6, novamente, muitas pessoas ficaram em frente ao Centro Cívico,
em crítica à postura do prefeito
Luciano Almeida. Dentre os apoios registrados, foi o da deputada
federal Sâmia Bonfim (PSOL).

FAKE NEWS
Em resposta a postagem assinada por Edvaldo Brito, o dirigente sindical Osmir Bertazzoni
classifica como “fake news” a informação de que ele seria “funcionário fantasma” da Prefeitura
de São Pedro. “Sou advogado,
vivo do meu trabalho intelectual,
não presto mais serviços em São
Pedro. Fui contratado para fazer
os estatutos da Guarda Civil e do
Magistério e atualização de normas, como Saesp, meu contrato
terminou quando concluí o trabalho”, explicou Bertazzoni.
QUESTIONAMENTO
A postagem deve ser uma resposta de Brito às diversas intervenções de Osmir Bertazzoni, durante o ato dos servidores públicos municipais, no jardim do
Centro Cívico, quando o sindicalista questionou “quem banca o
Edvaldo Brito”, questionou. “Ele
fica defendendo a Administração,
mas ninguém sabe como ele vive”,
apontou o dirigente sindical.
CONTINUA
A decisão cautelar do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo não foi suficiente para acabar com o movimento grevista dos
servidores públicos municipais de
Piracicaba. Na manhã de ontem,
Edição: 16 páginas

ALMEIDA
“Graças aos deuses não tenho
relação nenhuma com o prefeito
de Piracicaba”, disse Ronaldo Almeida, que é assessor da deputada
estadual Professora Bebel. Sempre
questionado sobre um possível parentesco com o chefe do Executivo,
ele critica a administração: “Apoio
a greve, mais que legítima, porque
todo morador de Piracicaba sabe
o quanto a cidade está abandonada”, disse, ao lembrar que “por
enquanto prefere tirar o Almeida
de seu nome, até o que o prefeito
volte a respeitar o funcionalismo”.
AGUARDADO
Está sendo aguardada para
hoje, 7, a visita do ilustre deputado federal Alexandre Frota (PSDB)
em Piracicaba. O deputado, que
também é ex-ator (incluindo alguns filmes pornôs), visitará – ao
que tudo indica – as instituições
para as quais destinou emendas
parlamentares. Ex-apoiador do
ex-capitão Jair Bolsonaro (PL),
Frota rompeu com o presidente e
atualmente tem se destacado na
oposição ao governo federal.
REAÇÃO
A rádio corredor está, no entanto, bastante atenta para verificar as reações de antigos correligionários do deputado. Frota está
no PSDB e faz duras críticas (sem
trocadilhos, por favor!) ao atual
governo – e sua visita tem potencial de causar algum incômodo a seus ex-admiradores. Política é isso. Vamos assistir a mais
esse filme. É esperar para ver!
Divulgação

RECLAMAÇÃO
A coluna recebeu essa reclamação, oriunda de moradores do
Bairro Alto. “É inadmissível o que
está ocorrendo todos os dias na
avenida Independência sentido

para Santa Casa depois da rua Dom
Pedro I”, pontua, ao concluir: “automóveis no passeio não permitem
os pedestres caminhar nas calçadas”. Reclamação registrada!

Câmara suspende reunião
ordinária desta quinta-feira
Mesa Diretora encaminhou ofício ao Sindicato dos Servidores
Municipais, solicitando notificação de liminar sobre greve
A 11ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Piracicaba,
prevista para ocorrer às 19h30
desta quinta-feira (7), está suspensa. A decisão é da Mesa Diretora, a partir do diagnóstico de
que parte dos servidores dos setores responsáveis pelos suportes
aos trabalhos se mantém em greve e que o sindicato que representa a categoria ainda não foi notificado pela Justiça sobre o retorno
do funcionalismo ao expediente.
De acordo com o artigo
129 do Regimento Interno, a
Câmara deve organizar a
Pauta da Ordem do Dia com
24 horas de antecedência da
reunião, além de ser encami-

nhada para publicação no
Diário Oficial do Município.
A Mesa Diretora tomou conhecimento da decisão liminar
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) na noite desta terça (5), que
determinou a retomada integral
dos serviços públicos nas áreas
de segurança, saúde, educação,
trânsito e transportes, finanças, limpeza urbana e assistência social, além da retomada de
70% dos demais setores, do
qual a Câmara estaria incluída.
Nesta quarta-feira (6), a
Mesa Diretora da Câmara encaminhou ofício ao Sindicato dos Servidores Municipais de Piracicaba

para que seja informada imediatamente do recebimento da notificação da medida liminar. A Câmara
seguirá a ação judicial e comunicará os seus servidores da necessidade de retorno ao trabalho.
Na última segunda-feira
(4), também não foi possível a realização da 10ª reunião ordinária. Antecipadamente, a Câmara
divulgou uma nota oficial, comunicando a população da suspensão, por motivos alheios à sua
vontade, e após ter feito levantamento interno de que estariam
comprometidos os serviços legislativos, de comunicação, de tecnologia da informação e de suporte para a deliberação das

proposituras nas reuniões, em
função de número considerável de
servidores que aderiram à greve.
Na ocasião, a mesma nota
destacou que a Câmara estava
garantindo o atendimento nos
gabinetes dos vereadores, de segunda-feira à sexta-feira, das
8h às 17h, e mantendo os esforços para garantir o percentual
mínimo das atividades nos horários de expediente e cujos prazos precisam ser legalmente
cumpridos por exigências de órgãos externos, como o Tribunal
de Justiça, Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, Ministério Público, Receita Federal e
Secretaria do Tesouro Nacional.

Greve é direito fundamental às liberdades
consagradas em nossa Constituição
José Osmir
Bertazzoni

M

uita polêmica vem sendo levantada sobre a greve dos
servidores públicos,
importando dizer que
a Constituição Federal não faz letras
mortas e direitos fundamentais
não podem ser ignorados por
nenhum pretexto. A Constituição Cidadã de 1988, no art. 9º,
caput, reconheceu a greve como
direito fundamental dos trabalhadores. Ainda que o direito
de greve dos servidores públicos tenha sido tratado em dispositivo próprio (art. 37, VII),
o qual reclama complementação legislativa, há que se reconhecer também neste caso o
status de direito fundamental.
Como a greve no setor público, havia 25 anos de sua promulgação e não havia sido regulamentada pelo Poder Legislativo, o Poder Judiciário, pelo
Supremo Tribunal Federal renovou o entendimento ampliando a abrangência da Lei aplicada na iniciativa privada, aplicando-a também aos servidores. Nos Mandados de Injunção nº 712/PA, 670/ES e 708/
DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu o status
de direito fundamental que

CHARGE

possui o direito de greve e determinou que se
aplique a Lei de Greve
do setor privado (Lei
7.783/1989) aos movimentos paredistas de
servidores públicos. Não
obstante, há diferenças
importantes entre o exercício do direito de greve
no serviço público e na
iniciativa privada, a exigir adaptações da Lei nº 7.783/1989.
Historicamente o direito de
greve no Brasil, embora alguns
autores enxerguem a existência de
greves na Antiguidade, parecenos mais apropriado entender
que “a greve só pode ser considerada como tal a partir da liberdade do trabalho” (CERNOV, 2011
p. 13). Assim, este fenômeno social surge com a Revolução Industrial, quando se consolidou o regime de trabalho assalariado na
Europa. Naquele período, a intensa exploração da classe operária
gerou a necessidade de uma luta
coletiva pelos interesses comuns,
da qual emergia a consciência de
classe (MARX, 1985, p. 158-159).
Os trabalhadores organizados
não tardaram em descobrir a
greve como forte instrumento de
pressão contra os patrões. Nas
palavras de Eros Grau: a “greve
é a arma mais eficaz de que dispõem os trabalhadores como
meio para a obtenção de melhoria em suas condições de vida”.

Como a greve no
setor público,
havia 25 anos de
sua promulgação
e não havia sido
regulamentada
Todavia, nos primórdios do
Estado liberal – forma política
correspondente ao modelo econômico inaugurado pela Revolução Industrial – a greve foi tratada como recurso "anti social"
tal como visto hoje pela atual administração municipal sob o comando do Senhor Luciano Almeida. Num período histórico em
que ecoavam as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade,
o Estado negava aos trabalhadores a liberdade de se organizar e
realizar movimentos grevistas.
Como já foram classificadas
as greves na história do mundo
do trabalho e como os tribunais
visualizam esse direito cerceando
muitas vezes os servidores públicos de exercê-la: tratamento jurídico da greve pelo Estado em três
fases históricas sucessivas, verificadas em âmbito mundial, embora com traços particulares em cada
país: a) greve-delito, em que a paralisação coletiva é tipificada como
ilícito penal; b) greve-liberdade, em
que o Estado deixa de tratar a greve como ilícito penal, sem, porém,
reconhecê-la como direito (a paralisação gera mero inadimple-

mento contratual); e c) grevedireito, na qual o Estado passa
a reconhecer a greve como direito dos trabalhadores, ao
mesmo tempo em que o Direito
positivo regulamenta os contornos e limites deste direito.
No Brasil, em razão da nossa industrialização tardia, a greve passou a ser um fenômeno
social relevante a partir do início
do Século XX. Do ponto de vista
jurídico-positivo, nosso país passou pelas três fases citadas acima, embora com descontinuidades e retrocessos verificados nos
períodos autoritários – Estado
Novo (1937-1945) e Ditadura
Militar (1964-1985) e agora com
uma visão errônea do Tribunal
de Justiça que aponta que todos
os serviços públicos são essenciais e determina que apenas
30% de algumas unidades participem do movimento. Logo, é
transparente a imposição proibitiva da greve dos servidores
em total desrespeito às normas
de direitos humanos e estabelecidos em nossa constituição.
Concluímos que a sociedade
brasileira, em razão de um presumido conservadorismo vem
andando para trás e destruindo
toda uma construção jurídica
que defende o Estado Democrático de Direito e as liberdades.
———
José Osmir Bertazzoni,
advogado e jornalista

Superintendente do Banco de Olhos
de Sorocaba visitará Piracicaba
Da pequena sala no Conjunto
Hospitalar de Sorocaba em 2007,
ao maior centro de captação e
transplantes de córneas da América Latina em 2022. No decorrer
desses 15 anos de trajetória às funerárias Unidas e Bom Jesus agora empresas parceiras, também
escrevem há mais de 15 anos seus
capítulos no livro desta história, e
comemoram juntos a soma de
mais de 100 mil captações, que

PAR
CERIA
ARCERIA

possibilitaram a visão para quem
nunca pode ver, e a devolução para
quem por outros motivos não pode
mais enxergar. Com objetivo de
divulgar estes números que deverão servir de incentivo, e reforçar ainda mais a Campanha de
Doação de Córneas, o diretor superintendente do BOS Banco de
Olhos de Sorocaba, empresário
Edil Vidal de Souza virá à Piracicaba nesta sexta-feira, 8, às 9h.
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Coluna Espírita

Toda solidariedade à Míriam Leitão

A

“

inda com pena
da cobra!” Este
foi o comentário do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em seu
perfil no Twitter no
último domingo, 03.
Em tom de deboche, o
deputado fazia referência a uma das sessões de tortura sofrida pela jornalista Míriam Leitão
no período da ditadura militar.
Com apenas 19 anos, a jovem
universitária Míriam – grávida
de um mês de seu primogênito
Wladimir Netto – foi colocada
nua ao lado de uma jibóia de três
metros de comprimento num auditório escuro do 38º batalhão
de Infantaria, em Vila Velha no
ano de 1973. A sevícia amargada
por Míriam foi, comoventemente, relatada pelo seu filho Matheus Leitão em seu best-seller

“Em nome dos pais
(2017)”. Fruto de doze
anos de investigação séria, o livro de Matheus
revela as crueldades
do regime militar e os
sofrimentos infundidos à sua mãe. Segundo Matheus, “Míriam
ficou imóvel, estática,
pois lembrou que o
animal é atraído pelo
movimento. Seu corpo doía, o
suor escorria, ela tremia por
dentro e repetia para si mesma:
“Eu não posso me mexer.”
Matheus dedicou as 441 páginas de sua magistral obra para
contar a história de Míriam e de
seu pai Marcelo. As torturas e abalos psicológicos impostos a ambos
são imensuráveis e indeléveis.
Frente a isso, o deputado Eduardo Bolsonaro não segurou seu
ímpeto de ibecilidade e demonstrou toda a sua canalhice e seu

Freud talv
ez
talvez
explique o
recalque que pai
e filho nutrem
por Míriam
sadismo ironizando o suplício sofrido por Míriam. Para o jovem
deputado, assim como para o clã
do qual faz parte, misturar piadinhas de mau gosto com o assentimento de atrocidades é algo comum. Eduardo Bolsonaro
aprendeu com o próprio pai que
ditadura é coisa boa e que tortura é é um ato moral. Em entrevista a Matheus Leitão em 2017,
Jair Bolsonaro – à época, deputado federal – fez a mesma chalaça
em relação à Míriam, afirmando desavergonhadamente que
reiterava a frase (antes proferida por ele): “Coitada da cobra”.
Freud talvez explique o recalque que pai e filho nutrem por

Míriam. A figura de uma mulher forte, inteligente e bem-sucedida os assusta e revela a fraqueza e a covardia que os domina. Por essa razão vivem a atacar a jornalista e sua família.
O insulto de Eduardo à Míriam não é apenas uma afronta
de caráter estritamente pessoal,
mas antes de tudo, um acinte à
democracia e ao Estado de direito. Portanto, não podemos
mais reagir às contumélias bolsonaristas com sorrisos amarelos de quem riu e não gostou.
Antes, precisamos confrontar e
denunciar este tipo de atitude
antidemocrática e nefasta.
———
Rodolfo Capler é teólogo, colaborador da Revista Veja e pesquisador do Laboratório de
Política, Comportamento e Mídia da Fundação
São Paulo/PUC-SP

