. O trabalho foi executado
por uma comissão formada por
representantes dos Setores de
Documentação e de Infraestrutura e Logística, Departamento de Tecnologia de Informação
e Procuradoria Legislativa.
“Esse trabalho é necessário

Guilherme Leite

Comissão formada por representantes dos Setores de Documentação e de Infraestrutura e Logística,
Departamento de Tecnologia de Informação e Procuradoria Legislativa trabalharam na elaboração do plano

porque é impossível arquivar tudo
fisicamente”, explicou a arquivista. “Essa classificação vai resultar
em economia e também vai gerar
espaço físico no arquivo. A história do município é escrita aqui na
Câmara. Estamos falando não só
da história da cidade, mas também dos direitos dos cidadãos.”
Ela lembrou que a medida é necessária também para garantir
os cuidados necessários aos materiais permanentes que tratam
da história do município e que
serão preservados para sempre.
A gestão desses documentos
vai permitir a eliminação de parte
do arquivo da Câmara, que hoje já
ocupa 700 metros lineares de papéis. Ao todo, os arquivos deslizantes existentes no prédio do Poder Legislativo têm capacidade
para 800 metros lineares de papéis, o que pode representar problemas de armazenamento em um

futuro próximo, já que a produção é permanente. O setor que
mais produz papel é o Departamento Legislativo, que trabalha
diretamente com o processo de
tramitação das leis. São mais de
30 caixas de documentos por ano.
A tabela define, pelo tipo de
documento, o tempo em que o papel precisa ficar fisicamente guardado. Vale lembrar que o plano não
trata apenas da gestão do material em papel, mas de qualquer suporte que contenha registros de
informação produzida na Câmara. Somente em material audiovisual, estão arquivadas na Casa
mais de 40 mil horas de gravação.
O Plano de Classificação e a
Tabela de Temporalidade da Câmara de Piracicaba seguiram os
modelos de gestão do Arquivo
Nacional e do Arquivo do Estado,
com adaptações condizentes com
a história do município. Até o

momento, a comissão fez um trabalho de diagnóstico, através de
uma pesquisa sobre a produção
de material em todos os setores
da Casa. Após o processo de avaliação dos documentos, será elaborado um termo, que deve ser
publicado e somente então será
possível descartar aqueles que forem destinados à eliminação.
“Não há espaço que aguente
toda essa quantidade de material produzido”, disse a chefe do
Departamento Administrativo e
de Documentação da Câmara,
Milena Petrocelli Furlan Dionísio. “Viu-se a necessidade de começar a verificação do que, pela
lei obrigatoriamente nós temos
que arquivar e o que poderia ser
descartado e o tempo que isso
tem que ficar guardado. Tudo
isso está numa normativa e a
gente precisava se adequar, criando uma normativa nossa.”

A Tribuna Piracicabana
A6

Quinta-feira, 10 de março de 2022

I NQUÉRITO

H OMENAGEM

CPI do Semae aponta lacuna
em contrato da PPP do Esgoto

Pe. Inácio Cusmano recebe
voto de congratulações
Assessoria Parlamentar

Integrantes da comissão visitaram, na manhã desta quarta-feira (9), a
empresa LEF Cerâmicas, que questiona cobrança feita pela autarquia
A presidente da CPI do Semae, vereadora Rai de Almeida
(PT), e o relator, vereador Anilton Rissato (Patriota), apontam
uma nova linha de investigação
sobre o contrato da PPP (Parceria Público-Privada) do Esgoto,
assinado entre a autarquia e a concessionária Mirante. Na manhã
desta quarta-feira (9), eles visitaram a LEF Cerâmicas, empresa
que questiona a cobrança de tratamento de resíduos, mesmo tendo
sistema interno de saneamento.
"É importante esclarecer que,
na verdade, não existe nenhuma
dívida constituída (entre a LEF e
o Semae)”, disse Pedro Maniero,
gerente jurídico da empresa. Ele
explica que existe, há pelo menos um ano e meio, um processo administrativo contra a autarquia, onde a empresa questiona a cobrança pelo tratamento de
esgoto que considera indevida.
“Nós temos um hidrômetro,
que abastece a parte administrativa, e 100% destas contas estão
quitadas. Já no processo produtivo, temos uma fonte alternativa
de captação de água, que são dois
poços artesianos, e realizamos o
tratamento em um sistema fechado, ou seja, não geramos resíduos”, detalha. Maniero acrescenta
que parte da água utilizada na produção retorna limpa ao sistema e
outra parte evapora. “Como é possível ver pela chaminé, de onde sai
uma fumaça branca”, esclarece.
No final de 2020, a empresa passou a ter a vazão dos poços artesianos sendo verificadas
pelo Semae e, desde então, passou a cobrar os valores referen-

tes ao tratamento de esgoto.
Como a cobrança foi questionada pela empresa, técnicos da
autarquia e representantes da
Mirante foram até a LEF Cerâmicas verificar se não havia despejo de resíduo no sistema.
“Eles fizeram um teste com
uma tinta atóxica para verificar
se sai esgoto do nosso sistema
interno, viram que não sai e fizeram um laudo técnico afirmando que a Mirante instalaria um
medidor de vazão para, eventualmente, captar o esgoto. Mas até
agora, ninguém da concessionária veio fazer esse serviço”, acrescenta Maniero, salientando que
a LEF não pode realizar a instalação, já que não é autorizada
a mexer em espaço público.
Ainda como resultado da
visita do Semae e da Mirante,
ficou acertado que, caso o medidor de vazão não fosse instalado, a autarquia tomaria como
verdade a argumentação da
LEF Cerâmicas e não cobraria.
Mesmo assim, as cobranças
continuam sendo feitas.
“Não existe nenhuma justificativa formalizada (para a cobrança), apenas realizam a medição todo mês no medidor do
poço, instalado dentro da demanda legal da outorga, e fazem
a cobrança, a qual continuamos
impugnando”, esclareceu o representante da LEF Cerâmica.
Rai de Almeida avalia que as
informações apresentadas pela
LEF Cerâmica são imprescindíveis para a CPI. Ela recorda que,
a partir das diligências feitas pela
comissão, o contrato prevê a co-

Davi Negri

Vereador Laércio Trevisan Jr (PL) é o autor da homenagem

A visita de membros da CPI à LEF aconteceu na manhã de quarta (9)

brança do esgoto sobre aquilo
que já é tarifado pela água. “No
caso da LEF, que faz captação de
água por meio de poço artesiano
e realiza tratamento interno, a
tarifa acaba sendo sobre o consumo da água, e estamos vendo que
não cabe essa cobrança”, disse.
A presidente da CPI disse que
deverá se debruçar com mais
atenção sobre o caso da LEF, porque a situação pode envolver outras empresas, com sistemas similares. “Esse é um problema que
estamos vendo à primeira vista e
que precisa ser analisado com
maior cuidado. A Mirante não
pode receber valor daquilo que ela
não tem participação. Então, vamos colocar um par de óculos com
uma lente mais definida para que
a gente dê um parecer”, concluiu.
Anilton Rissato concorda que,
se não há a emissão de esgoto na
rede, não existe motivo para que a
empresa seja taxada com essa conta. “A nossa vinda nos traz à luz

da verdade de que alguma coisa
está irregular nesta parceria público-privada. Até onde a gente já
estudou, isso não poderia estar
sendo cobrado, já que ficou verificado que a empresa não emite resíduos”, disse, ao enfatizar que o
problema pode ocorrer em outras
empresas. “Temos que apurar e
rever esse contrato”, concluiu.
O sócio proprietário da LEF
Cerâmica, Luiz Fernando Ortigossa Filho, diz que recebeu com
espanto a notícia sobre estar entre os maiores devedores do Semae. “Isso fere a imagem da empresa, mesmo sempre tendo
cumprido com nossas obrigações. Agora, temos dois problemas, essa situação da cobrança
que questionamos, e o ataque à
imagem da empresa”, disse.
Também participou da visita
a assessoria do vereador Thiago
Ribeiro (PSC), que é membro da
CPI do Semae, e do integrante do
Comdema, Juan Sebastianes.

