
COMÉRCIO — I
Com relação ao funciona-

mento dos estabelecimentos nos
corredores comerciais, no dia 15
de abril (Sexta-Feira Santa), o
Sincomércio Piracicaba esclare-
ce que a abertura é opcional,
portanto, a empresa pode optar
por permanecer fechada.

COMÉRCIO — II
Em anos anteriores, em Pira-

cicaba, somente o comércio de sho-
ppings, padarias, supermercados,
hipermercados e restaurantes,
dentre outros, tinham autorização
para funcionamento. O comércio
de rua, não. Em 2021, por meio do
acordo coletivo, os sindicatos, pa-
tronal e dos empregados, alinha-
ram que as empresas em corre-
dores comerciais poderiam ter
os mesmos direitos dos demais,
até por questão de isonomia.

COMÉRCIO — III
Lembramos que, mesmo com

essa permissividade, os comerciá-
rios não são obrigados a trabalhar
nos feriados autorizados na Con-
venção Coletiva e, para aqueles que
optarem pelo trabalho nesses dias,
terão direito a receber “bonifica-
ção extra”, pagamento de adici-
onal de 100% sobre as horas tra-
balhadas e vale-transporte.

CAFÉ
Na próxima segunda-feira

(18), às 9h, no SindBan, está pro-
gramado um café da manhã com
sindicalistas e movimentos sociais,
com a presença da Professora Be-
bel, deputada estadual pelo PT e
presidente da Apeoesp, e do sindi-
calista Vicentinho, deputado fede-
ral pelo PT. Zoinho do PT está en-
tusiasmado com o encontro, já
que sempre liderou o trabalho elei-
toral em favor de Vicentinho.

DEBATE
Nesse café da manhã no Sin-

dBan, haverá oportunidade para
debater o cenário trabalhista a ní-
vel estadual e federal com duas li-
deranças históricas do sindicalis-
mo brasileiro, bem como as eleições
2022, pois ambos são pré-candida-
tos à reeleição. Registre-se que, em
1978, Vicentinho esteve em Piraci-
caba com o ex-presidente Lula, que
presidia o Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Bernardo do Campo.

PRESIDENTE
Depois de Lula no Sindicato

de São Bernardo, foi Vicentinho
que venceu as eleições e conti-
nuou com o trabalho em defesa
dos sindicatos e dos metalúrgi-
cos daquela região, espalhando-
se para todo o Estado. Assim, o
hoje deputado federal Vicentinho
está preocupado, e com razão,
com os sindicalistas, pois — tese
deste Capiau— se a esquerda não
vencer, pode-se dizer que os sin-
dicatos poderão fechar as portas.
Lula sabe muito bem disso.

KAWAI — I
O vereador Pedro Kawai, pré-

candidato a deputado estadual
pelo PSDB, garante que sempre
esteve em defesa do servidor pú-
blico, porque sabe da importância
dos profissionais tanto para o
Município, como Estado e União.
Nos tempos do ex-prefeito Barjas
Negri (PSDB), garante Kawai,
sempre esteve ao lado dos servi-
dores, contestando uma questão
deste Capiau. Ótimo, isso é bom.

KAWAI — II
Pedro Kawai também faz

questão de lembrar que, quando o
prefeito senta e conversa, troca
informações, fica mais tranquilo e
mais fácil para se negociar do que
com terceiros ou pela internet. Em
resumo: Kawai quer que as nego-
ciações sejam reabertas com diá-
logo franco e aberto com o fun-
cionalismo publico municipal.

MEMÓRIA
Uma das teses entre servi-

dores públicos municipais é que
o prefeito Luciano Almeida
(União Brasil) perdeu grande
oportunidade da categoria es-
quecer os duros tempos do ex-
prefeito Barjas Negri (PSDB),
que ao longo dos seus três man-
datos apenas oferecia o mínimo
nas negociações salariais, aten-
tando apenas à reposição, nunca
com aumento real. Luciano foi
na mesma linha: só reposição.
Mesmo com dinheiro em caixa.