Nelson Rodrigues e as elites
Almir Pazzianotto
Pinto

N

ão há, no mundo, elites mais
alienadas do
que as nossas”. A frase de Nelson Rodrigues corta como a navalha na carne. Certeira, profunda, irrespondível, incontestável, é a radiografia e o diagnóstico da nossa sociedade.
Diz o Dicionário Houaiss que
a palavra elite encerra dois significados contraditórios. Expressa a
ideia de “o melhor ou o mais valorizado num grupo social” e de
“minoria que detém o prestígio e
o domínio sobre o grupo social”.
Proponho terceira significação;
a de reduzido grupo de pessoas,
famílias, ou políticos, detentores
de riqueza e poder, que substimam a miséria em que sobrevive
a maior parcela da sociedade.
A campanha eleitoral em curso traz à tona a face escura da elite política. Sem deixar de reconhecer a existência de candidatos e
candidatas de valor, larga camada de palha podre flutua nas ondas da corrupção e da indiferença, à espera de incautos eleitores.
A cada quatro anos, em eleições gerais, o eleitorado se vê
obrigado a escolher o representante do seu Estado no Senado,
quem falará pôr ele na Câmara
dos Deputados, na Assembleia
“

Legislativa, no governo estadual ou na presidência da República.
O cardápio de
candidatos é selecionado a dedo pela elite
dirigente dos partidos. Participação popular é rigorosamente
igual a zero. Sobre os
partidos já se disse
tudo. Entre dezenas
registrados no Tribunal Superior Eleitoral, raros se diferenciam
pelo componente ideológico. Algumas são legendas de aluguel, criadas com o objetivo de receber
verbas do Fundo Partidário e do
Fundo de Financiamento Eleitoral, para assegurar vida farta aos
proprietários e serem rateadas entre candidatos privilegiados.
O atual quadro de miséria generalizada está diretamente relacionado à alienação das elites. Em
São Paulo o número de moradores de rua cresce de maneira ininterrupta e assustadora. A solução para a cracolândia consistiu
em transferi-la para a Praça Princesa Isabel, à sombra da monumental estátua equestre do Duque de Caxias. “Crianças e adolescentes dormem no vão livre do
Masp: MP abre inquérito”, é o título da reportagem publicada no
Estadão de hoje (2/4, pág. A26).
O inquérito do Ministério Público
“cita os direitos garantidos pela
Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescen-

“Não há, no
mundo, elites
mais alienadas do
que as nossas”
te”, como se bastassem para a
solução de graves problemas que
acometem crianças e adolescentes de famílias carentes, ou simplesmente abandonados.
O editorial Um desastre social e econômico, publicado no caderno Economia & Negócios do
mesmo jornal (pág. B10), fornece
em detalhes as dimensões da crise. Com 12 milhões de pessoas em
busca de trabalho, o mercado interno nada mudou durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Além do desemprego, a queda
de rendimento das classes trabalhadoras, é da ordem de 9,7%.
“Sem aumento do consumo interno, a produção de serviços e
de bens fica sem tração para aumentar”, diz o referido editorial.
Quase metade da população vive
abaixo da linha da miséria.
Entre os candidatos à presidência da República não se ouvem
propostas sólidas, objetivas, convincentes, para o enfrentamento
do desastre social e econômico.
Luiz Felipe d’Ávila, presidenciável
pelo Novo, com 1% de intenções de
voto, entrevistado pelo Estadão
em seu apartamento teceu generalidades. Afirmou que é favorável ao SUS, à melhoria das relações do governo federal com

Estados e Municípios, à solução
de problemas relacionados à saúde primária e ao médico de família, “que é algo importante”.
Procurou saber o ilustre
candidato, com olhos de ver e
ouvidos de ouvir, como as coisas
se passam na periferia de São
Paulo? As dificuldades enfrentadas pelo doente, homem ou mulher, velho, jovem ou criança,
para ser atendido de maneira
atenciosa pelo médico da unidade local de saúde? Tem projeto
para resolver a questão do desemprego e dos baixos salários?
Para quem não passou por necessidades e não viveu as experiências de vereador, de deputado
estadual ou federal, de senador,
parece-me pretensão exagerada
disputar de imediato a chefia
nacional do Poder Executivo.
Não conheço o ilustre candidato. Creio ser boa pessoa. Tem
livros publicados. Não deixa, porém, de representar a elite que
emerge às vésperas de eleições.
Acredito que, como o avô João
Pacheco Chaves, reúne condições
para ser deputado federal. Estaria de bom tamanho. Afinal, a
Câmara dos Deputados tem necessidade de ser renovada.
———
Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi ministro do Trabalho e presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
autor de várias obras

Diga não à política do sangue no olho
Dirceu C. Gonçalves

T

odos os ocupantes de cargos
públicos que pretendem concorrer às próximas eleições a presidente da República, governador, senador e deputado (federal ou estadual) - deixaram seus
postos na última sexta-feira. Exceção aos ocupantes de cargos
executivos que concorrem ao mesmo posto (presidente e governador) e aos parlamentares, que não
necessitam se afastar para participar da campanha. A tendência
é que os governos e suas repartições passem a produzir melhor
porque os que ali estavam com o
objetivo de conquistar votos já foram para o terreno da batalha
que, cada ano que passa, é mais
árdua, mal-educada e até desumana. A polarização ideológica
leva os homens (e mulheres) ao
cometimento de grosserias que
não lhes foram ensinadas em casa,
na escola e nem na sociedade.
Para cumprir sua finalidade
básica – escolher os melhores dos
concorrentes para cada posto – a
campanha não poderia ser calcada na troca de ofensas e na desconstrução do adversário, como
temos visto ocorrer pelo menos nas
últimas dez eleições. Os ocupantes
dos postos recorrem a todos os artifícios para não serem derrotados,

e os seus adversários, usam carga
semelhante no sentido oposto. E o
eleitor, em vez de participar do
momento cívico ouvindo propostas de trabalho e solução de problemas, acaba presenciando a lavação de roupa suja e, conforme
a pressão empregada, opta por
uma das teses negativas e desqualifica o seu voto. Em vez de
votar naquele que lhe pareça o
melhor para governar e legislar
pela comunidade, deposita sua
preferência pelo que bate mais forte. Com i sso, todos perdemos e a
população torna-se cada dia mais
crítica, insegura e violenta.
A reeleição para cargo executivo – criada em 1997 – foi
um casuísmo criado para atender ao interesse do presidente
de plantão – Fernando Henrique Cardoso – que reuniu os
votos necessários para aprovála no Congresso Nacional. Mas
acabou atendendo aos seus sucessores, que a criticaram na
época da instituição, mas depois
dela se aproveitaram. Lula e Dilma reelegeram-se, Michel Temer
abriu mão porque o clima político
era ruim depois do “impeachment” de Dilma, de quem era vicepresidente. Mas Jair Bolsonaro,
que também defendeu o fim
deste instituto, será agora candidato ao segundo mandato.
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A reeleição para
cargo executivo
foi um casuísmo
criado para
atender ao
interesse do
presidente
de plantão
A permissão para o titular do
Executivo ser candidato no pleno
exercício da função – apesar de
todas as restrições da lei eleitoral
– acaba por beneficiá-lo. Para perder a eleição quando está à frente
do governo, o candidato tem de
ser muito ruim ou feito algo que
impacte negativamente a sua imagem. Bem sabem disso os presidentes, governadores e prefeitos que
já passaram pelo processo. Para
nós, eleitores, também é incômodo, pois quando o eleito não é de
nosso agrado, temos oito anos
para suportá-lo. Talvez daí venha
o crescente desinteresse da população sobre as eleições, justificado
pelo crescente número de abstenções e votos nulos e brancos. No
próprio interesse, o cidadão comum só deveria vot ar em candidato que tenha o fim da reeleição como programa de governo.
Isso porque essa janela aberta na

legislação eleitoral só favorece
quem está no poder e – logicamente – prejudica os demais.
Pode, também, ser uma alavanca para a corrupção onde interessados em vantagens no governo se esforçam para reeleger o
governante com quem já tem
acordo. A reeleição para o Executivo é contrária à democracia.
Os candidatos que vierem a
se apresentar para 2 de outubro
farão um grande favor ao país se
realizarem sua campanha com
propostas e sem ofensas. Poderão
baixar a bola do embate político e
qualificar melhor o voto. A política de “sangue no olho” que temos
presenciado é destrutiva, denuncia um povo em retrocesso e fatalmente, pode levar até à morte candidatos, eleitores e terceiros de boafé e má localização. Precisamos acabar com tudo isso. Só assim poderemos continuar confiando no Brasil como país de um grande futuro.
Cuidem-se e não prejudiquem o desenvolvimento da política e da sociedade.
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.
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SÉRGIO MORAES — Excelente
artigo de Sergio Moraes! Muito
bem fundamentado! Temos
que ter a aprovação deste
Substitutivo! Fazer justiça à
Luiz de Queiroz e ao mesmo
tempo incentivar nossos jovens para a melhor educação
e continuidade na sua ética e

posturas em prol de nosso tal
almejado desenvolvimento sustentável! Parabens Sérgio Moraes e parabéns para a Tribuna
em publicar essa serie de artigos tão qualificados! (Francisco Constantino Crocomo, professor de Economia, Mestrado
e Doutorado da Esalq/USP)

Como o Espiritismo explica o
fenômeno da segunda morte?
Alvaro Vargas

N

o Espiritismo, o fenômeno conhecido como “segunda morte” tanto tem
sido utilizado para referir-se à
perda provisória do formato do
corpo espiritual, como no processo de ovoidização, como na sublimação do corpo fluídico, devido à evolução do espírito. Embora nosso espírito seja eterno, o
corpo espiritual pode sofrer muitas alterações durante o processo evolutivo. Conhecido como
corpo fluídico, perispírito e psicossoma, esse corpo espiritual é
uma espécie de envoltório semimaterial que liga o espírito ao
corpo humano, “cuja formação
está relacionada com o grau de
adiantamento moral do indivíduo” (A gênese, cap. XIV, Item 9,
Allan Kardec). Quanto mais o
espírito se purifica, mais eterizada se torna a essência do seu perispírito. Além da influência desse processo evolutivo, a constituição do psicossoma também é
afetada pelas características do
mundo habitado (Livro dos Espíritos, Q.257, Allan Kardec).
Segundo Allan Kardec (Livro dos Médiuns, Q.56), “o corpo espiritual tem a forma humana, mas não a tenacidade e a rigidez da matéria compacta do
corpo físico, podendo por isso,
expandir-se ou se contrair”. A
ovoidização, quando ocorre, é
considerada um dos maiores sofrimentos do espírito após a morte. “A estrutura perispiritual do
psicossoma se desfigura completamente, desfazendo a conformação humana, adquirindo o
formato aproximado de um ovo,
cujas dimensões se aproximam
de um crânio infantil. O processo em tudo se assemelha aos das
bactérias que se encistam diante
de condições adversas de vida,
aguardando novas oportunidades para retornar a vida normal,
sendo os suicidas os candidatos
prováveis para adquirirem essa
enfermidade. É um processo incurável no plano espiritual, somente sendo revertido em reencarnação expiatória” (Ícaro Redimido, cap. 2, Adamastor e Gilson Freira). Além daqueles que
cometeram o autocídio, inúmeros
espíritos após a desencarnação,
infelizes e revoltados pelas experiências vivenciadas na Terra, ao
desenvolverem uma fixação mental apenas na ideia de vingança
ou de paixão doentia, podem iniciar esse processo de ovoidização.
O espírito André Luiz (Evolução

Embora nosso
espírito seja
eterno, o corpo
espiritual pode
sofrer muitas
alterações durante
o processo
evolutivo
em Dois Mundos, cap. XV, Chico Xavier e Waldo Vieira), cita
que esses espíritos envolvem sutilmente aqueles que se lhes fazem objeto da calculada atenção
e, auto hipnotizados por imagens
de afetividade ou desforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística, provocando enormes transformações na
morfologia do veículo espiritual,
assemelhando-se a ovoides.
É uma situação diferente dos
espíritos missionários que galgaram planos mais altos, em razão
de elevados títulos na vida superior e perderam o veículo perispiritual (Libertação, cap. 6, André Luiz, Chico Xavier). Entendemos que essa vestimenta fluídica possa, na verdade, tornarse mais tênue, pois “existem
mundos habitados por espíritos
puros que não necessitam de um
corpo material, e vivem apenas
envolvidos pelo perispírito; esse
envoltório é de tal forma etéreo,
que para nós é como se não existisse” (Livro dos Espíritos, Q.186,
Allan Kardec). Além do psicossoma, temos o corpo mental, que
mantém a nossa individualidade e permite a ascensão do espírito na erraticidade aos planos
espirituais mais elevados, conforme relatado pelo espírito André Luiz (Nosso Lar, cap. 36,
Chico Xavier). Jesus, espírito
puro que coordenou a formação
de nosso planeta há 4,5 bilhões
de anos, conseguiu encarnar na
Terra. Ele, nosso irmão e Mestre, governador espiritual de nosso orbe terreno, muito embora
toda a elevação que atingiu, necessitou do perispírito, matriz do
corpo físico na encarnação que
teve em uma gestação similar a
nossa. Após a sua crucificação,
o seu perispírito foi visto materializado por vários de seus seguidores, utilizando os recursos
mediúnicos dos apóstolos.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

O dia em que a Terra parou
J.F. Höfling

P

arou de pensar, de agir e de
entender, que o chão em que
pisamos é mais importante
do que qualquer coisa que possamos imaginar... escreverei sobre
isso quantas vezes for necessário!
Com exceção de alguns abnegados
que lutam por nós e alguns Países
que se preocupam a respeito do que
estamos fazendo com o nosso planeta, a grande maioria, principalmente “os que somente pensam
em lucro”, não atentam para a gravidade do assunto...como se tudo
estivesse bem e nada fosse acontecer, ou seja, durar para sempre...
Já estivemos debaixo de uma extinção em massa neste planeta há
supostamente 65 milhões de
anos (segundo os cientistas) onde
um asteroide exterminou com
80% da vida sobre a Terra... e agora... seremos nós o asteroide?
A humanidade já conseguiu
destruir dois terços das florestas do mundo, uma boa parte dos
recifes de coral (vital para a sobrevivência da vida marinha) e
80% de todos os pântanos... e
isso tudo somado a milhares de
espécies que estão à beira da extinção. Nada pudemos fazer em
relação à última extinção (nem
aqui estávamos como seres viventes) mas podemos agir sobre a
próxima se nos conscientizarmos
de que a possibilidade de encontrar “outra casa para morar”- na
qual temos tudo que necessitamos e nos foi dada “de graça”
pelo Senhor do Universo - chega
perto de zero, apesar da insistência para “Terraformar Marte”
por alguns humanos mais ricos do
planeta, os quais, sem dúvida estão sonhando com que riqueza