O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) entregou nesta terça-feira
(8) voto de congratulações ao padre Inácio Cusmano, pela posse
como pároco da Paróquia Imaculada Conceição, no bairro Vila Rezende, na cidade de Piracicaba.
A propositura foi aprovada conforme requerimento 114/2022.
A missa de posse canônica
do pároco foi realizada no dia 10
de fevereiro de 2022 e presidida
pelo Bispo Diocesano de Piracicaba, Dom Devair Araújo da
Fonseca, e contou com a participação de autoridades, paroquianos, amigos e familiares do sacerdote. Além de assumir como
pároco da Paróquia Imaculada
Conceição, padre Inácio será também o administrador paroquial
da Paróquia São João Batista,
no Distrito rural de Ártemis.
HOMENAGEADO - Ordenado diácono em 06 de junho de
1999 e ordenado presbítero em 4
de dezembro de 1999, padre Inácio Cusmano é natural de Rio Claro, onde nasceu em 25 de outubro
de 1965. É filho de Giuseppe Cusmano e Ida Maria Severoni.
Padre Inácio Cusmano foi
pároco da Paróquia São Joaquim, em Santa Gertrudes, de
fevereiro de 2013 até fevereiro

de 2022, onde exerceu o paroquiato por nove anos, assim
como coordenou o Centro Documental da Diocese de Piracicaba. Em junho de 2016, recebeu o
Título de Cidadão Santa Gertrudense, concedido pela Câmara
Municipal de Santa Gertrudes.
Além disso, padre Inácio Cusmano foi coordenador da Região
Pastoral Santa Bárbara e chanceler diocesano. Exerceu ministério
na Paróquia São João Batista, em
Santa Bárbara D’Oeste (2000) e
na Paróquia São Pedro, em São
Pedro (2001). Em 2002, assumiu
a Paróquia São Sebastião, em Santa Bárbara D’Oeste, onde serviu
como Pároco até janeiro de 2013.
Destaca- se ainda sua atuação como promotor vocacional
da Diocese, membro do Conselho Diocesano de Presbíteros e
do Colégio de Consultores e diretor espiritual dos Seminaristas da Teologia e Filosofia, além
de animador diocesano nas
Equipes de Nossa Senhora.
“Parabenizo o amigo padre
Inácio Cusmano pela posse de pároco da Paróquia Imaculada Conceição, no bairro Vila Rezende,
desejando-lhe um profícuo trabalho frente a comunidade e seus
paroquianos” disse Trevisan Jr.
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OBESIDADE E ODONTOLOGIA
Lembrado semana passada (4/3), o
Dia Mundial da Obesidade também tem
a participação da odontologia em sua
conscientização. A cirurgiã-dentista Joana Ramos-Jorge, doutora em odontologia, lembra que a obesidade é uma condição de caráter crônico e multifatorial que
requer olhar atento aos agravos bucais.
Segundo ela, o excesso de peso está
associado ao surgimento de problemas
bucais, a exemplo da periodontite, que é
a inflamação nas gengivas, ossos e ligamentos que dão sustentação aos dentes, e do traumatismo dentário, mais
comum em crianças pré-escolares.
Joana lembra que cabe orientar o paciente a adotar maior regularidade às consultas odontológicas. Um exemplo comum
a esse tipo de paciente é o consumo frequente de sacarose, que pode predispor
tanto à obesidade quanto à cárie dentária.

Em entrevista ao Conselho Federal
de Odontologia (CFO), a drª. Joana diz
que, após a inserção do alimento na
boca, a língua o transporta da porção
anterior para as superfícies dos dentes posteriores para que o alimento seja
triturado através dos ciclos mastigatórios. Nesse processo, a amilase salivar age sobre o amido e as mucinas
são responsáveis por unir as partículas em um bolo lubrificado, facilitando
seu deslizamento pela faringe e esôfago sem danificá-los. Os passos seguintes da digestão serão tanto mais eficazes quanto mais completa for a mastigação. Consequentemente, uma função mastigatória prejudicada, seja pela
ocorrência de cárie dentária, doença periodontal, disfunções temporomandibulares ou má-oclusões, pode impactar no
quanto o alimento será triturado.
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Sincop prepara evento de
homenagem às mulheres
Divulgação

P OLÍTICA

Em crítica ao deputado
Mamãe Falei, Bebel alerta
sobre “voto consciente”
Parlamentar adverte que Arthur do Val tem histórico de desrespeito
não só com as mulheres, “mas com a classe trabalhadora", acrescenta

Evento do Dia das Mulheres do Sincop realizado em 2019

O Sincop – Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba realiza
amanhã, 11, evento dedicado às
mulheres para celebrar o Dia Internacional da Mulher. As associadas serão recepcionadas na sede
do Sindicato com um serviço de
buffet e ao som da cantora Miriam Mendes. O evento vai proporcionar experiências voltadas ao
bem estar como demonstrações de
aromaterapia, reflexologia e dicas
de maquiagem. O CVV – Centro
de Valorização da Vida estará presente com a Feira de livros com
opção de troca (dois por um) ou
compra pelo valor de R$5,00 (recurso revertido para a manutenção da entidade). Uma das atividades que também será oferecida
é a oficina de cookies, conduzida
pela culinarista Amanda Prates,
ex-participante do programa de

televisão Que seja Doce, da GNT.
“Queremos acolher as associadas
e promover oportunidade de
confraternização e relaxamento.
Pensamos em atividades leves,
divertidas, para que elas desfrutem de bons momentos aqui no
Sindicato e terminem bem a semana”, destaca o Presidente do
Sincop, Danilo Vendemiatti. “A
mulher contabilista representa
uma grande força da nossa categoria. Elas trabalham muito e
bem, merecem homenagem todos
os dias”, elogia o presidente. Todos os anos o Sincop procura
inovar nas atividades propostas.
A participação no evento é gratuita
e dirigida à associadas do Sincop e
algumas convidadas especiais.
Para aqueles que puderem confirmar a participação de forma antecipada o telefone é 3422-5655.
Divulgação

ANOMIA
Com direção de Giovani Bruno, a peça “Anomia” será encenada hoje, às 20h, e amanhã, em duas sessões (16h e
20h), com entrada gratuita, no
Teatro Municipal Dr. Losso
Netto. A abordagem do espetáculo questiona como é enfrentar a sociedade contra
seus padrões. Na peça, um
ser irá sentir na pele o processo de desnude social, chegando ao ápice da selvageria
que o guia para o centro de si
mesmo. O processo de desnude é visceral, intenso e beira a loucura humana, fazendo
com que o público questione:
o que a sociedade taxa como
loucura é o natural do ser?
Para garantir o ingresso, é

preciso retirar com 1h de antecedência. O projeto é apoiado pela Lei Aldir Blanc. Informações: (19)? 99838-9976.