ESCOLHA
O governador Rodrigo Garcia

escolheu ontem,  13, Mario Sarru-
bbo para o cargo de procurador-
geral de Justiça e chefia do Minis-
tério Público de São Paulo (MP-
SP) no biênio 2022/2024. Na elei-
ção realizada sábado (9) pela enti-
dade, Sarrubbo liderou a lista trí-
plica, com 1.385 votos, seguido por
Marcos Ihara, com 301 votos, e
Fábio Kalaf, com 242 votos. Ótimo
porque escolheu o mais votado.
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Presidente do Semae acusa
empresa de descumprir PPP

Maurício Oliveira, presidente da
autarquia, foi ouvido, ontem, 13,
pela CPI do Semae, instalada para
apurar possíveis irregularidades

na autarquia; Mirante nega
O presidente do Semae, Mau-

rício Oliveira, acusou o descum-
primento do contrato de PPP (Par-
ceria Público-Privada) pela empre-
sa Mirante, que faz o gerenciamen-
to do esgoto na cidade desde 2012.
Ele ainda apontou para a necessi-
dade de revisão do contrato, in-
clusive com a possibilidade de so-
licitação de caducidade da parce-
ria. Oliveira foi ouvido, ontem, 13,
pela CPI do Semae, formada na
Câmara Municipal de Piracicaba
para apurar possíveis irregulari-

dades na autarquia, e disse que
um dos principais problemas da
PPP é que o controle da hidro-
metria ficou a cargo da Mirante,
que ainda é responsável pelo
combate a fraudes. A hidrome-
tria é justamente a caixa regis-
tradora do Semae, já que o paga-
mento da Mirante é calculado com
base no volume de água fornecido
para todas as instalações da cida-
de. Em resposta, a assessoria de
imprensa da empresa negou o
descumprimento do contrato. A6

Presidente do Semae, Maurício de Oliveira, aponta para
revisão do contrato com a Mirante por descumprimento

Guilherme Leite

Iniciativa da Sema (Secreta-
ria Municipal de Agricultura e
Abastecimento), aconteceu, na
segunda-feira, 11, a segunda edi-
ção do Encontro Conecta Rural,
para fomentar o setor agrícola
no município por meio de rodas
de conversa, palestras e exposi-

Conecta Rural reúne cerca de
300 pessoas em 2º encontro

Estado anuncia investimento
de R$ 273 mi à área cultural

Divididos em 67 linhas de
editais, o governador do Esta-
do de São Paulo, Rodrigo Gar-
cia, lançou, ontem, 13, o que
ele definiu como “maior pro-
grama de fomento à cultura da
história do Estado”, com uma
previsão de investimento re-

Divulgação

MARANHENSE
É AUTOR
DO CARTAZ
Com referência à guerra en-
tre Rússia e Ucrânia, o ar-
tista maranhense José An-
tônio Costa, o Jota A, é o
autor do cartaz da 49a edi-
ção do Salão Internacional
de Humor de Piracicaba. O
desenho mostra um palha-
ço atando com um nó as
armas de soldados. Os jú-
ris de seleção e premiação
aconteceram nos dias 8 e
9 de abril, de forma remo-
ta. Ao todo, 45 artistas de
quatro países – Brasil, Es-
panha, Irã e Turquia – envi-
aram 78 cartazes para o 4º
Concurso Prefeito Adilson
Maluf, promovido pela Se-
cretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac) e Centro
Nacional de Documenta-
ção, Pesquisa e Divulga-
ção do Humor Gráfico de
Piracicaba (CEDHU). A4

ções de produtos e serviços. Cer-
ca de 300 pessoas passaram pelo
espaço do Varejão da Paulista
para conhecer e prestigiar os 24
participantes da feira, entre agri-
cultores locais, instituições de en-
sino superior, cooperativas, empre-
sas de agronegócio e outros. A7

corde de R$ 273,2 milhões en-
tre os programas ProAC Ex-
presso Editais, ProAC Expres-
so ICMS, #JuntospelaCultura,
Difusão Cultural e Cultura Viva
SP, com a perspectiva de benefi-
ciar mais de 11 mil projetos cul-
turais em 400 municípios. A4

Bebel vota pela
cassação de
‘Mamãe Falei’

Em votação no Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar da As-
sembléia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp), a deputada es-
tadual Professora Bebel (PT) vo-
tou pela cassação do mandato do
deputado Arthur do Val, conheci-
do como “Mamãe Falei”, que zom-
bou de mulheres ucranianas em
viagem ao País, logo no início da
guera, quando disse que “elas são
fáceis porque são pobres”. Na tar-
de de terça-feira (12), o colegiado
aprovou o relatório pela cassação
do parlamentar. Agora, será leva-
do à votação do plenário da Alesp,
em data ainda a ser agendada. A3
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Jesus, o Apocalipse de
João e o Espiritismo