A TTerra
erra não pode
mais esperar
pelas nossas
inconsequências
poderão contar lá... Alguns governos “mais conscientes” estão preocupados em negociar um acordo
global para salvar a natureza, mas
sabemos da complexidade que se
interpõe em atos dessa natureza.
Essas decisões mesmo que
ainda “acanhadas”, serão cruciais para a vida sobre a Terra, garantindo que os líderes sigam a
ciência (a única que poderá nos
salvar) e concordem em proteger
nosso planeta, ouvindo as vozes
dos povos indígenas, cientistas e
de milhões de cidadãos conscientes que denunciam os poluidores e
caçadores ilegais, pressionando os
nossos líderes para um acordo
que no mínimo, minimizem a crise da extinção que se apresenta.
A Terra não pode mais esperar pelas nossas inconsequências.
Pelas abelhas, pássaros, animais e
cada fio da frágil teia da vida, devemos nos juntar fazendo a nossa
parte e se possível ser mais uma
voz junto aos grupos mais conscientes e batalhadores para um
mundo melhor...Se tivermos consciência e entendermos “o tamanho
desse problema”, as portas estarão abertas para uma posterior
conscientização e “engajamento”
contra a tragédia que nos acena,
mesmo que a médio e longo
prazo...não podemos deixar para
amanhã o que podemos fazer hoje!
A Terra urge pela nossa atenção...
———
J.F. Höfling, professor
da Unicamp; hofling
@fop.unicamp.br

A Tribuna Piracicabana

A3

Quinta-feira, 7 de abril de 2022

E SPETÁCULO

“QUASE

“Beatles Cordel” será apresentado
sábado, 9, no Teatro do Engenho

Livro-reportagem narra história
do Salão Internacional de Humor

Divulgação

UM

CINQUENTÃO”

Material, desenvolvido em formato virtual, está disponível para download no site do evento

Idealizador do espetáculo, Rafael Beibi é um beatlemaníaco
e pesquisador de música nordestina

Década de 60 e um poeta
matuto que mora sozinho no meio
do sertão nordestino descobre em
seu rádio de pilha uma estação
que, quase como mágica, só toca
Beatles. Ele se apaixona pelo som,
mas não faz ideia de quem e como
são esses “cabra”, então ele decide
imaginar e criar sua própria versão do quarteto de Liverpool. Assim começa o espetáculo Beatles
Cordel, um convite a brincar com
a imaginação e entrar nesse universo paralelo onde música, poesia e teatro se unem para revisitar
clássicos da banda inglesa. Será no
dia 9 de abril, às 20 horas, no Teatro do Engenho, em Piracicaba.
O idealizador do espetáculo é
Rafael Beibi, um beatlemaníaco e
pesquisador de música nordestina, que entendeu que para unir as
duas linguagens tão diferentes, era
necessário criar algo único, mais
do que simplesmente “tocar Beatles em forró”. Assim nasceu a ideia
do personagem, chamado Seu Quité, e de uma linha narrativa que
conecta tudo através de poesia e
‘causos’. “Seu Quité é aquele matuto que nós brasileiros conhecemos
bem: sensível, criativo e inteligente, transforma qualquer coisa em
arte, sua expressão é espontânea e
livre, fazendo a gente chorar de
emoção em um momento e logo em
seguida soltar a risada”, diz Beibi.
Como todas as referências
musicais de Seu Quité são da
música nordestina, ele logo define os Beatles como “um forró
muito doido” e aos poucos vai
dando significado a essas músicas, em diálogos divididos com o
público e com um tal “João Eleno da zabumba”, o cantor e zabumbeiro da banda interpretado
por Rafael Beibi, que é também
vocalista da banda Dona Zaíra.

Além de Rafael Beibi, a trupe
é composta por Rafa Virgulino na
sanfona, Guegué Medeiros na bateria e percussão, Matheus Tagliatti no contrabaixo, Alysson Salvador na viola e Giovani Bruno
como Seu Quité. Todos os integrantes da banda têm uma bagagem
significativa na música nordestina, seja tocando Brasil e mundo
afora, compondo, gravando e
produzindo nessa linguagem.
No repertório “Come Together”, “Let It Be” e “Strawberry
Fields Forever”, “Day Tripper”,
“Help”, “Love me Do”, entre outras canções, passeando por xotes, maracatus, baiões, frevos e
cirandas, as adaptações das
músicas acontecem com fluidez,
sem descaracterizar ou perder
o sentimento do Fab Four. Os
textos do espetáculo são repletos de referências a personagens, letras de músicas e histórias do universo dos Beatles,
como o próprio Seu Quité, que
faz referência ao personagem da
música “Being For The Benefit
of Mr. Kite” do álbum “Sargent
Pepper´s Lonely Hearts Club
Band”, álbum esse que também
inspira os figurinos, que são baseados nas roupas de banda marcial dos Beatles, misturando com
elementos de vestimentas do cangaço e do vaqueiro nordestino.
O espetáculo Beatles Cordel
em Piracicaba foi viabilizado através do ProAC-SP. Para conhecer,
acesse: https://www.youtube.
com/watch?v=X28Urh5z_YE(disco).
SERVIÇO
“Beatles Cordel”. Dia 9, às
20h. Local: Teatro do Engenho - Av. Dr. Maurice Allain,
454 - Parque do Engenho
Central. Entrada gratuita.

T URISMO

Charqueada participa
de feira internacional
Divulgação

Com o objetivo de debater um
dos maiores eventos da área de
humor gráfico no mundo, está
disponível para download o livroreportagem “Quase um Cinquentão: Salão Internacional de Humor
de Piracicaba”, escrito pelo jornalista Rafael Bitencourt. O material
pode ser baixado gratuitamente no
site oficial do evento: https://
salaointernacionaldehumor.com.br
O projeto é apoiado pela Lei
Emergencial Aldir Blanc, com financiamento da Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural e
Governo Federal, por meio do
Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura.
O livro virtual traz uma sistematização de reportagens realizadas por Bitencourt ao longo de
mais de 10 anos de cobertura do
Salão de Humor, somada a uma
coleta recente de informações por
meio de entrevistas e pesquisas
bibliográficas. Tudo com o olhar
jornalístico apurado de quem
atuou na comunicação do evento
em diferentes edições e acompanhou de perto a organização.
Entre os temas abordados
está o processo de viabilização do
Salão, a movimentação em Piracicaba na década de 1970, a luta
contra a ditadura militar e regimes autoritários, a participação da
mulher, a transição para as margens do Rio Piracicaba e expectativas para os próximos anos.
“O intuito é auxiliar a sociedade a compreender a importância desse evento tão significativo e fundamental para a arte

e a democracia, ao transitar por
sua origem, algumas das importantes ações, a atualidade e algumas perspectivas para o futuro”, afirma Bitencourt.
LUTA PELA DEMOCRACIA - Num momento em que o
Salão se aproxima de seu cinquentenário – a 50ª edição acontecerá em 2023 –, o autor ressalta a necessidade de trazer à tona,
além do objetivo de levar ao riso,
a essência do evento criado em
1974, além de sua luta constante
pela democracia e por uma sociedade mais justa por meio da linguagem do humor gráfico.
“Mesmo com essa história
de quase meio século, marcada, entre outras questões, por
ser uma vitrine da problemática mundial, há desconhecimento sobre o real significado do
evento e sua real função, enquanto humor crítico e comprometido com a sociedade”, opina o autor, que aponta as vantagens de o material ser disponibilizado em formato virtual.
“Uma das vantagens do formato e-book é a praticidade. É possível ler em qualquer lugar, pelo
notebook ou celular, por exemplo.
A portabilidade é outra vantagem.
Como os e-books, em geral, ocupam pouco espaço de memória, é
possível incluir muitos livros em
um cartão de memória, pen drive,
ou mesmo no celular”, afirma.
AUTOR - Rafael Bitencourt
é jornalista graduado pela Unimep (Universidade Metodista de
Piracicaba), com especialização
em Gestão e Políticas Culturais

Claudia Assencio

Rafael Bitencourt é autor do livro Quase um Cinquentão

pela Universidade de Girona
(Espanha). É diretor da Tempo
D Comunicação e Cultura.
Tem passagens por veículos
de imprensa como G1/Globo, Jovem Pan News, TV Beira Rio e
Educativa FM. Em 20 anos de carreira, construiu uma trajetória
sólida nas áreas de jornalismo e
assessoria de imprensa cultural,
além de também atuar como produtor cultural e pesquisador.
Cobriu o Salão Internacional
de Humor de Piracicaba para diferentes plataformas e atuou na

comunicação do evento em edições distintas a partir de 2011.
SERVIÇO
Livro-reportagem “Quase um
Cinquentão: Salão Internacional de Humor de Piracicaba”, de Rafael Bitencourt. Disponível para download gratuito no site oficial do evento: https://salaointernacionalde
humor.com.br ou diretamente pelo link: https://salao
internacionaldehumor.com.br/
wp-content/uploads/2022/04/
QUASE-UM-CINQUENTAO.pdf

Votos decisivos contra os professores e a população
Nelinho Noronha

P

ela primeira vez
na sua história,
três deputados
estaduais têm domicílio
eleitoral em Piracicaba:
Professora Bebel (PT),
Roberto Morais (Cidadania) e Alex Madureira (PL). No entanto, o
que deveria se constituir em fortalecimento das ações em prol da
cidade e toda região, infelizmente,
tem se transformado, ao longo
destes poucos de mais de três
anos, em problemas para o segmento dos servidores estaduais e,
especialmente, para os professores.
Como acompanho de perto o
trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo, posso falar com
propriedade e a certeza de que enquanto a deputada Professora Bebel, que é minha irmã, faz a luta
diária em defesa do fortalecimento do serviço público, para melhor
servir à população que mais precisa, infelizmente, tanto Roberto
Morais como Alex Madureira têm
sido votos decisivos naquela Casa
contra os servidores e os serviços

públicos, prejudicando
quem tem dedicado a
vida em prol do serviço
público e para servir , e
bem, a população, seja na
educação, na saúde, na
segurança, enfim, aonde o Estado é o responsável por garantir atendimentos e serviços.
Neste atual mandato na Assembleia Legislativa de São
Paulo, diferente da deputada Professora Bebel (PT), que sempre se
posicionou e votou contra os projetos do governo, Roberto Morais
(Cidadania) e Alex Madureira (PL)
votaram favoráveis ao confisco dos
aposentados, isso mesmo, votaram
para que o governo pudesse ter direito de passar a cobrar contribuições de aposentados e pensionistas
estaduais, na prática, reduzindo o
valor da aposentadoria e pensões
que, certamente, vêm fazendo muita falta para esses cidadãos.
Roberto Morais e Alex Madureira também votaram ainda pela
reforma previdenciária no Estado,
pela reforma administrativa estadual, que entre outras coisas, acabam com as faltas abonadas. No

Roberto Morais e
Alex Madureira
também votaram
ainda pela reforma
previdenciária
no Estado
entanto, apesar de o servidor
trabalhar oito meses no ano com
31 dias e só receber por 30 dias
trabalhados, os dois parlamentares foram decisivos nesta votação. Esse mesmo PLC 26 institui a avaliação de desempenho e
facilita demissões de servidores.
Faço questão de registar ainda que os deputados Roberto Morais e Alex Madureira, apesar dos
apelos feitos pela deputada Professora Bebel (PT), votaram favoráveis ao PL 529, que permitiu ao
governo estadual privatizar diversas instituições estaduais e órgãos, além de aumentar a mensalidade do IAMSPE, fazendo com
os servidores passassem a contribuir um pouco mais com o Instituto, que, infelizmente, continua
devendo na prestação do bons serviços aos servidores estaduais e
seus dependentes em toda região.

Os dois também votaram
ainda na limitação do pagamento de precatórios de pequeno valor, de R$ 33 mil para R$ 11 mil,
prejudicando milhares de servidores e cidadãos comuns que têm
dividas a receber do Estado.
Já no final do mês passado,
Roberto Morais e Alex Madureira votaram favoráveis e foram
votos decisivos na apreciação do
PLC 03, do governo estadual, que
estabelece a chamada nova carreira para os professores, que, na
prática, acaba com a carreira do
magistério estadual. Esse projeto foi aprovado com 48 votos,
portanto, apenas um a mais do
necessário. Faço questão de registrar a diferença dos deputados e a forma como eles têm votado ao longo deste mandato na
Assembleia Legislativa de São
Paulo para que a população tenha
ideia do estrago que o voto destes
dois deputados tem provocado
na vida dos servidores e também
da população que depende do
serviço público de qualidade.
———
Nelinho Noronha, vereador de Águas de São Pedro

Mais empatia, por favor
Ana Carolina Miotto

Diretor de Turismo Gabriel Campos e assessora de Cultura
e Eventos, Sueli Thomazini, representam a cidade na feira

Entre os dias 5 e 7 de abril,
Charqueada participa da WTM
Latin América, uma das maiores
feiras de turismo e negócios da
América Latina que acontece na
Expo Center Norte, em São Paulo.
A cidade está sendo representada pelo diretor de Turismo
Gabriel Campos e pela assessora
de Cultura e Eventos, Sueli Thomazini. Charqueada ocupa o estande da Serra do Itaqueri junto
à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.
“É importante que Charqueada participe de eventos desta
magnitude. Eles são capazes de
reunir o que há de melhor no
trade turístico, tais como agências de viagens, jornalistas, destinos do país e do mundo. Tu-

rismo é negócio, e nesses eventos
temos a oportunidade de colocar
Charqueada e nossos atrativos
na vitrine”, enfatizou Campos.
Durante a feira estão sendo
distribuídos brindes doados pela
Escuderia do Brasil, além de brindes e panfletos de Charqueada.
“Agradecemos a Escuderia do Brasil pela parceria e por sempre acreditar no turismo de Charqueada”,
completou o diretor de Turismo.
Ao todo são mais de 550 expositores. A feira reúne diversos
destinos, hotéis, locadoras, aéreas
e outros produtos do setor de turismo. O objetivo é conhecer melhor os destinos, descobrir novos
produtos e fechar negócios. Aproximadamente 8 mil visitantes são
esperados nos três dias de evento.