Para a deputada estadual Professora Bebel, líder da bancada do
PT na Assembleia Legislativa de
São Paulo (Alesp), as falas sexistas e racistas do também deputado Arthur do Val (Podemos), o
Mamãe Falei, alertam para a importância de a população saber
em quem está votando, com base
no histórico do candidato. “E
não votar só por votar, nem desacreditar da política porque
querem nos fazer desacreditar da
política para votarmos de qualquer maneira”, afirmou ela em
entrevista à Rádio Brasil Atual.
Bebel lembrou que o deputado “é o mesmo que disse que funcionários públicos são vagabundos. Vocês se lembram quando o
deputado Arthur Do Val nos chamou de vagabundos enquanto discursava na tribuna, na Alesp? Esses e outros momentos protagonizados por ele já nos dava a dimensão de que tipo de homem ele é”.
Presidenta do Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial de
São Paulo (Apeoesp), a deputada Professora Bebel parlamentar analisa que esses deputados
com “ações misóginas, machistas, homofóbicas e racistas” são
os mesmos “que não têm compromisso com a população e voltam pela retirada de direitos”.
“Isso deixa claro para a população paulista porque é importante
pensar muito antes de apertar a
tecla e ver em quais deputados e
deputadas nós devemos votar.”
Integrante do Movimento
Brasil Livre (MBL) e filiado ao Podemos desde janeiro para disputar a eleição ao governo de São
Paulo, Mamãe Falei, assim conhecido por seu canal no YouTube,
teve áudios expostos em que afir-

Divulgação

Deputada Bebel lembra que o parlamentar Mamãe Falei é bolsonarista e sempre atacou os trabalhadores

ma que as ucranianas seriam “fáceis por serem pobres”. Mas, em
meio à indignação internacional
provocada por sua “empolgação”,
como ele mesmo classificou seu
gesto, sua candidatura já caiu. O
parlamentar estava em visita à
região de guerra nas fronteiras
do país e aos amigos compartilhou mensagens afirmando ainda que a fila de refugiados tinha
mais mulheres bonitas “do que a
melhor balada do Brasil”.
A deputada Professora Bebel
lembra que o deputado Mamãe
Falei “já tinha uma sucessão de
desrespeitos semelhantes não só
com as mulheres, mas com a classe trabalhadora”. Autodeclarado
defensor de pautas liberais e da
direita conservadora, Arthur do
Val já promoveu ofensas a servidores públicos e sindicalistas,
chamados por ele de “vagabundos” em audiências na Alesp. O
deputado também foi apoiador do

atual presidente da República
Jair Bolsonaro. “De fato, é típico
dele esse rebaixamento dos seres
humanos na sua totalidade. E
olha que contradição: ele diz que
estava na Ucrânia prestando ajuda humanitária”, critica Bebel.
Além disso, o parlamentar fez
uma espécie de propaganda de
turismo sexual, afirmando que
reservaria uma nova viagem no
ano que vem para o Leste Europeu assim que voltasse ao Brasil.
A deputada Professora Bebel
é autora de uma das 12 representações já protocoladas contra Mamãe Falei na Alesp. O deputado
passará então a ser investigado
pelo comitê por causa de suas declarações desqualificadas sobre as
mulheres ucranianas. Segundo a
liderança do PT, a cassação deve
ser encaminhada. Bebel afirma ter
conversado com a deputada Maria Lúcia Amary (PSDB), presidenta do Conselho de Ética, que

ressaltou já ter aprovado no regimento que casos como esse não
precisam passar por votação para
admissibilidade. “Então, considero um avanço. Porque antes formava um lobby e nem se admitia.
Agora não. Desse modo, tenho certeza de que será admitida (a denúncia)”, analisa Bebel. A deputada acrescenta ainda ter “a mais clara certeza de que a Alesp votará
pela cassação de Arthur do Val”.
“Espero, portanto, diante de
tantas representações, que a
cassação seja encaminhada. Não
estamos sendo duras demais, ele
foi duro demais conosco, essa é
a questão. Não dá para inverter. Quando estamos em um cargo público, e mesmo fora dele,
temos alcance e limites. E o direito de um termina quando o
do outro começa. Ele não tem o
direito de fazer isso, seja com
mulheres, homens, ou com quem
quer que seja”, ressalta Bebel.
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Educando sobre a Doença
Renal, tema na Santa Casa
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Conversa sobre Constituição
marca retomada de ações
Reprodução/Internet

Na Santa Casa de Piracicaba são atendidos 198 pacientes em tratamento
de hemodiálise; no Brasil, 184 mil pessoas passam por alguma TRS
Estima-se que uma em cada
dez pessoas no mundo possa ter
uma doença renal de acordo com
a Sociedade Brasileira de Nefrologia. No Brasil, segundo dados do
Ministério da Saúde, divulgados
no final de 2021, cerca de 184 mil
brasileiros passam por alguma
TRS (Terapia Renal Substitutiva)
ou seja, quando há a necessidade
de suprir a função dos rins em
pacientes que apresentam falência
renal aguda ou crônica. Na Santa
Casa de Piracicaba, atualmente,
estão em tratamento e fazendo uso
da hemodiálise 198 pacientes; outros 40 estão em diálise peritoneal, modalidade realizada na residência após treinamento específico e 46 pacientes submetidos a
transplante renal, realizam acompanhamento mensal na Unidade.
O Dia Mundial do Rim em
2022 é comemorado nesta quinta
(10) e tem como campanha global
o tema “Saúde dos Rins para Todos: Educando sobre a Doença
Renal”. A Santa Casa participa do
movimento, que tem como objetivo disseminar informações sobre a doença renal tanto para
profissionais de saúde quanto
para a população em geral, tendo
como foco, a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento.
A doença renal se não diagnosticada e tratada de forma correta pode ser mortal, explica o diretor da Unidade de Nefrologia da

Santa Casa de Piracicaba, Alex
Gonçalves. “Vale ressaltar que doença renal crônica não tem cura.
O paciente diagnosticado com essa
enfermidade deve fazer tratamento ao longo de toda vida, seja com
a diálise ou o transplante renal”,
enfatiza o médico, ao salientar ainda, a necessidade de acompanhamento de doenças como diabetes e
hipertensão arterial que podem
desencadear problemas renais.
De acordo com o nefrologista, com o aumento da expectativa
de vida da população, os pacientes que necessitam de terapia renal substitutiva, hemodiálise, diálise ou diálise peritoneal, aumentaram quase que o dobro, se comparado ao crescimento populacional. “Temos registrado um aumento cada vez maior de pacientes diagnosticados com Doença
Renal Crônica e que precisam de
tratamento. Hoje as pessoas começam a fazer hemodiálise com
cada vez mais idade e com cada
vez mais comorbidades”, ressalta.
A média anual de transplante renal no País, de acordo com a
ABTO (Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos) até dezembro de 2019 era de 6 mil. No primeiro ano da pandemia, em 2020
, esse número caiu para 4.820
transplantes de rim. Em 2021, a
queda foi de até três vezes em relação a 2019: foram realizados
2.035 transplantes renais. Até de-
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Nefrologista da Santa Casa Alex Golçalves: aumento exponencial
de pessoas diagnosticadas com doença renal crônica

MANTENHA OS RINS SAUDÁVEIS
• Diminua o consumo de sal nos alimentos. O máximo permitido é de cinco a seis gramas por dia;
• Beba bastante água, mantenha uma alimentação saudável e
pratique exercícios físicos com regularidade;
• Não fume e mantenha um peso adequado;
• Tenha o costume de aferir sua pressão arterial;
• Cuidado na hora de utilizar algum medicamento. Remédios só
com a indicação do médico.

zembro de 2021 (contabilizando
desde 1997), o Brasil realizou
87.177 transplantes de rim. O
SUS (Sistema Único de Saúde) é
responsável por pouco mais de
80% das diálises feitas no País.
Os rins são órgãos fundamentais no funcionamento do

corpo. Eles filtram o sangue e auxiliam na eliminação de toxinas
do organismo. A doença renal
crônica é silenciosa, não apresenta sintomas e tem registrado crescente prevalência, alta mortalidade e elevados custos para os
sistemas de saúde no mundo.