E

mpatia é a capacidade de se colocar no lugar do
outro, de sentir o que
a pessoa está sentindo. Por meio dela,
conseguimos, muitas
vezes, enxergar uma
realidade que não é
nossa, furar a bolha existencial, expandir a mente. Em termos simples, é "andar com os
sapatos do próximo", vivenciar
suas experiências e sua dor.
É um sentimento magnífico que, se disseminado amplamente, salvaria vidas em larga
escala, evitaria catástrofes e
tornaria a sociedade um ambiente muito mais saudável.
Afinal, uma pessoa empática
jamais seria homofóbica. Como
alguém capaz de se colocar no lugar de uma pessoa que já sofreu
com homofobia poderia ter qualquer tipo de preconceito ou receio
em relação a um sentimento tão

lindo como o amor, seja
ele na forma que for?
Como poderia haver racismo se todos
entendêssemos o peso
dessa questão social?
Se fossemos capazes
de nos olharmos nos
olhos e realmente nos
enxergarmos como seres humanos iguais,
irmãos, independentemente de
cor de pele ou etnia? E mais, se
sentíssemos a dor do preconceito na nossa alma, a dor de sabermos que, por séculos, nossa
história e cultura foram apagadas, nossos antepassados escravizados, nossa religião demonizada, nossa beleza rechaçada? Imagine se tivéssemos
noção dessa dívida histórica?
Como poderia haver machismo se todos pudessem sentir a
dor de uma mulher que luta há
anos para empoderar-se nessa sociedade patriarcal que bate recorde de feminicídios a cada dia?
Como alguém capaz de se

Uma pessoa
empática jamais
perguntaria o
tamanho da saia
de uma vítima de
abuso sexual
emocionar com o brilho das estrelas, com o cheiro da terra molhada depois de uma tarde chuvosa,
com a imensidão das florestas ou
a força das ondas do mar teria
coragem de maltratar algum animal ou ferir o meio ambiente?
Uma pessoa empática jamais
perguntaria o tamanho da saia de
uma vítima de abuso sexual. Um
policial empático jamais abriria
fogo na favela, em lugares com
crianças. Um líder político empático jamais iniciaria uma guerra.
Um segurança empático não seguiria pessoas negras pelo shopping. Em uma sociedade de pessoas empáticas não haveria gente passando fome, moradores de
rua literalmente morrendo de
frio ou guerras sem sentido.

Acredito que estamos todos
tão focados em nós mesmos, preocupados em formar opiniões superficiais sobre tudo para comentar no Facebook, que perdemos
a capacidade de simplesmente
olhar para o lado, ouvir o outro,
entender sua realidade, suas vivências e sua dor. Ouvimos para
responder, não para realmente
escutar. É muito julgamento e
pouca compaixão. Não precisamos de muito para salvar o mundo, apenas empatia e um pouco
mais de amor ao próximo.
———
Ana Carolina Miotto,
graduada em Jornalismo, e pós-graduada no
MBA em Gestão de Mídias Digitais pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep).
Atuou como assessora de
imprensa em instituições
como USP/Esalq; Simespi, pelo Engenho da Notícia, e Grupo Sublimação
– Arte e Psicanálise
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P ODCASTS

T URISMO

Leituras em voz alta abordam
diversidade e identidade

Castelo Park Aquático investe no
atendimento de pessoas autistas
Divulgação

Os episódios contam com duração entre 20 e 40 minutos e as gravações ficam disponíveis
A artista da dança e pesquisadora Carolina Moya, que mora
em Piracicaba, iniciou no seu
perfil no Instagram (@carolinamoya) e no seu canal do Youtube (Carolina Moya) leituras em
voz alta do texto "No Caminho
da Miçanga - Um Mundo que se
Faz de Contas", da antropóloga
Els Lagrou. A atividade antecede a apresentação “Eu Não Sou
Daqui - Estudos de Poética das
Travessias”, uma criação de dança e performance que aborda as
culturas populares e o flamenco,
prevista para estrear em junho.
“Essa leitura em voz alta é
uma forma de compartilhar com
as pessoas o texto de Els Lagrou,
bastante mobilizador, e também
uma maneira de aproximar o público do processo de criação do
trabalho e de noções de incorporação do estrangeiro e da diversidade como constituinte da identidade”, diz Carolina Moya.
As leituras acontecem ao
vivo, com duração entre 20 e 40
minutos, porém, as gravações ficam disponíveis. “A ideia é que as
pessoas acompanhem em um
momento do dia em que isso é
possível no seu cotidiano e ao
mesmo tempo em que desenvolvem
outras atividades corriqueiras. Assim como um podcast, linguagem
contemporânea que serviu como
inspiração”, explica a artista.
As datas são divulgadas
nos perfis do Instagram e do Fa-

cebook da artista e a expectativa é que a atividade virtual aconteça até meados de junho. Em
algumas oportunidades, Carolina faz as leituras sozinha. Em
outras ocasiões, ela terá a companhia de outros artistas, como
Marion Hesser, Lilian Soarez,
Julia Giannetti, Ivy Calejon, Ivan
SIlva, Cibele Mateus, Erineide
Oliveira, Junú e Iara Campos.
“EU NÃO SOU DAQUI” Prevista para estrear em junho, a
criação cênica de dança e performance intitulada “Eu Não Sou
Daqui - Estudos de Poética das
Travessias” aborda as culturas estruturais do trabalho de Carolina Moya, que são as danças tradicionais populares brasileiras e
o flamenco, a partir de sua relação com essas tradições que pesquisa e com as quais trabalha.
O entendimento de estrangeiro e de alteridade de “Eu Não
Sou Daqui” é o dos Huni Kuin
(etnia indígena brasileira de
língua pano, localizada no estado do Acre e no sul do Amazonas, que abarca respectivamente a área do Alto Juruá e
Purus e o Vale do Javari), sinalizadas no texto "No Caminho
da Miçanga - Um Mundo que se
faz de Contas" de Els Lagrou.
Para os ameríndios, o outro, o estrangeiro, o branco e o
inimigo precisam e devem ser incorporados ao sistema social e
cosmológico, pois são conside-

Rogério Nagaoka

Cerca de 30 funcionários do parque aquático que lidam
diretamente com o público foram capacitados para
atendimento de pessoas autistas e suas famílias

Carolina Moya realiza leituras em voz alta

rados constitutivos do ser, da
identidade dos Huni Kuin.
É sobre essas travessias entre
lugares, culturas e pertencimentos
que a criação cênica busca conversar simbólica e poeticamente. Rumar a Oeste, ao interior do continente, voltando as costas para o
Atlântico. “São travessias que nos
atravessam, nos afetam e nos convidam a olhar para os ‘outros’ que
nos constituem”, diz a artista.
“Eu não sou nascida no
meio flamenco, nem no dos folguedos brasileiros, nem mesmo

PÁSCOA E A DENTIÇÃO
Estamos em abril. Já é comum ver
ovos de chocolate com a proximidade da
Páscoa. Se você gosta destes produtos,
não se esqueça que o açúcar presente nos
ovos pode prejudicar sua dentição.
Os ovos não trazem risco para a saúde
bucal. Estudos científicos apontam que o
cacau, matéria-prima básica para produção
do chocolate, tem efeito anticariogênico.
Porém, grande parte dos chocolates dos
ovos de Páscoa contém elevados níveis de
açúcar na forma de sacarose. A relação entre o consumo de açúcar e o desenvolvimento de cáries é amplamente aceita. A conversão de açúcar em ácido pela placa den-

tal limita a capacidade da saliva de proteger
os dentes. O açúcar também tem forte influência sobre a formação da placa dentária.
Para os amantes de chocolate, a recomendação é a moderação no consumo, não
só pelo aspecto da saúde bucal, como também pelos fatores nutricionais.
Chocolates amargos e com nozes ou
castanhas são preferíveis aos chocolates ao leite e ao chocolate branco. O
chocolate amargo contém menos açúcar e as castanhas evitam que os caramelos grudem nos dentes.
Coma chocolate com prazer. Mas lembre
sempre de preservar sua saúde bucal.

em Piracicaba. Sou de São Paulo, mudei para cá em 2019 e,
ainda assim, todas essas tradições populares e o lugar onde
eu vivo hoje constituem minha
identidade, quem eu sou. Isso
reflete muito no trabalho que
realizo”, completa Carolina.
SERVIÇO
Mais informações sobre o
projeto e a artista podem
ser obtidas no Instagram
(@carolinamoya) e no Facebook (Carolina Moya).

Com foco na responsabilidade social, o Castelo Park Aquático,
localizado no interior de São Paulo, deu um importante passo quanto à inclusão. No último dia 31,
cerca de 30 funcionários do parque aquático que lidam diretamente com o público foram capacitados para atendimento de pessoas autistas e suas famílias. A
Incluir Treinamentos foi a responsável pela capacitação. A empresa,
que tem respaldo do Ministério do
Turismo, é pioneira em consultoria e treinamentos para a inclusão
de pessoas com autismo.
Durante a capacitação, foram
abordados temas importantes,
como o atendimento inclusivo de
excelência e a introdução ao Transtorno do Espectro Autista (TEA),
além de vivência e conscientização.
Também foi feita uma visita técnica para conferir a acessibilidade
do Castelo Park Aquático para o
autismo. Com isso, o parque está
no caminho para se certificar como
uma “Empresa Amiga do Autista”.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC), órgão ligado ao governo
dos Estados Unidos, o TEA atinge de 1% a 2% da população mundial. No Brasil, existem aproximadamente dois milhões de pessoas com autismo. Cada vez mais
procurado por famílias com autistas, o Castelo Park Aquático busca oferecer o melhor e mais inclusivo atendimento a esse público.
DIVERSÃO PARA TODA
A FAMÍLIA - Em Cesário Lange, a 150 km de São Paulo e próximo a Campinas e Sorocaba, o
Castelo Park Aquático tem atrações para todos os perfis e idades, de toboáguas radicais a piscinas tranquilas e brinquedos infantis. Em uma área ampla e repleta de plantas tropicais, o parque aquático também oferece
áreas de descanso, restaurante,
quiosques com deliciosos petiscos, vestiários com chuveiros,
fraldário equipado, guarda volumes e estacionamento gratuito.

A Tribuna Piracicabana
A5

Quinta-feira, 7 de abril de 2022
Divulgação

S ERVIÇO

Prefeitura amplia em 11,55%
o transporte de pacientes

Evaldo Vicente, Aaracy Ferrari, Carmen Piloto, Bete Milan (nova
acadêmica), Maria de Lourdes Sodero e Vitor Vencovsky
Divulgação

Leandro Karnal e Aline Torres, Aracy Ferrari, Carmen Pilotto,
Maria de Lourdes Sodero, Vitor Vencovsky e Evaldo Vicente
Evaldo Vicente

Vitor Vencovsk, Gabriel Chalita, Aracy Ferrari,
Maria de Loures Sodero e Carmen Pilotto

R EGISTRO

Encontro de acadêmicos
na APL, em São Paulo
Membros da Academia Piracicabana de Letras (APl) estiveram
em São Paulo dia 31.04, para posse da nova acadêmica Bete Milan,
na sede da Academia Paulista de
Letras (APl), no Edifício Fernando

Costa, no Largo do Arouche. “Um
ótimo encontro, com novos conhecimentos e novas amizades”, garantem os piracicabanos que já promoveram encontro com o presidente
José Renato Nalini no ano passado.

Contratação de motoristas, novas ambulâncias e remodelação do
serviço beneficia pacientes que fazem tratamento em outras cidades
Apesar das dificuldades impostas pela pandemia da Covid19, o Serviço Integrado de Transporte Social da Saúde (SITSS), da
Secretaria Municipal de Saúde,
não mediu esforços para atender
toda a demanda de pacientes que
necessitam de um veículo para
realização de exames e procedimentos médicos de média e alta
complexidade. Em 2020, foram
3.280 viagens e, em 2021, 3.659,
um crescimento de 11,55%. As
principais cidades que recebem
pacientes de Piracicaba são
Campinas, Leme, Limeira, Rio
Claro, Pirassununga, Botucatu,
São Paulo, Bauru, Barretos,
Araras e Santa Bárbara d’Oeste.
De acordo com Donisete
Aparecido Oliveira, coordenador
do SITSS, esse incremento nas viagens só foi possível devido à reposição dos servidores e capacitação de toda a equipe no Serviço. “Em 2019, tínhamos 39 motoristas e, atualmente, temos 60,
ou seja, um incremento de 54%.
Mas não foi só isso. Em 2021, 11
motoristas aposentaram e, apesar disso, com a articulação da
Secretaria, conseguimos repor
esses 11 servidores e acrescentar
outros 11, ou seja, foram 22 novos motoristas contratados. Além
disso, temos uma equipe capacitada para prestar um serviço de
qualidade à população”, explica.
Hoje, o SITSS tem uma frota
de seis ambulâncias de atendimento básico e acamados, nove
vans – sendo oito para 16 lugares e uma para 21 passageiros –,
além de 63 automóveis e um micro-ônibus. “Hoje estamos transportando, em média, 200 pessoas entre pacientes e acompanhantes, todos os meses. Estamos realizando melhorias para conseguir
ampliar ainda mais este atendimento”, completou Oliveira.

Divulgação

SITSS recebeu o reforço de duas novas ambulâncias no final de fevereiro

Desde o ano passado, conforme explica o coordenador do SITSS,
foram realizadas pequenas reformas na estrutura interna do departamento. “Estávamos há muito tempo pedindo uma melhoria
aqui no prédio para dar melhores
condições aos servidores, bem
como às pessoas que vêm até aqui
procurar o serviço. Agora isto
está sendo possível”, lembrou Oliveira, ao ressaltar que hoje o departamento “não é mais um barracão” e o Serviço está devidamente setorizado, com 10 novos
computadores, além de sala de
espera, almoxarifado, recepção,
cozinha e sala de treinamento.
Para o secretário de Saúde,
Filemon Silvano, dar condições
de trabalho aos servidores é
uma das principais preocupações desta gestão. “Para aten-

dermos bem a população precisamos que os servidores tenham
condições de trabalho e estamos
conseguindo dar isso a eles, por
meio dos pedidos feito pela coordenação. Tenho certeza que os
pacientes estão em boas mãos e
em bons veículos”, afirmou.
FROTA – Conforme lembrou Oliveira, no último ano a renovação da frota aconteceu de
forma mais ágil, o que deu qualidade no transporte dos pacientes.
“Estamos com veículos mais novos e mais confortáveis, mas ainda não está dentro do ideal. Temos projeto de curto prazo para
termos uma frota praticamente
com 100% de veículos novos”.
Um exemplo da renovação foi
o recebimento de duas novas ambulâncias para transporte de pacientes no final de fevereiro deste

ano. As unidades foram adquiridas por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 272 mil do
deputado estadual Alex de Madureira, com articulação dos vereadores Ary Pedroso Jr e Ana Pavão. “Ainda outras unidades devem chegar em breve para compor
a nossa frota. É preciso ter mais
veículos, pois muitos piracicabanos são atendidos em serviços de
saúde em outras cidades como
tratamento de hemodiálise e também em exames e consultas que
às vezes não estão disponíveis
aqui. Estes veículos novos colaboram muito para que a viagem
destes pacientes seja a mais confortável possível”, disse Oliveira.
O SITSS fica à rua Benjamin Constant, 2.265, na Paulista. Informações sobre o Serviço pelo telefone 3437-1999.
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R EPOSIÇÃO

ZONA RURAL

Bebel cita Dieese e defende que
prefeito pode conceder 21%

Estrada do Campestre
recebe revitalização
Divulgação

Posição da deputada estadual Professora Bebel foi defendida nessa
quarta-feira, 6, pela manhã, em ato na frente do prédio do Centro Cívico
A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino), a deputada estadual Professora Bebel (PT), diz
que o estudo realizado pelo Dieese, do terceiro quadrimestre de
2021, mostra que a Prefeitura, conforme sua arrecadação, tem condições legais de conceder o reajuste salarial de 21% à categoria e ainda há recursos sobrando para que
o município possa fazer um plano
de valorização da categoria. A posição foi defendida na manhã de
ontem, 6, em frente ao prédio do
Centro Cívico, onde, mais uma vez,
Bebel foi levar seu apoio aos servidores públicos municipais de Piracicaba, que deflagraram greve
na última sexta-feira, 01 de abril.
A Professora Bebel ressalta
que os servidores estão pedindo
apenas a reposição da inflação
dos últimos três anos, para assegurar a reposição do poder de
compra dos salários, que foram
corroídos pela inflação. “O prefeito Luciano Almeida deveria
rever sua posição e reabrir negociação com a categoria, através
do Sindicato dos Servidores Municipais, que é o legítimo representante da categoria”, defendeu.
Conforme o estudo, coordenado pelo técnico do Dieese, Thiago Soares, a Prefeitura reúne
condições financeiras legais de
conceder reajuste salarial de até
26,6% ao funcionalismo municipal, sem ferir a lei de responsabi-

Divulgação

Conquista da melhoria chegou no dia 23 de março, por meio da SEMA

A deputada estadual Professora Bebel, ao lado do presidente do Sindicato dos
Servidores Municipais, mais uma vez defendeu o movimento da categoria

lidade fiscal, que estabelece um
limite de gasto de até 51% do orçamento. Conforme o estudo, atualmente, a Prefeitura utiliza R$
777,8 milhões anuais para fazer
a folha de pagamento, enquanto
que a arrecadação é de R$ 1.949,3.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), os limites fiscais auferidos no 3º quadrimestre de 2021 (janeiro de dezembro de 2021) mostram que o
município de Piracicaba comprometeu 40,5% de sua Receita Corrente Líquida (RCL) com despe-

sas de pessoal, no âmbito do poder executivo. “Isso mostra que o
município ainda tem uma margem
superior a 11% do total do orçamento para conceder os 21% de
reajuste ao funcionalismo e ainda
valorizar a categoria”, defende.
Para exemplificar sua defesa,
a deputada Professora Bebel mostra que a despesa de pessoal, conforme dados do portal de transparência do município, no terceiro
quadrimestre do ano passado, ficou em torno de R$ 777,8 milhões
enquanto a Receita Corrente Líqui-

da atingiu R$ 1,9 bilhão neste 3º
quadrimestre. Ao exercitar os limites de comprometimento da
LRF, o Dieese concluiu que a despesa de pessoal pode aumentar até
R$ 206,9 milhões sem ultrapassar
o limite prudencial, equivalente a
51,3% da RCL. “Assim, há margem para que a administração
municipal conceda reajuste e possa contribuir com a correção de
remuneração e benefícios dos servidores municipais, incluindo a
categoria dos profissionais do
magistério”, conclui o Dieese.

R ESIDENCIAL Y PÊS

Moradores pedem mais atenção da prefeitura
A pedido de um grupo de
moradores, o vereador Pedro
Kawai (PSDB) esteve esta semana no residencial Ypês, na região
da Vila Sônia, para verificar as
condições de conservação e limpeza do sistema de lazer, próximo ao conjunto habitacional.
No local, Kawai constatou
que é necessária uma intervenção
urgente da prefeitura, especialmente, para dar destinação adequada ao barracão utilizado pela
construtora, durante a obra, que
agora se encontra abandonado.
Outra evidência do abandono do local é a situação do
parquinho infantil e da academia ao ar livre, tomados pelo
mato e com equipamentos danificados. “É um descaso com
as famílias que vivem no residencial”, lamentou o parlamentar.
Segundo Kawai, a falta de
limpeza e de manutenção revela

Divulgação

do atendida e que o material lajão britado estava sendo aplicado em toda a sua extensão.
A obra desta estrada foi concluída dia 30 de março e foi bem
aceito pelos moradores da região,
agradecendo pelo empenho da
parlamentar e da secretaria.
“É na persistência que encontramos o êxito. É claro que
precisamos melhorar muitas coisas, mas depois de muito tempo
conquistamos o cascalho para
essa estrada. Vamos continuar
lutando pelas outras demandas
que já estão em andamento.
Agradeço a secretária Nancy que
tem nos mantido informados
pelos serviços da secretaria e
agradeço aos munícipes que acreditaram no meu trabalho”, destaca a vereadora Ana Pavão.
Além disso, a parlamentar
tem cobrado o executivo sobre a
Avenida Laranjal Paulista, visto
que no dia 22 de março foi feito o
atendimento da operação Tapa
Buraco. A alternativa de saída
para amenizar o trânsito e semaforização do bairro também tem
sido alvo da parlamentar.

E SPETÁCULO

Paixão de Cristo distribui
ingressos neste domingo
Vereador Pedro Kawai visitou o local e lamentou o abandono do local

a precariedade dos serviços públicos, prestados pelo atual governo. Ele também disse estar
preocupado com o perigo que as
crianças enfrentam no caminho
para a escola municipal Prof. Al-

T RIMESTRE

mir de Souza Maia, pois o mato,
que já tomou conta das calçadas, obriga os estudantes a caminharem pela rua, correndo
risco de serem atropeladas.
“Já protocolamos um pedido

formal para que a prefeitura faça
a limpeza e realize a manutenção
do parquinho, da academia e dê
um destino ao barracão, mas isso
dependerá da vontade política do
governo municipal”, concluiu.

C LUBE

Hyundai tem melhor participação Geração Colombina assume
de mercado de sua história
novo mandato no Cristóvão
Dando continuidade à tendência positiva de 2021, a Hyundai registrou a melhor participação de mercado de sua história
em um trimestre, com 10,8%, e
manteve a quarta posição entre
todas as marcas, com 40.359
unidades vendidas. Ao se considerar apenas os automóveis negociados pela rede de concessionárias diretamente para pessoa
física, a participação é ainda
maior, da ordem de 13,2%. Todos os números foram divulgados oficialmente pela Fenabrave
– Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
O HB20 foi o veículo de passeio mais vendido no primeiro
trimestre de 2022 com 18.761
unidades comercializadas enquanto o Creta ocupou a segunda colocação em sua categoria

No ano de 2021, a vereadora
Ana Pavão (PL) recebeu em seu
gabinete a demanda para auxiliar
na melhoria da estrada Anselmo
Fornaziero. Decorreu em indicações sob o número 4240/2021, 1647/
2021, 1461/2021 e em todas estão
descritas a solicitação de atenção
na estrada para o cascalhamento.
Por conta da via ser rural e
por transitar veículos pesados, a
mesma acabou desenvolvendo em
sua extensão muitos buracos, prejudicando os veículos e gerando
desconfortos aos moradores que
ali também transitam e oferecendo riscos em dias chuvosos.
Além de indicações, a parlamentar protocolou no início deste ano um requerimento para o
executivo, onde questiona o motivo do não atendimento. Em resposta, a Secretária Municipal de
Agricultura e Abastecimento
(SEMA) informou que o atendimento desta estrada seria realizado no 1° semestre de 2022.
A conquista da melhoria da
via chegou no dia 23 de março,
por meio da SEMA, onde informou que a demanda estava sen-

no mesmo período, com 12.667
unidades negociadas, sendo 81%
do Creta Nova Geração, lançado
em setembro do ano passado.
“Com a consistente liderança
do HB20 entre os carros de passeio e a alta demanda contínua pelo
Creta Nova Geração durante o primeiro trimestre, fica evidente que
os clientes valorizam a marca
Hyundai, e desejam nossa experiência de condução superior e veículos confiáveis. A inovadora e
última geração do nosso icônico
SUV – o Creta – traz para a categoria recursos exclusivos e inéditos no mercado, elevando o segmento e posicionando-o como um
verdadeiro desafiante para concorrentes premium em segmentos
superiores”, comenta Ken Ramirez, presidente e CEO da Hyundai América Central e do Sul.

No domingo, 3, os colombinos escolheram a próxima gestão
que irá presidir o clube pelos próximos dois anos. A recém-criada
chapa Geração Colombina, encabeçada pelo presidente e vice-presidente Guilherme Pereira (Tatinho) e Orlando Aguiar, respectivamente, foram escolhidos em
eleições diretas, nas dependências do clube, contabilizando 940
votos e aprovação de 78% dos
votos válidos. A outra chapa, Renovação e Transparência, era liderada por Ariovaldo Benites
(Vado do Mirante) e Augusto César R. Prado (Gustão do Posto).
No mesmo pleito foram eleitos os novos integrantes do conselho deliberativo, para mandato de 2022-2028, substituindo 1/
3 do conselho que finaliza sua
gestão neste ano. Destes escolhidos, 20 são membros titulares e
os outros seis são suplentes.
Findando sua gestão, o atual
presidente, Jorge Nascimento, faz
um balanço destes últimos anos.
“Foram anos desafiadores onde
enfrentamos uma pandemia que
afetou o funcionamento do clube,
nos obrigando a manter nossas por-

tas fechadas, onde o principal foco,
que é o nosso associado, foi quem
sofreu com esse afastamento”.
Nascimento ainda ressalta
que mesmo com toda dificuldade
enfrentada deixa um clube saudável financeiramente e em expansão. “Um trabalho de formiguinha
feito com esforço de toda a diretoria e que vem dando cada vez mais
resultado, com a volta dos nossos
antigos associados e a entrada de
novos no quadro social”, diz.
Outra ação enfatizada pelo
atual presidente é a preocupação
em concluir seu plano gestor. “Foram vários projetos concluídos
com êxito que mostram mais uma
vez o comprometimento desta
gestão. Na área de tecnologia conseguimos ainda investir e dar início na implantação de um sistema totalmente novo, que deve
atender nossos associados com
ainda mais qualidade e precisão,
além de expandir nossa rede de
wi-fi para todas áreas do clube, e
não só nas áreas de maior fluxo,
a intenção é ter um associado ainda mais conectado”, disse, e desejou boa sorte e excelente administração à próxima gestão.

A Associação Cultural e Teatral Guarantã distribuirá ingressos gratuitos para as apresentações da 32ª edição da
Paixão de Cristo de Piracicaba.
A entrega acontecerá no próximo domingo, dia 10, no Engenho Central, no mesmo local
onde estão acontecendo os ensaios, das 14 às 18 horas, ou enquanto durarem os ingressos.
Neste ano o espetáculo terá
cinco apresentações entre os
dias 14 e 17 de abril, sempre as
20h. Na Sexta-Feira Santa (15)
haverá uma sessão extra, às 17h.
Cada pessoa terá direito a retirar apenas dois convites e deverá apresentar o CPF. No total, se-

rão distribuídos 1.800 ingressos,
divididos entre os dias 14, 15 (na
sessão das 17 horas),16 e 17 de abril
(quinta-feira a domingo). O convite cortesia deverá ser trocado pelo
ingresso no dia do espetáculo, na
bilheteria instalada no Engenho
Central, até às 19h30 das sessões
e até às 16h30 no caso da sessão
das 17 horas da sexta-feira, 15/4.
ANTECIPADOS - Quem
optar por adquirir os ingressos
antecipadamente deverá efetuar
a compra pelo site https://
www.ingresse.com/paixao-decristo-de-piracicaba-2022 até o
dia 11 de abril, após essa data
os ingressos apenas serão vendidos na bilheteria do evento.
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APOIO
O advogado Francys Almeida,
em frente ao Centro Cívico ao
lado da deputada estadual
Professora Bebel. "É inevitável que a população reconheça que a Professora Bebel
tem feito a diferença na cida-

de de Piracicaba, assim
como o Presidente Lula; o
nome da Bebel ultrapassou
as barreiras partidárias e,
além de ser cativante e firme,
a deputada tem lado! E o lado
dela é o povo”, afirma Francys.
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M INISTÉRIO P ÚBLICO

Parlamentares denunciam
Prefeitura e Ação Cultural
Divulgação

Representação assinada por quatro parlamentares
foi protocolada, ontem, 6, no Ministério Público