CNH

Motoristas devem ficar atentos aos prazos para a renovação
Os motoristas que ainda estão com as habilitações vencidas
nos meses de setembro e outubro
de 2020 precisam ficar atentos. As
CNHs que tiveram expiração nesse período devem ser renovadas
até o dia 31 de março deste ano.
Para os condutores que não irão
realizar alterações no documento, como transferência interestadual, por exemplo, o serviço
pode ser feito de maneira online,
com segurança e praticidade.
A renovação simplificada é
mais uma facilidade para que o
motorista não precise comparecer
presencialmente em um posto,
bastando seguir o passo a passo
do atendimento eletrônico, pelos
canais do Poupatempo – portal
www.poupatempo.sp.gov.br e
aplicativo Poupatempo Digital –
ou Detran.SP, e realizar o exame médico na clínica credenciada indicada durante o processo, que é o único deslocamento
necessário. Depois, o novo documento chegará ao endereço
de cadastro, pelos Correios.
Vale lembrar que motoristas
que tenham CNH nas categorias
C, D ou E precisam realizar o exame toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional
de Trânsito (Senatran) com antecedência, pois o laudo poderá ser
solicitado durante o exame médico. O exame é válido por dois anos

e meio para menores de 70 anos e
tem a mesma validade da CNH
para maiores de 70 anos. Outra
opção é o motorista solicitar o rebaixamento de categoria, o que
também pode ser feito pelos canais
digitais, inclusive durante o processo de renovação simplificada.
Nos dois primeiros meses de
2022, o Poupatempo realizou
quase 600 mil atendimentos
para renovações de CNH, sendo
cerca de 390 mil por meio das
plataformas digitais e outras 206
mil de forma presencial nos postos. Ao longo de 2021 foram 4,2
milhões de cidadãos solicitaram
o processo de renovação da habilitação no Poupatempo e, desse
total, mais de 2,8 milhões (65%)
foram realizadas de forma online.
Além da renovação de CNH,
os canais eletrônicos disponibilizam outras opções remotas
como licenciamento de veículos,
consulta de IPVA, Atestado de
Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho Digital, segurodesemprego, Carteira de vacinação digital da Covid-19, por exemplo. Já são quase 200 serviços.
RENOVAÇÃO DA CNH Para renovar a CNH, basta acessar o portal www.poupatempo.
sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital, clicar em Serviços >
CNH > Renovação de CNH. Após
confirmar ou atualizar os dados,

DATAS: CALENDÁRIO COM OS NOVOS PRAZOS

o motorista agenda e realiza o
exame médico na clínica credenciada indicada pelo sistema.
Quem exerce atividade remunerada ou optar pela inclusão do EAR na CNH, precisa
passar também pela avaliação
psicológica e será direcionado a
um profissional credenciado.
Se for aprovado nos exames,
é necessário pagar a taxa de emissão e aguardar as orientações que
serão enviadas por e-mail pela Se-

natran para acessar a CNH Digital, que tem a mesma validade do
documento físico, disponível no
aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O código de segurança
para acessar a CNH digital também pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo.
Para evitar deslocamentos e
proporcionar mais conforto e comodidade, o cidadão irá receber a
CNH física, pelos Correios, no endereço indicado pelo motorista.

Íntegra da palestra pode ser revista no canal da Escola no YouTube

A Escola do Legislativo "Antonio Carlos Danelon – Totó Danelon" promoveu, na terça-feira,
8, a roda de conversa online com
o tema "A Constituição Federal:
Título III - Da Organização do Estado; Capítulo IV - Dos Municípios". Com direito a certificado, o
evento foi realizado via plataforma Zoom e teve transmissão simultânea pelo YouTube.
O encontro abriu a agenda
de atividades programadas pela
Escola para 2022 e, como público-alvo, teve por objetivo alcançar cidadãos interessados pela
política ou com aspirações a participar dela. A roda discorreu sobre os três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Entre os
temas que foram abordados estiveram a importância do Legislativo; sua estrutura interna e direção; comissões permanentes e
atribuições; formas de proposituras; e atribuições dos vereadores.
Como facilitadores, estiveram presentes o chefe de gabinete
do vereador Paulo Camolesi
(PDT), Antonio Oswaldo Storel,
que também foi vereador de 1997
a 2008, e Renato Travassos, sociólogo e participante de grupos de
fé e política. A mediação ficou por
conta do jornalista Rodrigo Alves, chefe do Departamento de Comunicação Social da Câmara
Municipal de Piracicaba. A vereadora Silvia Morales (PV), do mandato coletivo A Cidade É Sua, diretora da Escola do Legislativo,
também participou da atividade.
Storel destacou que em 2022
a Câmara Municipal de Piracicaba comemora 200 anos de atividades. A marca do bicentenário,
de acordo com ele, mostra a importância do Legislativo na estrutura dos três poderes. "Passaram
por aqui pessoas de grande estatura e relevância nacional, como o
presidente Prudente de Moraes e
tantos outros que honraram este
mandato parlamentar outorgado
pelo voto popular", disse.
Ele explicou que os poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário compõem a estrutura de governo de um regime democrático, funcionam de forma autônoma e precisam trabalhar de
maneira harmônica. "Quando o
governo é autoritário, já elimina essa parte do Legislativo, o
Judiciário fica sob julgamento
daqueles que tomaram o poder
e a constituição é desativada. A
sustentação da democracia é a
nossa Constituição", enfatizou.
De acordo com o chefe de

gabinete, o Executivo é o poder
que executa e tem as condições
e estrutura financeira, administrativa e de recursos humanos
para realizar tudo aquilo que se
prevê para o município durante
o mandato do governo eleito.
Neste poder, a população só elege de maneira direta o chefe
(prefeito, governador ou presidente da República) e seu vice.
Depois de eleito, o chefe do
Poder Executivo estabelece sua
própria equipe de trabalho, que é
dividida em órgãos temáticos, conhecidos como secretarias. Esses
cargos são chamados de "cargos
de confiança" e são renovados a
cada nova gestão. Também compõe a estrutura deste poder o funcionalismo público permanente,
composto dos cargos conquistados
por meio de concursos públicos.
No Poder Legislativo, Storel explicou que a estrutura difere. "A Câmara é onde todos
têm o mesmo poder. Existe uma
direção, mas ela é eleita entre
os próprios parlamentares para
dirigir a Câmara por dois anos;
além disso, todos os vereadores são eleitos pelo eleitor".
Os parlamentares eleitos podem ser compreendidos entre os
integrantes da situação, que são
aqueles que participaram do processo eleitoral juntamente com o
candidato eleito prefeito, em apoio
a ele, e os da oposição, que são
aqueles que trabalharam com outros candidatos nas eleições.
Duas das principais funções
do Legislativo são fiscalizar a execução orçamentária e promover a
divulgação pública de tudo aquilo
que a Prefeitura está fazendo. "O
Legislativo é o poder que vota as
leis e as propõe, desde que elas não
gerem despesas ou criem uma estrutura funcional", detalhou.
A estrutura do Judiciário, segundo Storel, assemelha-se ao
Executivo por ser "piramidal", porém o chefe e todos os outros
membros não são eleitos pelo
povo. "A maioria absoluta entra
por meio de concurso público e
vai subindo de carreira até chegar aos degraus superiores, como
o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça."
Como atribuição, o Poder
Judiciário tem a função de resolver os conflitos existentes na
sociedade entre aquilo que acontece na realidade e o que a lei estabelece. "Os juízes e ministros do
Supremo não fazem leis, mas as
julgam através das leis elaboradas
pelo Legislativo", esclareceu.
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E MBRACON

Empresa de consórcio recebe
homenagem por ação de Natal
Fabrice Desmonts

SOLIDARIEDADE

Koppert Brasil doa 1 tonelada
de arroz ao Fundo Social
O montante doado será utilizado para a composição de 200 cestas básicas,
sendo que o Banco de Alimentos utiliza 2.000 pacotes de arroz por mês

Thiago Ribeiro, Tiago Gaiotto, Alex de Madureira e Alberto Petrocchi

A empresa de consórcio
Embracon recebeu das mãos do
vereador Thiago Ribeiro (PSC)
uma moção de aplausos pela
participação no Projeto Fábrica
dos Sonhos 2021. Idealizado pelo
gabinete do vereador, a Fábrica
dos Sonhos sorteou 15 crianças
para receber presentes de Natal
das empresas participantes.
O Consórcio Embracon participou do desenvolvimento e execução do Projeto Fábrica de Sonhos 2021 e adotou duas crianças
para realizar sonhos de Natal. Os
funcionários compraram os presentes e um deles se vestiu de Papai Noel para entregar os presentes na casa de cada criança.
“A gente já tinha esse costume de fazer essas ações de Natal
em Piracicaba e veio de casar com
essa ideia da Fábrica dos Sonhos.
Para a gente foi sensacional ajudar as pessoas, ajudar as famílias

e acho que todo mundo ganha com
isso porque quando você faz o bem
você sempre vai ter o retorno”,
declarou o gerente geral da filial
de Piracicaba, Tiago Gaiotto.
O vereador Thiago Ribeiro
declarou que a Embracon tornouse uma grande parceira da cidade
de Piracicaba. “Eles estiveram conosco realizando o sonho das crianças, assim como outras empresas parceiras, e já fico muito feliz
que a Embracon se colocou à disposição para participar do Projeto
Fábrica de Sonhos do ano de 2022”
afirmou. Ao elogiar a empresa,
Thiago Ribeiro destacou a entrega
do Voto de Congratulações, de sua
autoria, pelos 14 anos de atividades da Embracon em Piracicaba.
Também participaram da
homenagem o diretor regional
das Embracon, Alberto Petrocchi e o deputado estadual
Alex de Madureira (PSD).