A vereadora Rai de Almeida
(PT) e o vereador Pedro Kawai
(PSDB) protocolaram ontem, 6, no
Ministério Público, representação –
assinada também pela vereadora
Sílvia Morales (mandato coletivoPV) e pelo vereador Zezinho Pereira (União) – contra o Prefeito Luciano Almeida (União) e o secretário de Ação Cultural Adolpho Queiroz em relação aos riscos impostos
ao patrimônio público municipal
constituído pelo acervo de artes
plásticas da Pinacoteca Miguel
Dutra a partir da transferência efetuada das obras de tal acervo para
dependências do Teatro Erotides
de Campos, no Engenho Central.
A representação – por meio
de expressivo registro fotográfico,
de detalhados relatos de inspeções
efetuadas por esse grupo de parlamentares e também pela recolha
de amplo material divulgado pela
imprensa – aponta ao Ministério
Público a inadequada e inoportuna
interrupção dos serviços da Pinacoteca, a má conservação atual de seu
acervo e denuncia a indevida transferência integral e definitiva desse acervo para local em desacordo com a legislação municipal.
Ao longo das trinta e seis páginas que compõem essa representação, os vereadores e vereadoras descrevem detalhadamente todo o processo que envolveu o
desmonte do prédio da Pinacoteca – que por lei municipal é o espaço destinado a abrigar a Pinacoteca e seu acervo –, evidenciando as irregularidades no transporte de seu acervo (realizado sem
observância às normas e padronizações preconizadas por entidades e conselhos de museologia e,
mesmo, sem ter sido efetuado o
seguro que tais obras, como patrimônio público que são, exigem).
A representação aponta também uma série de inverdades utilizadas pela atual gestão para jus-

tificar ao MP tal mudança e transferência de local e acervo – em resposta a outra representação. O texto atual destaca, nesse sentido, a
“lamentável deslealdade processual da Prefeitura, representando o Município de Piracicaba,
quando deliberadamente argumentou de modo a omitir o contido na legislação municipal e a criar um cenário tal capaz de induzir
em erro o Ministério Público e o
Juízo” ao omitir que a mudança
de prédio e de acervo da Pinacoteca se deram em caráter definitivo.
A vereadora Rai de Almeida
aponta ainda que “a representação pede também que se averigue se os representados ao insistirem em dispender recursos
para fazer uma transferência que
está em colisão com expressa disposição legal não estariam agindo com desvio de finalidade e gastando em vão recursos públicos”.
O vereador Pedro Kawai salienta que “essa representação foi
necessária por conta de que a acomodação das obras da Pinacoteca
não foi feita de maneira adequada, sendo importante que o Ministério Público fique ciente e faça
uma solicitação de informações para
que tenhamos preservadas as obras
– que são de extrema relevância
não só para a cidade de Piracicaba
como para a História da Arte”.
Em conjunto, os vereadores e
vereadoras que assinam essa representação declaram ainda que
esperam que o Ministério Público
dê a devida atenção ao que expõe
essa denúncia – e aja com celeridade para que o acervo da Pinacoteca possa ser preservado o
quanto antes, sob pena de se manter em risco constante parte fundamental da história das artes
plásticas da cidade, materializada em tais obras que são – cabe
ressaltar – patrimônio público
adquirido com verba municipal.
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1- Bertazzoni falou que o Sindicato está preparando a defesa e pode ir até o STF. 2- Paiva declarou que não será a ameaça de multa que irá
forçar os servidores a retornarem ao trabalho. 3- Emerson Cavalheiro elogiou a firmeza dos servidores e disse que o Sintipel continuará
dando total apoio ao movimento. 4-Juca dos Metalúrgicos, presidente do Conespi, lamentou a intransigência do prefeito Luciano Almeida
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Conespi lamenta intransigência
e leva apoio aos servidores
Diversos diretores do Instituto Conespi estiveram em frente ao Centro Cívico,
levando apoio ao Sindicato dos Municipais e aos servidores municipais em greve
O presidente do Instituto Conespi (Conselho das Entidades
Sindicais de Piracicaba), Wagner
da Silveira, o Juca dos Metalúrgicos, lamentou postura de intransigência do prefeito Luciano Almeida, que suspendeu as negociações com o Sindicato dos Servidores Municipais de Piracicaba e judicializou a greve deflagrada na
última sexta-feira, 01 de abril, depois de ter dito durante toda campanha eleitoral de 2020, que iria
valorizar os servidores municipais.
Nesta manhã de quarta-feira, 06
de abril, diversos diretores do
Instituto Conespi estiveram em
frente ao prédio do Centro Cívico, levando apoio ao Sindicato
dos Municipais e aos servidores
municipais em greve. Além dos
discursos de apoio, os sindicatos

filiados ao Instituto Conespi estão fornecendo todo sistema de
som utilizado desde o início da
greve, enquanto a Subsede em Piracicaba da Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo) está oferecendo café aos
participantes do movimento.
Nas diversas manifestações
de dirigentes sindicais, o vice-presidente do Instituto Conespi, José
Antonio Fernandes Paiva, disse
também que não será a multa de
R$ 50 mil ao Sindicato dos Servidores Municipais, fixada de forma monocrática pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo, que irá impedir a manutenção da greve pela
categoria. “Os sindicatos filiados
ao Conespi estão apoiando este
movimento e, certamente, irá con-

tribuir com o pagamento da multa que vier a ser aplicada, assim
como os próprios servidores, certamente, irão contribuir, porque a
luta é em defesa de uma categoria
como um todo que está sem reajuste salarial há três anos”, disse,
lembrando esse tipo de ameaça é
antiga mas que desconhece que
algum sindicato até hoje tenha
tido que pagar qualquer multa.
Durante as manifestações, o
presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Valdir Sgrineiro, lembrou que em 1994, os servidores chegaram a realizar uma
greve de 45 dias, também por reajuste salarial, e que o movimento,
como naquela época, está muito
forte. Osmir Bertazzoni, diretor do
Sindicato dos Servidores Municipais, também encorajou a catego-

ria a manter a greve e disse que a
entidade estaria se preparando
para defender juridicamente, inclusive, não descartando de levar a demanda para o STF, uma vez que a
administração municipal acabou
não levando o dissídio coletivo
dos servidores para a justiça trabalhista, que é o fórum legítimo.
O presidente do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Artefatos
de Piracicaba, Emerson Cavalheiro, também manifestou total solidariedade aos municipais, defendendo que a categoria se mantenha em greve enquanto as negociações não forem retomadas e a
administração atenda as reivindicações da categoria. “Pode ter
a certeza de que o Sintipel estará
até o final com vocês”, discursou.

M ANANCIAL

Conselho elege diretoria Desassoreamento do ribeirão Piracicamirim teve início ontem
para o biênio 2022/2023
Reprodução/Internet

Escola foi feita em reunião online: conselho é formado
por representantes do poder público e entidades civis

Em reunião online, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI) elegeu a nova diretoria para o biênio 2022/2023. Pedro Chamochumbi foi eleito presidente,
Renato Albuquerque, vice-presidente, e Gustavo da Silva Galvão,
secretário-geral. Formado por representantes do poder público e
entidades civis, o Conselho tem a
finalidade de assessorar, estudar
e propor ao Executivo as diretrizes da politica municipal no
campo da Ciência e Tecnologia.
Chamochumbi disse que
presidir o conselho ao lado de
Renato Albuquerque, professor
da Fumep (Fundação Municipal
de Ensino), será uma excelente
oportunidade para valorizar as
instituições de ensino e pesquisa. Ele quer envolver os principais atores do ecossistema municipal nos processos decisórios
que podem fortalecer e acelerar
a estruturação dos novos ins-

trumentos da política municipal
de inovação. “Precisamos criar
dispositivos que estimulem a pesquisa inovativa, além de apoiar a
consolidação de novos negócios
em Piracicaba e Região”, disse.
Criado em 2000, por meio
do Projeto de Lei n 4.918, o
CMCTI atua como um fórum
permanente de discussão entre
representantes dos setores que
formam a chamada tripla hélice
(empresas, setor público e academia), para o fortalecimento
da relação entre a ciência, a tecnologia, inovação e a sociedade.
Durante a última gestão, o
CMCTI obteve importantes avanços, integrando novos representantes da sociedade civil em seu
quadro, realizando atualizações
em seu regimento interno e promovendo iniciativas de integração
entre as instituições e a comunidade piracicabana, como a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de 2021.

O desassoreamento de cerca
de 3.500 metros do ribeirão Piracicamirim começou ontem, 6, próximo ao Terminal Piracicamirim.
Para a realização do serviço, Piracicaba foi contemplada no programa Rios Vivos, do Governo do Estado, por meio do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica). A Prefeitura pleiteou a participação do município no programa e priorizou o manancial uma
vez que, em épocas de chuvas,
transborda e causa alagamentos
em diversos bairros ao redor.
Os maquinários foram contratados pelo DAEE e chegaram
terça-feira, 5, ao município. Três
pontos do ribeirão Piracicamirim
receberão o serviço. O primeiro fica
nos bairros Morumbi e Piracicamirim. O segundo no bairro Maracanã. E o terceiro no bairro Bosque da Água Branca. A intervenção visa a retirada de materiais

como terra, pedras e lodo, que impedem o curso da água e contribuem para o transbordamento.
“Esses pontos foram escolhidos por serem os mais críticos e
estão próximos aos bairros que
foram mais castigados pelos alagamentos causados pelas chuvas
do final de janeiro e início de fevereiro deste ano”, explica Odair
Mello, da Defesa Civil, que monitora e orienta os trabalhos da
equipe enviada pelo DAEE.
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), prepara os locais para a entrada dos
maquinários. Outras ações preliminares necessárias também serão realizadas. “O ribeirão Piracicamirim é um importante manancial que corta a cidade e precisa de atenção para preservar a
fauna ao seu redor”, comenta o
titular da Sedema, Alex Salvaia.

Divulgação

Cerca de 3.500 metros receberão a intervenção; bairros Morumbi,
Piracicamirim, Maracanã e Bosque da Água Branca serão contemplados
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SEDEMA
O vereador Gustavo Pompeo (Avante) se reuniu, ontem, 6, com representante da Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente) para encaminhar demandas da
população sobre poda de árvores e remoção de outras que se encontram caídas.
Durante a visita, o vereador apresentou pontos que precisam de atenção como a rua
Josaphat Gomes de Oliveira, rua Jacinto
Roberto Penedo e no quarteirão da Escola
Benedito de Andrade. Foram apontados os
perigos que as árvores têm gerado. “É muito importante a poda e retirada dessas árvores e galhos, pois podem causar acidente,
além de permitir que animais peçonhentos
procriam e façam morada”, avalia Pompeo.
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Campanha Zera Dívida negocia R$ 4,6 mi
Ação cria oportunidade de ficar em dia com a autarquia; o valor negociado ainda não entrou nos cofres da autarquia
Desde o começo da campanha Zera Dívida, em 1º/2, o Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto) já negociou R$ 4,6 mi
em 680 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 recebido. “Ressaltamos que esse foi o valor negociado, não significa valor recebido,
muito menos a garantia de recebimento, mas a campanha Zera Dívida é uma grande oportunidade
para aqueles que pretendem qui-

tar 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

Divulgação

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.

A campanha Zera Dívida terá vigência de seis meses

“VER
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A
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Roberto Morais acompanha Parceria vai disponibilizar óculos
governador em Piracicaba de grau a cerca de 4.000 alunos
Nesta sexta-feira (8), o governador do Estado de São Paulo,
Rodrigo Garcia, cumpre extensa
agenda de compromissos em Piracicaba e outras cidades como
parte do programa Governo na
Área. O deputado estadual Roberto Morais participa dos trabalhos
que têm início às 9h da manhã e
segue até às 22h. A primeira atividade da comitiva será no Engenho Central em Piracicaba, das
9h às 10h30, com Reunião Regional de Secretariado, seguido por
abertura, assinaturas, anúncios
e descerramento de placa.
Pelo Detran acontece a assinatura de autorização para Infraestrutura viária no âmbito do
Programa Respeito à Vida. Pela
Habitação ocorre a assinatura de
autorizo para implantação do empreendimento Nossa Casa para
744 unidades em Piracicaba, autorizo para licitação de 216 unidades em Limeira, autorizo para
início das obras de 40 unidades
do Programa Nossa Casa/CDHU
em Charqueada, entrega de 102
títulos do Programa Cidade Legal para o município de Rio Claro
e entrega de 8 títulos do Programa Cidade Legal para a cidade
de Santa Cruz da Conceição.
Para o Desenvolvimento Regional acontece a assinatura de
autorizo para obras de Infraestrutura Urbana. Dentro da pauta do meio ambiente será efetuada a assinatura para início de
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Deputado estadual Roberto Morais irá acompanhar
a comitiva do governador Rodrigo Garcia

obras do Programa Rios Vivos. O
Programa Nova Frota entrega
equipamentos e a Secretaria de
Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência anuncia investimentos para região dentro do
Programa Cidade Acessível.
Junto ao Governo do estado,
Morais efetua a entrega de 107
equipamentos entre caminhões pipas, ambulâncias e demais veículos para diversas gestões municipais. No período da tarde está prevista uma visita à fábrica da GWM
em Iracemápolis quando ocorre um
ato de emplacamento do 1º veículo
eletrificado produzido pela fábrica.

Ainda no período da tarde
(15h) em Rio das Pedras será
inaugurada a primeira obra do
Programa Estrada Asfaltada na
SPA 045/127 (acesso ao município de Rio das Pedras com extensão de 5,5 km). No município de
Elias Fausto será inaugurada
Usina Minigeradora Fotovoltaica
da Sabesp com capacidade para
abastecimento de 780 residências. De volta a Piracicaba por volta das 18h está prevista uma palestra para sociedade civil, visita
ao Parque Tecnológico e visita à
Base de Aviação da Polícia Militar no Aeroporto de Piracicaba.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria
com a Fundação ArcelorMittal,
Secretaria Municipal de Saúde e
Setor de Saúde do Escolar, iniciou as ações referentes ao projeto de acuidade visual para os
alunos dos primeiros anos das
escolas de Ensino Fundamental
da Rede Municipal de Piracicaba.
A ação está vinculada ao
Programa Ver e Viver – ArcelorMittal, sendo esse realizado
desde 1999, contemplando, nesse
período, mais de 74 mil alunos
vinculados à Rede Municipal.
Em 2022 a ação teve início em
março e irá atender cerca de 4.000
alunos do 1° ano do ensino fundamental, os quais farão exames
para diagnosticar a necessidade do
uso de óculos. As atividades estão
previstas até outubro deste ano.
“A ArcelorMittal é uma parceira de anos, já ofertando dignidade para milhares de alunos
assistidos pela nossa Rede Municipal de Educação desde 1999.
A cessão dos pares de óculos para
aqueles que possuem algum tipo
de problema na visão reflete positivamente no aprendizado e
no desenvolvimento dos estudantes por meio programa Ver
e Viver”, frisa o secretário municipal da Educação, Bruno Roza.
CAPACITAÇÃO - Na segunda quinzena de março, no anfiteatro da Secretaria Municipal de
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Ação deste ano prevê atender cerca de 4 mil
alunos do 1° ano da Rede Municipal de Educação

Educação, foi realizado o treinamento com a enfermeira do trabalho Mag Cleto, da Abertta Saúde/
ArcelorMittal, com o objetivo de
orientar e capacitar as equipes sobre a aplicação do teste de SNELLEN e preencher documentos durante a realização do programa.
O treinamento contou com a
presença de 100 profissionais, englobando o Setor de Saúde do Escolar, bem como dos gestores das
unidades escolares, orientadores
de alunos e auxiliares de ação educativa de 47 unidades da Rede.
PROGRAMA - O programa
é composto pelas seguintes etapas:

autorização dos pais, realização do
teste de SNELLEN e confirmação
do teste, caso o resultado dos testes esteja abaixo da média obrigatória, o aluno será encaminhado
para consulta com oftalmologista na Clínica dos Olhos, Receituário / Comparecimento à ótica e
Retirada dos óculos na ótica.
Após o preenchimento do
relatório final de acompanhamento e de desenvolvimento do
programa de cada escola, os
alunos diagnosticados e que
demandam o uso de óculos os
receberão gratuitamente pela
Fundação ArcelorMittal.
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SAÚDE

Santa Casa Saúde propõe estilo de vida saudável
Médica Vanessa Valente Ventura fala de cuidados que o indivíduo pode e deve ter consigo mesmo
A OMS (Organização Mundial da Saúde) conceitua saúde como
“um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não
apenas pela ausência de doenças
ou enfermidades”. Segundo a médica Vanessa Valente Ventura, do
Santa Casa Saúde Piracicaba, o
processo de viver com ou sem saúde está intimamente relacionado
às características de cada contexto e aos significados que cada
indivíduo atribui a sua essência
de vida. “A definição de saúde
não se reduz, portanto, a uma
evidência orgânica, natural e
objetiva e nem como um estado
de equilíbrio”, complementa.
Ela lembra que o modelo de
saúde biomédico implantado há
décadas tem como foco apenas o
processo de cura, deixando de lado
determinantes sociais, psicológicas,
espirituais e contextuais do indivíduo que impactam diretamente em
sua qualidade de vida e saúde.