M OTOQUEIROS

Gustavo Pompeo realiza visita
técnica no Shopping Piracicaba
Assessoria Parlamentar

A empresa Koppert Brasil
doou à Prefeitura de Piracicaba 1
tonelada de arroz, que será destinada a famílias em situação de
vulnerabilidade no município, por
meio do Banco de Alimentos do
Fundo Social de Solidariedade
(Fussp). A entrega foi feita ontem,
terça-feira, 08/03, por Lígia Koch
e Marília Matheus, secretária-executiva e gerente-financeira da Koppert, respectivamente, à presidente do Fussp, Andréa Almeida.
Participaram da entrega, ainda,
Tatiane Stella, coordenadora do
Banco de Alimentos, e a assistente
social da Central de Projetos, Cássia Tonin Deltio. A empresa tornou-se parceira do Fussp por meio
do Programa Empresa Parceira,
com doações mensais de arroz.
O montante doado será utilizado para a composição de 200
cestas básicas, sendo que o Banco de Alimentos utiliza 2.000
pacotes de arroz por mês e tem
demanda de cerca de 1.500 cestas por mês, que são doadas
para as famílias cadastradas
nos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS).
Andréa Almeida está otimista em relação às campanhas de
2022 e as novidades que estão por
vir, como a Festa das Nações, o
Portal PiraSolidária e colaborações
que podem ser efetivadas por meio
do Programa Empresa Parceira.
“Esta doação chega em um momento em que a demanda pelo
básico é grande, pois estamos sempre precisando de arroz e feijão,

V OTO
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Cássia Deltio, Marília Matheus, Andréa Almeida, Lígia Koch e Tatiane Stella

fundamental na dieta alimentar de
todo cidadão e, é claro que ficamos felizes por termos uma empresa que soma aos nossos esforços e compreende as demandas,
realizando um gesto concreto que
vai possibilitar a entrega e montagem das nossas cestas”, disse.
As doações também podem
ser entregues direto no Banco de
Alimentos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h,
na rua José Rosário Losso, 946,
Jaraguá. Quem não puder levar
as doações até o Banco, pode soli-

citar a retirada pelos telefones do
(19) 3434-6332 e (19) 3422-9677.
CADASTRAMENTO - Todas as famílias em situação de vulnerabilidade com relação a alimentos podem procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência
Social) da sua região, preferencialmente pelos telefones das unidades. O atendimento com cestas é
de cunho emergencial e não mensal. A fim de que seja garantida a
equidade aos munícipes, os interessados passarão por uma avaliação socioeconômica, que será re-

alizada pelo CRAS, serviço da Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social (Smads)
e, então, serão encaminhados para
retirada da cesta. A lista dos CRAS
pode ser acessada no site:smads.
piracicaba.sp.gov.br/protecao-basica
A KOPPERT – Instalada
em Piracicaba, a Koppert produz
soluções sustentáveis para a agricultura e é líder de mercado em
proteção biológica de culturas e
polinização natural. As soluções
da Koppert são atualmente aplicadas em mais de 100 países.

DE CONGRA
TULAÇÕES
CONGRATULAÇÕES

Nova diretoria regional do Ciesp é homenageada pela Câmara

Gustavo Pompeo (Avante) em visita técnica ao Shopping Piracicaba

Na tarde desta terça-feira
(8) o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) realizou visita técnica
às dependências do Shopping
Piracicaba, juntamente com o
técnico em segurança do trabalho do Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), Alessandro da Silva. Eles
acompanharam o andamento das
obras, que visam a melhoraria
das condições de trabalho para
os motoqueiros de aplicativos.
Durante a visita, Gustavo
Pompeo e Alessandro da Silva foram recebidos pelo chefe de segurança do Shopping Piracicaba,
Ricardo Vieira, que os acompanhou pelos dois espaços que estão sendo reformados, para adequá-los de acordo com projeto
apresentado ao MPT (Ministério Público do Trabalho) de
Campinas em uma das reuniões
organizadas pelo parlamentar.
HISTÓRICO - A partir de
reclamações dos motoqueiros de

aplicativos, Gustavo iniciou, ainda em 2021, um trabalho junto ao
Cerest para buscar melhorias que
facilitassem o acesso e a permanência da categoria, que necessita
realizar coletas nos estabelecimentos dentro do Shopping Piracicaba. A inciativa do parlamentar
culminou com os anseios do MPT.
Eles uniram forças para que o objetivo fosse de fato alcançado e que
os motoqueiros pudessem ter um
local adequado para aguardar os
chamados para suas entregas.
Gustavo comentou “que
ainda falta muito para que os
motoqueiros possam ter o reconhecimento merecido para a categoria”, mas que seu trabalho
continuará para melhorar as
condições de trabalho. "O espaço ainda está em fase de construção e o projeto precisa ser
melhorado. As observações que
foram realizadas durante a visita serão levadas para a promotoria do MPT", informou Gustavo.

A Câmara Municipal de Piracicaba, conforme iniciativa do
vereador Pedro Kawai (PSDB),
no requerimento 1072/2021 concede voto de congratulações à
nova diretoria regional do Ciesp
(Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em Piracicaba.
A entrega da honraria transcorreu-se na manhã desta quarta-feira (9), às 9h00, nas dependências da unidade em Piracicaba, em ato solene que contemplou
os integrantes da diretoria, representada pelo atual diretor titular,
Fábio Ramos Vitti, do 1.º vice-diretor Pietro Pedrazza, e 2.ª vicediretora Andreia Zámolyi Park.
Fábio Vitti falou em nome da
diretoria do Ciesp e agradeceu o
reconhecimento da Câmara, na
concessão da homenagem, aprovada por unanimidade dos parlamentares. Além de enfatizar o papel de Piracicaba na liderança de
uma região metropolitana.

O vereador Pedro Kawai destacou a relevância da Câmara, em
nome da população piracicabana,
ao reconhecer o trabalho que esta
entidade desenvolve, com reflexo
nas diversas cidades vizinhas que
compõem a região metropolitana
de Piracicaba. O parlamentar também reconheceu a disposição dos
integrantes da diretoria, que deixam os seus afazeres do dia-a-dia,
para se dedicar, em nome da coletividade, visando o crescimento e
desenvolvimento da cidade.
O gerente regional do Ciesp
em Piracicaba, Homero Scarso
também agradeceu a honraria
conferida pela Câmara e destacou
a relevância do trabalho da diretoria local, que agora se renova por
mais três anos de gestão, frente às
demandas locais e regionais.
REGIONAL - A diretoria
regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo)
em Piracicaba tomou posse no

Fabrice Desmonts

Requerimento de congratulações elaborado pelo vereador
Pedro Kawai contempla os conselheiros reeleitos para
1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025

último dia 2 de dezembro (quinta-feira), com os conselheiros reeleitos para o período de 1.º de
janeiro de 2022 a 31 de dezembro
de 2025. A atual diretoria é com-

Eduardo Petrini

posta por Fábio Vitti (diretor titular), Pietro Pedrazza (primeiro
vice-diretor) e Andrea Park (segunda vice-diretora), também foi
reeleita para o mesmo período.
Eduardo Petrini

IPTU

Pedro Kawai produz tutorial para
contribuintes acessarem parcelas
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) disponibilizou em suas
redes sociais um vídeo de 30 segundos com informações básicas que orientam os contribuintes a acessarem o site da Prefeitura, para efetuar o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Isso
porque, o Executivo já informou que não conseguirá entregar os carnês antes do dia do
vencimento da primeira parcela, que será dia 15 de março.
Na reunião ordinária da segunda-feira, 7, o parlamentar fez
duras críticas ao governo municipal pela falta de planejamento no

cronograma de envio dos carnês
e ainda disse que o prefeito deu
um “passa moleque” na Câmara
e na sociedade porque incorporou a tarifa do lixo, mesmo tendo
sido rejeitada pelos vereadores.
Kawai observou que a Prefeitura poderia investir em um plano
de comunicação mais eficaz para
poder informar à população sobre
a falha na entrega dos carnês. “Já
que eles não fazem, a gente procura ajudar as pessoas que estão sem
saber o que fazer”, comentou.
Para ter acesso ao tutorial, o
vereador disponibilizou o conteúdo em seu canal no Youtube, e nos
perfis do Facebook e Instagram.

CLARICE LISPECTOR
As atrizes Marilene Grama e
Simone Evaristo apresentam,
amanhã, 11, a partir das 20h,
no Teatro do Sesc Piracicaba,
o espetáculo Minhas Queridas, a história relata o amor
entre Clarice Lispector e suas
irmãs Elisa e Tânia. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.sescsp.
org.br/piracicaba e na bilheteria da unidade local e custam
R$ 12 para Credencial Plena
e meia entrada e R$ 24 para
as demais categorias. A escritora viveu 15 anos em trânsito

por diversos países, acompanhando o marido em missão
diplomática. Durante esse
tempo, escreveu sempre às
irmãs, Elisa e Tânia, por quem
nutria um amor incondicional.
São correspondências íntimas que revelam o percurso
interior dessa experiência. O
recorte proposto na montagem inédita de “Minhas
Queridas” mostra a relação
com seu trabalho como escritora, mas sobretudo o que
esses anos no estrangeiro
lhe causaram na alma.

“A CAÇA”
O programa Sublimação realiza, no próximo dia 15, o
encontro on-line para debater o filme “A Caça”, com o
psicanalista convidado Ale-

xandre Starnino. A live acontece no perfil do Instagram
(@sublimação_ap). A gravação será disponibilizada no
anal do YouTube e pelo IGTV.
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DE

MORAES”

I NTERCÂMBIO

Museu promove oficinas de
conservação de acervos

Vereador de Rio Claro conhece
projetos para surdos na cidade
Fabrice Desmonts

Os encontros, conduzidos por Ana Torrejais, conservadora e restauradora responsável
pelo acervo do Museu, serão semanais nos meses de março, abril e maio
O Museu Prudente de Moraes promove oficinas gratuitas sobre Documentação e Conservação de Acervos Museológicos. Os
encontros, conduzidos por Ana
Torrejais, conservadora e restauradora responsável pelo acervo
do Museu, serão semanais nos
meses de março, abril e maio.
As oficinas serão organizadas por módulos de assuntos
complementares, com a duração
máxima de quatro semanas cada
e ocorrerão às terças-feiras, sendo organizadas em 2 turmas, das
9h às 11h30 (primeira turma) e
das 14h às 16h30 (segunda turma), com 4 participantes cada.
Poderão se inscrever profissionais de museus, universitários e
interessados em geral que possuam o ensino médio completo.

Divulgação

Ao final, será emitido certificado com carga horária máxima
de 10 horas para aqueles que comprovarem participação total das
oficinas de cada módulo. Os módulos são independentes, não
sendo necessário cursar os três.
SERVIÇO
Oficinas sobre Documentação e Conservação de Acervos Museológicos. Período
de 15/03 a 31/05.Todas as terças, das 9h às 11h30 (primeira turma) e das 14h às 16h30
(segunda turma). Gratuito.
Local: Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, rua Santo Antônio, 641. Informações e Inscrições (19)
3422-3069 ou mprudentede
moraes@piracicaba.sp.gov.br

Pastor Diego Gonzalez (PSD), de Rio Claro, visitou o gabinete
do presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (Cidadania)

Oficinas serão organizadas por módulos de assuntos complementares

Assessoria parlamentar

Assessoria parlamentar

TERMINAL CENTRAL
PATRULHA MARIA DA PENHA
Na manhã de terça-feira, 8, o
vereador Gustavo Pompeo
(Avante) participou da cerimônia de entrega da sala da Patrulha Maria da Penha, instalada ao lado do TCI (Terminal
Central de Integração), no centro. Segundo a prefeitura, o local foi escolhido para ampliar
o acesso de mulheres vítimas
de violência que procuram o

serviço, já que o endereço é de
fácil acesso à população piracicabana. Gustavo Pompeo
enalteceu a iniciativa e declarou que “essa conquista para
as mulheres é de suma importância”. Ele lamentou que atualmente ainda precise de
ações como esta para proteger as mulheres dos mais variados tipos de violência.

Na manhã de terça-feira, 8,
o presidente da Câmara,
Gilmar Rotta (Cidadania), visitou a sala recém-inaugurada da GCM (Guarda Civil
Municipal) localizada no TCI
(Terminal Central de Integração). O local busca facilitar
o atendimento às mulheres
vítimas de violência, além de
ser um ponto de auxílio na
parte assistencial. Na ocasião, o parlamentar conhe-

ceu a equipe de guardas civis que compõem o pelotão
da Patrulha Maria da Penha
e prestam atendimento às
mulheres vítimas de violência. Além do vereador e das
agentes da GCM, estiveram
a coordenadora da Patrulha
Maria da Penha, Fernanda
Nardon, e a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Euclidia Maria Fioravante.

O presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba, vereador Gilmar Rotta (Cidadania),
recebeu nesta quarta-feira (9) o
vereador de Rio Claro pastor Diego Gonzalez (PSD). O objetivo
do parlamentar da cidade vizinha foi conhecer os projetos desenvolvidos em Piracicaba para
atendimento da população surda.
Gilmar Rotta apresentou as
experiências com a utilização da
interpretação de Libras (Língua
Brasileira de Sinais) nas atividades realizadas pela Câmara de
Piracicaba e nas transmissões da
TV Câmara. Além disso, a reunião entre os parlamentares abordou o trabalho com o aplicativo
Icom, implantado no ano passado pela Secretaria de Saúde de
Piracicaba, com a intermediação
do gabinete de Gilmar Rotta.
A ferramenta permite que,
através do celular, qualquer surdo que procure atendimento médico nas unidades de saúde do
município, utilize a interpretação
em Libras para auxiliar a comunicação com o profissional de
saúde. “O município de Piracicaba já teve vários avanços para os
surdos, tanto aqui na Câmara
quanto na cidade”, disse Gilmar
Rotta. “Aqui na Câmara, temos
intérpretes de libras e exibição de
caracteres automáticos. Na Secretaria de Saúde, temos o projeto

Icom. Quando o surdo chega
para atendimento médico, através do celular, ele faz contato com
uma intérprete e ela faz essa conversa entre médico e paciente”.
O vereador Diego Gonzalez
disse que também atua pela causa das pessoas com deficiência,
através do Projeto Vida, em Rio
Claro. “Vamos falar com o secretário de saúde, usar os caminhos
indicados pelo vereador Gilmar
Rotta e reunir a associação dos
surdos para que possamos ter
sucesso como teve aqui em Piracicaba”, salientou. “A gente vê,
na saúde, a necessidade que os
surdos têm de ir a um médico,
estar numa unidade de saúde e
não ter a sua necessidade compreendida. A gente precisa colocar
os intérpretes com urgência tanto na saúde, quanto na Câmara”.
Para o vereador Gilmar Rotta, que também é presidente do
Parlamento Metropolitano de Piracicaba, o diálogo entre os municípios é importante. “Os municípios da Região Metropolitana de
Piracicaba não são mais isolados.
Os 24 municípios da região têm
que conversar, tem que se ajudar
e não vai ser diferente com essa
questão dos surdos. É importante fazer com que essas ações
sejam levadas para as 24 cidades para se concretizarem para
mais de 1,5 milhão de pessoas”.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

VENDE-SE carro Corolla 2005, gasolina, super econômico, manual, completo, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
-----------------------------------------VENDE-SE chevrolet classic 2013
com 4 portas 15000+ assumir parcelas - maiores informações 19
991911944.
-----------------------------------------VENDE-SE Uno Econômico Flex
2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone:
3422-5162.
-----------------------------------------VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$
19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.
------------------------------------------

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00
Vários outros cofres novos e usados.