“A gente sabe que, na prática,
o estado de saúde está diretamente relacionado aos modos de ser e
produzir e à capacidade de recriar
a vida em sua singularidade e multidimensionalidade”, considerou.
Segundo Vanessa, para indicar a mudança nos hábitos que
impactam na saúde, a abordagem
do paciente precisa ser sobre o olhar
de sua expectativa em relação à
saúde; e estar disponível para mudanças em busca por mais qualidade de vida é o início do caminho.
“São cuidados que o indivíduo pode
e deve ter consigo mesmo”, disse.
Com a proposta de promover
algumas dicas importantes para
agregar saúde à vida, Dra. Vanessa indica meditação, muita hidratação, alimentação saudável e prática regular de atividade física.
Ela lembra que a prática da
meditação tem sua importância na
amenização do estresse da vida
moderna, proporcionando o au-

mento do poder de concentração,
resistência do estresse, alívio da
dor física e emocional, autoconfiança e controle de ansiedade.
A hidratação, por sua vez, é
importante para todas as idades
tendo como alguns benefícios o
auxilio no processo de digestão,
regulação da temperatura corporal, lubrificação da articulação, funcionamento do rim, hidratação da pele e cabelo e auxilio na circulação sanguínea.
A boa alimentação também
é determinante à saúde ao longo da vida e o ideal é que o indivíduo prepare conscientemente suas refeições, trazendo
além da alimentação saudável,
o afeto e o cuidado para consigo
mesmo e para os que o cercam.
“A população está cada vez
mais preocupada com a rapidez no
preparo das refeições, esquecendo
que o preparo de saladas também
é rápido e muito mais saudável

para o organismo”, pontou Dra. Vanessa. Ela reforça a importância de
incluir nas refeições o grupo de proteínas, como ovos, leites e derivados
ou carnes, fundamentais para a
manutenção da massa muscular.
A prática regular de atividade
física é, segundo ela, outra atitude
que traz benefícios a todas as idades. Exercitar-se promove a manutenção ou ganho da amplitude de
movimentos e de massa muscular,
proporciona bem estar, melhora na
qualidade do sono, analgesia e neuroplasticidade. “A atividade física
deve ser incentivada desde a infância, a fim de evitar lesões precoces
e ajudar no desenvolvimento motor e no controle de peso, aumentando as chances de um futuro
mais ativo”, ponderou Ventura.
Ela ressalta que hábitos saudáveis associados a consultas
médicas preventivas, contribuem
para a manutenção de uma vida
mais ativa, saudável e feliz.

“E você, neste Dia Mundial da Saúde, qual seu olhar para uma
vida saudável?”, reflete a médica Vanessa Valente Ventura
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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.
------------------------------------------

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

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. GENY SILVANO PESSOTTI
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade
e era filha do Sr. José Silvano e
da Sra. Elisa Henrique, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Antonio Carlos Silvano Pessotti casado com Lucilene Dinis Torres e Carlos Eduardo Silvano
Pessotti. Deixa 02 netas. O seu
sepultamento deu-se ontem ás
15:00 hs, no Cemitério Parque
da Ressureição, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).
SRA. LUZINETE MENDES RODRIGUES Faleceu anteontem
na cidade de São Pedro aos 46
anos de idade.Era casada com
Sr.Benedito Donizeti Rodrigues
Era filha do finado Sr.Antonio
Mendes e da Sra.Francisca
Maria Leite Mendes. Deixa os
filhos: Alessandra, Mateus e
Alexandre, deixa irmão e demais
parentes.O seu sepultamento

deu se ontem ás 16:30 h saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de São Pedro seguindo para o Cemitério Parque São Pedro onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MARCIO ROBERTO FRANZIN Faleceu ontem na cidade de
São Pedro aos 72 anos de
idade.Era filho dos finados Sr.
Vitorio Franzin e da Sra. Emerenciana Franzin.Deixa os filhos: Marcela e Rodrigo, deixa
irmãos, demais parentes e
amigos.O seu sepultamento
dar se hoje ás 10:30 h saindo
a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus –Sala 1
seguindo para o Cemitério
Municipal daquela localidade
onde será inumado em jazigo
da família. Esta sala possui
serviço de Velório On-Line consulte os familiares. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

FALECIMENTOS
SR. JOSE APARECIDO IACOPE faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 59 anos, filho
do Sr. Euclydes Iacope, já falecido e da Sra. Lydia Andriotta. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 14h00
no Velório Municipal de Saltinho/SP para o Cemitério Municipal de Saltinho/SP em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LUZIA DE SOUSA MOURA faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha
dos finados Sr. Lazaro Antonio de Sousa e da Sra. Alice
Germano de Sousa, era viúva
do Sr. Francisco Moura; deixa
a filha: Marilda Aparecida Moura Pereira, casada com o Sr.
Jose Clarindo Pereira Junior.
Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala “B” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE MARQUES faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados
Sr. João Marques e da Sra. Geralda Marques; deixa as filhas:
Ana Claudia Marques e Ana
Paula Marques. Deixa netos,
demais familiares e amigos.

Seu sepultamento foi realizado ontem, às 09h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JAIR CARLOS PUPIN faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados
Sr. Jose Pupin e da Sra. Maria
Pupin, era viúvo da Sra. Maria
Aparecida Pupin; deixa os filhos: Jose Miguel Pupin e Alexandre Pupin. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
11h00 da sala “B” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFª ALAIDE DA SILVA DROGHETTI faleceu ontem, nesta
cidade, contava 75 anos, filha
dos finados Sr. José Maria da
Silva e da Sra. Adolfina Maria
de Lima, era viúva do Sr. Jorge
Ernesto Droghetti Crippa; deixa os filhos: Lilian Amalia Droghetti e Ricardo Marcelo Droghetti, casado com a Sra. Rosimeire Peruche Droghetti.
Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h30
do Velório da Saudade, sala
01, para o Cemitério Municipal
de Santa Maria da Serra – SP,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUIZ ALBERTO FIORIN faleceu ontem, nesta cidade,
contava 58 anos, filho dos finados Sr. Oswaldo Fiorin e da
Sra. Teresinha Porto Fiorin, era
casado com a Sra. Vera Lucia
Botelho Cruz; deixa os filhos:
Lilian Cristina Fiorin e Luiz
Henrique Fiorin, casado com
a Sra. Ellen Cristina Fiorin.
Deixa os netos: Guilherme,
Emele, Melissa, deixa ainda
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
14h00 da sala “01” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011054-58.2017.8.26.0451.O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Piracicaba, Estado de São Paulo, Dr(a).Eduardo
Velho Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a tantos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente a PAULO VINICIUS COSTA, RG 30.150.625, CPF 252.968.30857,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Mauricio Radicchi
Me, alegando em síntese ser credor da quantia de R$ 9.525,68 (atualizada em junho/2017), referente a prestação de serviços de jardinagem. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Tudo de acordo com o seguinte despacho: "Vistos. Defiro a citação do requerido,
por Edital, devendo o autor apresentar a minuta em dez dias, expedindo-se, posteriormente, o necessário. Decorrido o prazo do edital, sem manifes-tação, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para nomeação de curador especial ao citado por edital. Com a nomeação, intime-se a manifestação e, após, vista à parte autora. Int." Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Piracicaba, aos 21 de janeiro de 2022

ONG VIRA LATA – VIRA VIDA
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam todos os senhores Associados da Organização Não Governamental Vira Lata – Vira Vida, CNPJ nº 11.174.841/0001-31,
sediada à Rua Bom Jesus, nº 770, térreo, Bairro Alto, Piracicaba
S/P., convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 27/04/2022, em Piracicaba, Estado de
São Paulo, na sede da própria entidade (Rua Bom Jesus, nº
770, Piracicaba S/P), às 17h30min. em primeira convocação
(com quorum mínimo: metade mais um dos associados presentes) e, às 18h00min. em segunda convocação com qualquer número de associados presentes, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:a) Prestação de Contas do Exercício Findo (A documentação
que compõe a prestação de contas: relatório da Diretoria, Balanço e conta de sobras/perdas e Parecer do Conselho Deliberativo e Fiscal estará à disposição de todos os associados na
sede da entidade, à Rua Bom Jesus, nº 770, térreo, Bairro Alto,
Piracicaba S/P);
b) Aprovação da proposta de programação anual da Instituição/
plano de metas;
c) Deliberação do Valor Mensal da Contribuição Associativa;
d) Assuntos Gerais de interesse da instituição e de seus associados.
Informes Adicionais:
1. Não poderão tomar parte na assembleia os associados
inadimplentes.
2. Os associados que não puderem comparecer, poderão mandar seus representantes munidos de procuração por escrito.
Piracicaba, 07 de abril de 2022.
ONG Vira Lata – Vira Vida
Cássia Maria Angelo - Presidente
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Câmara de Rio das Pedras
pede novas melhorias na
infraestrutura urbana
Sessão ordinária, na última segunda (4), contou com a presença de todos os vereadores
A Câmara Municipal de Rio
das Pedras realizou na segundafeira (4) sua 8ª sessão ordinária
do ano. Com a presença de todos
os vereadores durante o Expediente, foram apresentadas inúmeras Indicações, uma Moção de
Pesar e a aprovação de um Requerimento de Informações.
Sempre preocupado com a
causa em defesa dos animais, o
vereador Geraldo José dos Santos (União Brasil), também conhecido como “Professor Geraldo”, indicou ao Executivo a implantação do “Abril Laranja”,
que se refere à prevenção contra
a crueldade aos animais. Justificou a indicação objetivando que
o poder público se mobilize com
ações de conscientização das pessoas a respeito da prevenção contra a crueldade aos animais.
Geraldo também utilizou a
Tribuna e agradeceu o atendimento de solicitações pela Prefeitura (retirada de lixo, recuperação de pontes, merenda,
etc.) além de colocar a necessidade de conscientização sobre
a crueldade com os animais.
Max Prestes dos Santos
(União Brasil) apresentou quatro Indicações solicitando serviços como a construção da canaleta para escoamentos de
águas pluviais na avenida Davi
Miori, próximo ao número 17
(São Cristóvão II); instalação de
redutor de velocidade, na rua
Cristina Taranto Pariz (próximo
ao número 900, Bom Retiro);
reparo no asfalto na rua Lacerda Franco (próximo ao número
192, bairro Jardim Dona Antonieta) e reparos na canaleta existente na rua João Batista de Melo
Aires, no bairro São Cristóvão I.

Divulgação

Bê Cecotte e Zé do Paulo
pedem transporte
aos universitários
Os vereadores Sergio Roberto
Cecotte (Bê) e José Roberto Henrique (Zé do Paulo), ambos do PSB,
apresentaram nesta 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de
Rio das Pedras, duas importantes Indicações de alcance social ao
Executivo. A sessão ocorreu nesta última segunda-feira (4).
Uma delas sugere ao Prefeito a criação através de Lei Municipal, de vale-transporte para
estudantes que estejam cursando nível superior em faculdades
localizadas em nossa região.
“Sabemos das dificuldades
enfrentadas pelos universitários
para seguir em frente em seus estudos, pois o valor das mensalidades já é enorme para os estudantes, e a criação deste vale-transpor-

te certamente ajudaria, beneficiando e incentivando a muitos”, declararam os autores da sugestão.
Quanto à outra Indicação, Bê
e Zé do Paulo solicitaram ao Executivo Municipal que envie Projeto de Lei à Câmara, aumentando
o valor da remuneração para
quem faz estágio na Prefeitura.
Os vereadores signatários justificaram seu pleito, argumentando que o atual valor de R$ 676,65,
não recebeu reajuste desde o ano
de 2020. “Sugerimos que o valor
seja corrigido para R$ 1.000,00
mensais, com o cumprimento de
jornada de 6 horas diárias”,
acrescentaram os vereadores em
sua Indicação, buscando com
essa indicação, corrigir uma situação injusta aos trabalhadores.

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

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

Foi apresentada uma Moção de Pesar pelo falecimento do médico Arnaldo dos Reis

Já a vereadora Vanessa Stocco Botam pleiteou reparos na grade de proteção do Poço de Visitação (PV) da galeria de água pluvial na rua Quintino Bocaiúva,
próximo ao no bairro Vitória Perim Cezarino (Pombal); reforma
da quadra de vôlei de areia no
Centro Educacional Raul Cesar
Urbano finalizando com o pedido de corte do mato e limpeza do
entorno da quadra poliesportiva
coberta da E. M. Prof. Augusto
Elias Salles (São Cristóvão), bem
como a conclusão da construção.
Vanessa também utilizou a
Tribuna Livre e comentando suas
Indicações. Apresentou também as
respostas da Administração, a
Requerimentos de sua autoria,
sobre a população de alunos com
TEA (Transtorno do Espectro Autista) e os cuidados aplicados aos
mesmos; a respeito de área pública na entrada do bairro Ouro Fino
que estava sendo usada para
descarte irregular de lixo e as explicações do SAAE sobre questi-

onamentos acerca da qualidade
da agua distribuída na cidade.
O parlamentar Jeandre Deive Roncato (PSDB), também conhecido como “Nabuco”, inseriu
neste expediente quatro Indicações e um Requerimento, além do
uso da palavra na Tribuna.
Nabuco solicitou a troca de
lâmpadas tradicionais por lâmpadas tipo LED na extensão da
Rua Monsenhor Gallo (Bom Jesus I) e a troca de lâmpadas queimadas na Praça do Cemitério
Municipal; construção de calçada no local que se encontra o
ETA (Estação de Tratamento de
Água) em frente o jato da Painco, encerrando com o pedido de
instalação de um novo relógio de
energia e todo o cabeamento na
Praça Luiza Brugnaro Bortolan.
Em seu Requerimento de Informação, aprovado por seus pares, Nabuco questiona as condições de salubridade do prédio localizado na Avenida José Augusto da Fonseca nº 534 (Bom Jesus

l), que está sendo utilizado como
garagem municipal, almoxarifado, central de veículos para viagens e afins, depósito do SAAE,
entre outros após visita ao local.
Ao utilizar a palavra, o vereador abordou suas Indicações e expôs os motivos de seu Requerimento sobre as condições do prédio.
Outras Indicações da 8ª sessão foi a solicitação de implantação de uma academia ao ar livre
no Bairro Luiz Massud Coury,
entre o Campo de futebol e a praça da pista de caminhada (Joaquim Afonso-PSB); a colocação de
uma lombada na Rua Vereador
Moacir Severino número 126 no
bairro Sem-Terra (Edison Marconato-PSDB) e operação para tapar o buraco e consertar a camada asfáltica, na Rua Marta Maria Bianchim, próximo ao nº 341,
Bairro Jardim Santo Antônio
(Nivaldo do Depósito-PSDB).
A Moção de Pesar, assinada por
todos os vereadores, foi pelo falecimento do Dr. Arnaldo dos Reis.
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ÍCARO JONAS COUTINHO DA ROCHA e JULIA MARIA JANTIN
TABOADA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, analista de sistemas, nascido em Santa Bárbara D'Oeste
- SP, aos 21/09/1993, residente e domiciliado Na Rua Holanda
Cibim, nº 28, Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP,
filho de AMARILDO COUTINHO DA ROCHA e de MARCIA CRISTINA DE MOURA COUTINHO DA ROCHA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, bacharel em direito, nascida
em Rio das Pedras - SP, aos 06/02/1998, residente e domiciliada Na Rua Holanda Cibim, nº 28, Jardim São Cristóvão II,
Rio das Pedras - SP, filha de VALDIR APARECIDO TABOADA e
de VALERIA APARECIDA DE TOLEDO JANTIN TABOADA.
CLEITON RICARDO CAPARELI e LETICIA CRISTINA BASSANI,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de maquinas, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 01/
06/1986, residente e domiciliado Rua Rua Marta Maria Bianchin, nº 270, Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filho
de PAULO REIS CAPARELI e de RUTE GOMES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrativo, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 07/06/1994, residente e domiciliada Rua Rua Marta Maria Bianchin, nº 270,
Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filha de VALTER
DONIZETI BASSANI e de MARIA CECILIA FOLHA BASSANI.
GABRIEL PEREIRA DE FREITAS e REBECA DIAS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro,
operador logístico, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 02/
06/1999, residente e domiciliado Na Rua Júlio Rogero, nº
14, Jardim Alberto Zeppelini, Rio das Pedras - SP, filho de
ANTONIO PEREIRA DE FREITAS e de CASTORINA APARECIDA DE FREITAS; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteira, do lar, nascida em Capivari - SP, aos 30/05/2000,
residente e domiciliada Na Rua Júlio Rogero, nº 14, Jardim
Alberto Zeppelini, Rio das Pedras - SP, filha de CLÁUDIO
DIAS DE OLIVEIRA e de ROSELI RODRIGUES DE OLIVEIRA.
RODRIGO PEREIRA DA SILVA e ISABELA MARTIMBIANCO,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado,
auxiliar de faturamento, nascido em Capivari - SP, aos 14/01/
1995, residente e domiciliado Rua Rua Agostino Petrini, nº
54, Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras - SP, filho de
EDMILSON PEDRO DA SILVA e de CLEIDE MATOS PEREIRA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, do lar,
nascida em Capivari - SP, aos 18/02/1998, residente e domiciliada na Rua Agostino Petrini, nº 54, Residencial Bom Jardim,
Rio das Pedras - SP, filha de ANGELA MARIA MARTIMBIANCO.

CARATÊ
SOLPACK
Nesta semana o Secretário de
desenvolvimento econômico,
Industria e Comercio Marcelo
teles e o Diretor de Administração João de Oliveira visitaram a empresa Solpack para
conhecer as novas instalações
e ampliações. Na conversa pu-

deram abordar pontos onde a
parceria entre o município e
a empresa pode evoluir e trazer mais benefícios para a cidade. A empresa que está instalada na cidade há cerca de
20 anos conta com aproximadamente 300 funcionários.

Desde 2020 sem participar
de torneios, a Associação
Washi Kan/SESPEL Rio das
Pedras participa da 1° etapa
do circuito acak. O evento
contou com a participação de
360 atletas de 36 associações diferentes de 25 cidades, tendo como presidente
da entidade o sensei Caio
Schiavom. A Washi Kan/SES-

PEL teve um brilhante desempenho, conquistando as
colocações: Bianca Roncato:
1 lugar - shiai kumitê (luta);
Beatriz Foreze: 1 lugar shiai
kumitê (luta) e 2 lugar Kata;
Fabio Wenceslau: 3 lugar
shiai Kumitê (luta); Matheus
Oyan: 3 lugar shiai Kumitê
(luta); e Micaela Schiavom: 3
lugar shiai Kumitê (luta).

Divulgação
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CAIO VINICIUS RODRIGUES DA HORA SILVA e GICELY FERNANDES DANTAS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de logistica, nascido em São Paulo
- SP, aos 17/07/2002, residente e domiciliado Na Rua Marta
Maria Bianchin, nº 357, Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filho de ALMIR LUIZ DA HORA SILVA e de GICÉLIA
RODRIGUES DA HORA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, assistente comercial, nascida em São
José de Piranhas - PB, aos 13/11/2002, residente e domiciliada na Rua Marta Maria Bianchin, nº 357, Jardim Santo
Antônio, Rio das Pedras - SP, filha de WILLIAM CRISTEL
VIEIRA DANTAS e de HELENA FERNANDES DANTAS.
JOÃO GOMES FILHO e MARIA APARECIDA CEZARINO AZEVEDO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro,
agricultor, nascido em São José de Piranhas - PB, aos 09/08/
1992, residente e domiciliado na Rua Lázaro de Almeida, nº
666, Jardim Alberto Zeppelini, Rio das Pedras - SP, filho de
JOÃO GOMES DE MORAIS e de PRANCISCA PEREIRA GOMES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do
lar, nascida em Itumbiara - GO, aos 07/12/2005, residente e
domiciliada Na Rua Lázaro de Almeida, nº 666, Jardim Alberto Zeppelini, Rio das Pedras - SP, filha de PEDRO PAULINO
DE AZEVEDO e de ADRIANA APARECIDA CEZARINO.
EDUARDO JOSE BARBOSA DA SILVA JUNIOR e AMANDA SOUZA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, atleta, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 03/09/1995, residente
e domiciliado Na Rua Luiz Massud Coury, nº 121, Residencial
Doutor Jorge Coury, Rio das Pedras - SP, filho de EDUARDO
JOSE BARBOSA DA SILVA e de FRANCISCA DE SOUZA SILVA; e
a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, nutricionista,
nascida em Florianópolis - SC, aos 13/12/1993, residente e
domiciliada Na Rua Luiz Massud Coury, nº 121, Residencial
Doutor Jorge Coury, Rio das Pedras - SP, filha de ROBERTO
JOAQUIM SOUZA e de DILMA ANA FERREIRA SOUZA.

REESTRUTURADOS

CARRO NOVO
O Conselho Tutelar de Rio
das Pedras a partir de agora
poderá contar com mais um
reforço nas tarefas de proteger as crianças e adolescentes da cidade. Na quinta feira, dia 6 de abril, o prefeito
Marcos Buzetto fez a entrega

de um automóvel Fiat Grand
Siena 0 KM para as conselheiras. Segundo as conselheiras
Alana e Quitéria que receberam as chaves o carro vai trazer mais agilidade e eficiência no atendimento às crianças e adolescentes da cidade.

Após anos de abandono e
descaso a Biblioteca e a Brinquedoteca estão totalmente
reestruturadas e prontas
para receber novamente a
população. A biblioteca, após
ter perdido a maior parte do
seu acervo, consegue já
contar com 10.000 livros dos
quais a metade já está catalogada. Já a brinquedoteca
precisou ficar fechada durante a pandemia e para ser re-

aberta precisou passar por
pequenas reformas, além de
limpeza e conserto dos brinquedos. Os dois pontos se
dedicam à algo que atualmente falta muito as crianças
e jovens: a leitura e as brincadeiras sem o celular. Para
os interessados, a biblioteca
e a brinquedoteca ficam abertas diariamente e funcionam
nos prédios anexos na Avenida Adhemar de Barros, 520.

REINALDO RIBEIRO DOS SANTOS e VALQUIRIA DOS SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, pedreiro, nascido em Itaberaba - BA, aos 20/05/1975,
residente e domiciliado Na Rua José Tararan, nº 72, Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras - SP, filho de MANOEL
RIBEIRO DOS SANTOS e de DARCY DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Piracicaba - SP, aos 17/02/1974, residente e domiciliada Na Rua José Tararan, nº 72, Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras - SP, filha de BENEDITO MANUEL DOS
SANTOS e de DORALICE CUSTODIO DE CAMPOS.
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,07 de
abril de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA
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I NFRAESTRUTURA

Novo poço artesiano
no bairro Nosso Teto
O SAAE e prefeitura na corrida para garantir o abastecimento de água da cidade deram
passos importantes. Conforme
já antecipado na semana passada, o poço artesiano perfurado
nas imediações da Escola do
Bairro Nosso Teto, com estudos
geológicos, permitiu de forma
positiva uma boa vazão de água.
A perfuração chegou a aproximadamente 350 metros e o poço
está produzindo cerca de 20.000
litros por hora. Nos próximos
dias ele receberá a instalação de
bombas e tubulação para a distribuição de água no bairro.
O poço perfurado ao lado da

Rotatória da entrada da cidade
pela avenida Elias Candido Ayres,
próximo a rotatória da Bandeira
também já foi instalada a bomba
e as tubulações, para que provavelmente nessa próxima semana
comece a distribuição de água
nessa região. Outra escavação já
em andamento é do Poço localizado atrás do Condominio Vivendas de Java que já está em mais de
150 metros e tem previsão de encontrar água nos próximos dias.
Após verificação da qualidade e quantidade de água,
ela será destinada a abastecer os bairros Jorge Coury,
Cambará e Dona Rosina.
Divulgação

I NVESTIMENTO

Rio das Pedras terá troca de
tubulação sem escavar ruas
Essa semana começou a troca de 3,4 quilômetros de rede de distribuição
que vai passar praticamente despercebida pela população riopedrense
Nem todos sabem, mas a
falta de água em Rio das Pedras não é causada só pela escassez de chuvas, mas também
por perda de água tratada na
rede de distribuição que fica debaixo da terra. Estima-se que
em alguns pontos a perda chegue a 50%, ou seja, metade da
água que sai pronta para o consumo se perde pelo caminho e
não chega a casa das pessoas.
E um dos maiores desafios
é fazer essa troca de rede sem
gastar além do permitido, sem
causar transtorno para a população com ruas escavadas, buracos, poeira e outros. E a Prefeitura de Rio das Pedras deu um
passo gigante nesse aspecto. Essa
semana começou a troca de 3,4
quilômetros de rede de distribui-

ção que vai passar praticamente
despercebida pela população.
Ao invés de quebrar o asfalto,
escavar a terra, retirar a tubulação
antiga, instalar a nova, fechar o
buraco com terra e refazer o asfalto, a empresa contratada utiliza
um sistema totalmente inovador.
O equipamento faz um buraco de meio metro quadrado e
uma broca escava o caminho
por onde a rede nova vai passar
sem destruir o asfalto, sem fazer sujeira, sem atrapalhar a
vida de moradores e comerciantes e principalmente custando
muito menos para a prefeitura.
A obra teve início no bairro Jorge Coury e vai se estender até o Bom Jesus, eliminando todos os vazamentos e
perda de água no percurso.

Divulgação

Empresa irá trocar 3,4 quilômetros de rede de distribuição de água
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ESCOLA ANGELA ORIQUI

VISITA DO GOVERNADOR
Sexta-feira, 8, será marcada
pela visita do Governador
Rodrigo Garcia à cidade de
Rio das Pedras. Ele estará
no Portal Pilé Degaspari na
parte da tarde fazendo a solenidade de entrega do re-

REVEZAMENTO
Rio das Pedras foi representada por duas equipes na oitava edição da Maratona de
Revezamento de Piracicaba,
quando obteve a 3ª colocação
nos Quartetos (Tiago/ Émerson/ Jhames/ Mazaia) entre os
30 participantes, e o octeto ficou na 6ª colocação entre as
31 equipes (Bicanca/ Wainer/
Juninho/Giovani/ Reginaldo/
Jego/ Felipe e Émerson). A
partir de agora, os atletas treinam para 11/6, quando disputam uma prova difícil entre São

Pedro/Brotas, com o total de
62 Km. MOUNTAIN BIKE - A Rio
das Pedras Bike Team/SESPEL esteve na cidade de
Campo Limpo Paulista e obteve as seguintes colocações:
Raquel Bombem - 10 a master; Ana Paula - 14a Master Feminino; Márcio Bombem - 12o
Elite Sport; Jorge Martim 12 o Veterano C; Bruno Rodrigues - 15o Master A; Paulo Paçoca - 17o Master A; e a melhor colocação para o atleta
Gabriel - 3o lugar Pro Sub 25.

capeamento da Rodovia Valério Pedro Silveira Martins.
Além disso estão programadas as entregas de vários
outros benefícios para a cidade, como caminhões, tratores, equipamentos e outros.

Visando ter uma ação prática e efetiva na ajuda da compreensão do autismo a diretora, coordenadora e as
professoras da Escola Angela Oriqui do bairro popularmente conhecido como
“Pombal” organizaram uma
mini-palestra na terça, 5. A
escola atende cinco crianças autistas e fazer com que
os alunos compreendam,
saibam lidar e principalmente respeitem os alunos é de

extrema importância. Durante a palestra as professoras
explicaram que cada pessoa
aprende de uma maneira diferente que pode ser através
da leitura, da explicação
mas principalmente da convivência tanto com professores quanto com outros alunos. E finalizando fazendo com
que as crianças pudessem
brincar juntas sem nenhuma
diferenciação e ganhando
uma lembrança do dia.
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