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

SRA. ANTONIA JORGE faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Jorge Antonio e da
Sra. Luisa João Silveira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 10h30 do Velório da

Saudade, sala 05, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CLAUDIACI PACHECO MEDEIROS faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 71 anos, filho dos finados

Sr. Orlindo Pacheco Medeiros
e da Sra. Ana Ribeiro Medeiros,
era casado com a Sra. Cleusa
Antonio Medeiros; deixa os filhos: Gisele Antonio Medeiros;
Fabio Antonio Medeiros e Gislene Antonio Medeiros, casada
com o Sr. Marcos Fatori. Deixa
irmãos, sobrinhos, netos, bis-

netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h30 do Velório
Municipal de São Pedro/SP
para o Cemitério Parque São
Pedro na cidade de São Pedro/
SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. EDMUNDO ALVES DA SILVA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 80 anos
de idade e era casado com a
Sra. Hilza Aparecida Bernardo
da Silva. Era filho do Sr. Simpliciano Alves da Silva e da
Sra. Jardelina Magalhães da
Silva, ambos falecidos. Deixou
os filhos: Zilda Alves da Silva,
Edna Alves da Cunha, Vera
Lucia Alves da Silva, Roseneide Alves da Silva, Cristiana Alves da Silva, Aparecido Donizeti da Silva, Antonio Alves da
Silva, Cicero Alves da Silva,
Cristian Alves da Silva e Luiz
Paulo de Oliveira. Deixa netos
e bisnetos. O seu sepultamento deu-se ontem as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do
Velório Municipal da Vila Rezende - Sala 03, para a referida necropole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LUIZ DA SILVA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e
era casado com a Sra. Elza
Teresa Urbano da Silva. Era

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL
NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288
com Tadeu.

filho do Sr. Alberto da Silva e
da Sra. Francisca Maria de
Moraes, ambos falecidos. Deixa os filhos: Alberto da Silva
Neto e Katia Aparecida da Silva Toledo. Deixa ainda netos
e bisneta. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório “D” do Cemitério Parque
da Ressurreição para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
MENINA KEMILLY THAMARA
SOUZA SANTOS faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 12 anos de idade e era
filha da Sra. Claudilene Souza
Santos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende
– Sala 03, para a referida necrópole, onde foi inumada em
jazigo da familia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IRIA VITTI faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 87 anos de idade e era

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em ven d a s ,
pacote office e
referências – trabalho de segunda a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA, resolve expedir a
presente RETIFICAÇÃO ao Edital de Abertura de Inscrições
do Processo Seletivo nº 1/2022, para fazer constar as seguintes alterações:
1. DAS FUNÇÕES E DA VIGÊNCIA:
Alterado o número de vagas para as funções de: Professor de
Artes – 01 Vaga, Professor de Educação Física – 01 Vaga, Professor de Informática – 01 Vaga, Professor de Inglês – 01 Vaga e
Professor PEB I – 01 Vaga.
MOMBUCA, 09 de MARÇO de 2022.
ROGÉRIO APARECIDO ALCALDE
Prefeito Municipal de MOMBUCA

casada com o Sr. Carlos Vitti.
Era filha do Sr. Jacyntho Vitti e
da Sra. Maria Vitti, ambos falecidos. Deixa os filhos: Vera Lucia Vitti, Ieda Rosecler Vitti de
Camargo, Dirlei Ocimar Vitti,
João Sidnei Vitti e Solange de
Fatima Vitti Rodrigues Silva.
Deixa ainda 8 netos e 4 bisnetos. O seu sepultamento deuse ontem as 15:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório “A”
do Cemiterio Parque da Ressurreição para a referida necropole, onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IRAYDES APARECIDA
BOLDRIN ALTAFIN faleceu ontem na cidade de Piracicaba,
aos 69 anos de idade e era casada com o Sr. Mario Angelo Altafin. Era filha do Sr. Bortolo
Virgilio Boldrin e da Sra. Erminia Collette Boldrin, ambos falecidos. Deixou os filhos: Paula Cristina A. Lopes casada
com Marcelo Lopes, Gustavo
Henrique Altafin e Lucas Gabriel Altafin casado com Nicole.
Deixa também netos e demais

parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as
10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velorio da Saudade Sala 2, para o Cemiterio da
Saudade, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA DE LOURDES RIBEIRO CANDIDO faleceu ontem na cidade de Piracicaba,
aos 70 anos de idade e era
casada com o Sr. João Candido Neto. Era filha do Sr. Francisco Benedito Ribeiro e da
Sra. Maria da Conceição, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Fábio Luiz Candido casado
com Luciana F. C. Candido,
Eliane Cristina Candido, Raquel Aparecida Candido casada com Carlos Daniel, João
Marcelo Candido casado com
Andreia. Deixa netos, bisnetos.
O seu sepultamento dar-se-á
hoje ás 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade - Sala 07, para o Cemitério
da Saudade, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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Karatê tem curso
de arbitragem
Divulgação
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Câmara faz indicações, moções
e requerimento na 4ª ordinária
Sessão aconteceu no último dia 7 e parlamentares solicitaram
serviços públicos, como tapa-buraco e troca de lâmpadas

Curso teve a coordenação do sensei Caio Schiavom

Os mais variados eventos
esportivos não param na cidade. Além dos destaques do futebol, moutain bike, corrida, vôlei, o karatê também teve destaque especial. No domingo, 6, a
Associação de Karatê WashiKan Rio das Pedras sediou e
organizou o Curso de Arbitragem da Acak, com a coordenação do Sensei Caio Schiavom e a
participação de caratecas vindos
de toda região. Apesar dos anos
de 2020 e 2021 não acontecerem
campeonatos devido à pandemia, a academia Washi-Kan já
representou a cidade em tornei-

os nacionais e internacionais,
como Paulista, Brasileiro, Sulamericano, Panamericano, Mundialito Shorin-Ryu no Brasil e
fora em países como Estados
Unidos, Canadá, México e outros. O evento teve apoio do Sicoob Credmetal, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Rio
Pan Padaria e Restaurante.
DIA DA MULHER - Outro evento com a participação da
academia nessa semana é a palestra pelo dia das mulheres no
hospital São Vicente de Paula,
falando sobre defesa pessoal e
benefícios da atividade física.

Na 4ª sessão ordinária, no
último dia 7, o vereador Edison
Marconato (PSDB) fez indicações
solicitando a manutenção do sistema de ar-condicionado e de som,
do Centro Pedagógico Dr. Eng.
Antônio Costa Galvão, tendo em
vista a necessidade de o local estar
em plenas condições de uso; que
seja reconstruída a ponte que existia no final da Rua 04 de abril que
liga o centro a diversos outros bairros e melhorias na sinalização de
trânsito na Av. Ana Negri Gramani esquina com Ladeira Jose Leite
Negreiros no Centro. Marconato também apresentou Moção de
Pesar pelo passamento de Antônia Abade Rosato Monteiro.
Já o parlamentar Max Prestes dos Santos (PSL) pediu operação tapa buraco na Rua Jose Emilio Bethiol e na Avenida Dr. Darwin do Amaral Viegas (bairro São
Cristóvão II); a troca de lâmpada
de iluminação pública localizado
na Rua Cristina Taranto Pariz
(próximo ao número 545 no bairro Bela Vista) e limpeza e roçagem
da Praça do Bairro São Pedro.

Ainda nas Indicações, o vereador Jeandre Deive Roncato
(PSDB) solicitou que seja notificado o proprietário do lote localizado na Rua Contador Rafael Vitor Poncio, em frente ao número
806 no São Cristóvão II para providências quanto à limpeza do
mesmo como determina a Lei
Municipal de 2873/2015 e a poda
e limpeza da árvore localizada no
canteiro entre as ruas Alcindo
Bertoli, Prof. Rolim e Osório Martins, no bairro Bom Jesus I.
O vereador Nabuco ainda
homenageou com Moção de
Congratulações e Aplausos
aos estudantes Maria Laura
Piotto Gonçalves, Juliana Barnabé e Nelson Leonardo Paixão
Krik pelo brilhante desempenho (30 melhores) em concurso literário envolvendo estudantes de escolas do Mercosul.
As Indicações da vereadora Vanessa Botam (PV) nesta
sessão foram para que a Administração faça a substituição de lâmpadas queimadas no
Ginásio Municipal de Esportes,

Divulgação

de modo a garantir a iluminação adequada para a prática
esportiva no espaço público.
Ao todo são 17 lâmpadas queimadas ou apagadas e que seja
promovida pela secretaria de
educação a capacitação para
todos os profissionais de ensino da Rede Municipal, em especial todos os professores e
para auxiliares para acompanhar crianças com autismo de
modo a entender e se especializar no atendimento de estudantes com tal transtorno.
Vanessa também aprovou
nesta sessão, Requerimento de
Informações ao Executivo para
obtenção de dados em vista de
crescente número de relatos de
mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista, sobre a
falta do devido acompanhamento por profissionais capacitados para auxiliar na educação.
Assim, informações como
a quantidade de crianças com
o Transtorno na Rede Municipal; se todas tem acompanhamento adequado, capacitação

dos profissionais e quantidade para atendimento, etc.
Vanessa ainda utilizou a
Tribuna para comentar suas
Indicações, e também fez a leitura de respostas do SAAE sobre Requerimento de Informações. A vereadora demonstrou
insatisfação com as respostas
recebidas da autarquia, pois as
considerou “insuficientes”.
PROJETOS - Com a presença de todos os vereadores, houve
a recepção de Projeto de Lei do Executivo que dispõe sobre a alteração dos Anexos I – A, e III - A, da
Lei 3078 de 17 de junho de 2020,
que estabelece condições curriculares para os ocupantes de cargos
comissionados; 11 indicações de
serviços à Administração Municipal; duas Moções (Congratulações e Pesar) e um Requerimento de Informações. Já durante a
pauta da Ordem do Dia, foram
votadas emendas dos vereadores ao Projeto de Lei do Executivo, visando atender imposição do
Governo Federal aos Municípios,
para criação da taxa do Lixo.
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ETA 3 É INSTALADA
O SAAE trocou, nesta semana, a Estação de Tratamento
de Água (ETA) 3, que já tinha
30 anos. Mais moderna, mais
econômica, tratando água praticamente sem desperdício,
com menos uso de produtos
químicos e mais agilidade. A
troca da ETA3 foi um dos maiores investimentos recentes

na melhora da infraestrutura
e contou com operação com
dois guindastes, quatro caminhões, mais de 50 funcionários do SAAE e de empresas
terceirizadas. Além da troca do
filtro e do decantador, foi feita a
troca de canos, misturadores
e dosadores e também limpeza e manutenção do local.

CENTRAL DE CURSOS
A Central de Cursos cada
vez mais se dedica a levar
conhecimento de forma
gratuita à população. As aulas de Panificação e Costura que já aconteciam, agora ganharam a companhia

dos cursos de eletricista e
pintura. A população e os
participantes dos programas Bolsa Trabalho podem
se especializar e garantir
um novo trabalho ou uma
nova forma de renda extra.

RAUL DANCE
As manhãs de domingo deixaram de ser de preguiça e
passaram a ser de movimento e saúde. A Secretaria
de Esportes, após o sucesso da Caminhada da Paz
com a participação do coreografo Raul Dance, apoiou

a vinda dele para a cidade
no último domingo para
mais uma manhã de dança,
energia e alto astral. Dezenas de pessoas foram até o
ginásio de esportes e se divertiram ao mesmo tempo
que cuidaram da saúde.

Fotos: Divulgação

EDITAIS DE PROCLAMAS

CENTRO DO IDOSO

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas
e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Rio das Pedras/SP RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO RIO DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591

A terça-feira, 8, foi de comemoração ao Dia
da Mulher e propiciou uma tarde de atrações
especiais para os frequentadores do Centro
de Convivência do Idoso. O local que tradicionalmente já tem opções de diversão, cursos e atividades para as pessoas acima dos
60 anos recebeu a presença dos músicos
José Donizeti Godoy, Antonio Marchini, José
Carlos Chaddad, Eloisa Dias Corrêa Rodrigues de Moraes, Hebe Camponez do Brasil
Cardinali e Valéria Viegas. A tarde contou com
música, alimentação, confraternização e a
presença da primeira-dama Suely Buzetto.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
MAURÍCIO GONÇALVES COSTA e NAUANA DE ARAUJO SILVA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em Nova Redenção - BA, aos 02/02/1996, residente e domiciliado na rua Genésio Caetano de Paula, nº 47,
bairro Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filho de JOSEVALDO DE JESUS COSTA e de ANA MARIA BARROS GONÇALVES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de produção, nascida em Barro - CE, aos 02/11/1989, residente e domiciliada rua Genésio Caetano de Paula, nº 47,
bairro Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filha de JOSÉ
ROBERTO DA SILVA e de DAMIANA MARIA DE ARAUJO SILVA.
JOSMAR CARDOSO DA LUZ e MARCIRENE ANDREZA DA
SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, vigilante, nascido em Roncador - PR, aos 20/09/1975,
residente e domiciliado rua José Felicio Rozinelli, nº 128,
bairro Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filho de
LEONIDES CARDOSO DA LUZ e de ROSA DE JESUS PADILHA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada,
do lar, nascida em Osvaldo Cruz - SP, aos 24/12/1980, residente e domiciliada rua José Felicio Rozinelli, nº 128,
bairro Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filha de JOÃO
PIMENTEL DA SILVA e de LUIZA DO NASCIMENTO SILVA.
MARCOS FERNANDO SBROJO e SANDRA JAQUELINE ERLLER
MARTINS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, instrutor de motorista, nascido em Rio das Pedras - SP,
aos 16/08/1980, residente e domiciliado rua Antonio Assalim,
nº 176, bairro Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filho de
ARLINDO APARECIDO SBROJO e de GENI MADALENA DA SILVA
SBROJO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada,
analista de logística, nascida em Piracicaba - SP, aos 27/04/
1987, residente e domiciliada rua Francelina Tonon Marim, nº
10, bairro Monsenhor Cecílio Coury, Rio das Pedras - SP, filha
de BENEDITO MARTINS e de MARIA DE LOURDES ERLLER.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. Rio das Pedras,10 de
março de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
Comunicado – Pregão Presencial nº. 017/2022 - Processo nº.
4464/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis e produtos de
higiene, limpeza e descartáveis, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Ação Social – Abrigo Municipal Patrícia Guidolim Guadagnim, por 12 (doze) meses - IMPORTANTE:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 17/03/2022 ÀS
09h00min., ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/03/2022 ÀS
09h30min - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: email:
licitacao@riodaspedras.sp.gov.br – fone: 19-3493-9490 – O Edital
completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura – www.riodaspedras.sp.gov.br - REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referencias de tempo será observado o horário de Brasília (DF) – Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, 03
de março de 2022 – Marcos Buzetto – Prefeito Municipal.
Esta publicação custou R$ 87,60 aos cofres públicos
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