Alvaro Vargas

Segundo o espírito Emmanu-
el (A Caminho da Luz, cap.
14, Chico Xavier), “alguns

anos antes de terminar o primei-
ro século, após o advento da nova
doutrina, o Divino Mestre cha-
ma aos espaços o espírito João,
que ainda se encontrava reen-
carnado, e o apóstolo, atônito e
aflito, lê a linguagem simbólica
do invisível. Recomenda-lhe o
Senhor que entregue os seus co-
nhecimentos ao planeta como
advertência a todas as nações e a
todos os povos da Terra, e o ve-
lho apóstolo de Patmos transmi-
te aos seus discípulos as adver-
tências extraordinárias do Apo-
calipse. Todos os fatos posterio-
res à existência de João estão ali
previstos. É verdade que frequen-
temente a descrição apostólica
penetra o terreno mais obscuro;
vê-se que a sua expressão huma-
na não pôde copiar fielmente a
expressão divina das suas visões
de palpitante interesse para a his-
tória da Humanidade. As guer-
ras, as nações futuras, os tor-
mentos porvindouros, o comer-
cialismo, as lutas ideológicas da
civilização ocidental, estão ali
pormenorizadamente entrevis-
tos. E a figura mais dolorosa, ali
relacionada, que ainda hoje se
oferece à visão do mundo mo-
derno, é bem aquela da igreja
transviada de Roma, simboliza-
da na besta vestida de púrpura
e embriagada com o sangue dos
santos”. Nessa revelação, João
reafirmou a importância do ser-
mão profético conforme descri-
to nos Evangelhos sinópticos
(Mateus, 24; Marcos, 13 e Lu-
cas, 21), proferido por Jesus,
uma advertência à humanida-
de quanto a necessidade de vi-
venciarmos os seus ensinamen-
tos, ou arcarmos com as conse-
quências de nossas iniquidades.

Em obra editada em 1939
(Há 2000 anos, Segunda Parte,
cap. 6, Emmanuel e Chico Xavi-
er), é descrito um diálogo ocorri-
do na erraticidade, entre Jesus e
cristãos martirizados no circo de
Nero, imperador romano. Em
sua visão de futuro, o Mestre
comentou sobre as tribulações na
Terra, durante o seu período de
transição planetária, asseguran-
do-nos um mundo mais cristia-
nizado. Segundo Jesus, "quan-
do a escuridão se fizer mais pro-
funda nos corações da Terra,
determinando a utilização de to-
dos os progressos humanos para
o extermínio, para a miséria e
para a morte, ele derramará a sua
luz sobre a humanidade e, todos

O EspiritismoO EspiritismoO EspiritismoO EspiritismoO Espiritismo
esclareceesclareceesclareceesclareceesclarece
que todas asque todas asque todas asque todas asque todas as
profecias estãoprofecias estãoprofecias estãoprofecias estãoprofecias estão
sujeitas a lei dasujeitas a lei dasujeitas a lei dasujeitas a lei dasujeitas a lei da
causa e efeitocausa e efeitocausa e efeitocausa e efeitocausa e efeito

Injustiças sociais da reforma tributária
Luiz Claudio

Marcolino

Em trâmite no
Congresso Naci-
onal e na imi-

nência de ser efetiva-
da, a Reforma Tribu-
tária do governo Bol-
sonaro vem contami-
nada por uma série de
distorções características de go-
vernos que priorizam seus pró-
prios interesses e os daqueles que
o sustentam em detrimento da
qualidade de vida do trabalha-
dor e das minorias brasileiras.

A reforma traz a criação do
IVA (Imposto sobre Valor Agrega-
do), unificando impostos federais
e tributos estaduais e municipais.
O IVA Federal (CBS – Contribui-
ções sobre Bens e Serviços), unifi-
ca PIS e Cofins e o IVA Subnacio-
nal (IBS – Imposto sobre Bens e
Serviços), unifica ICMS e ISS.

Desde já o governo sinaliza
retirar parte do Cofins que incide
sobre os combustíveis, o que deve
representar menos R$ 120 bilhões
de arrecadação que subsidia auxí-
lios como maternidade, doença,

por acidente de traba-
lho, o auxílio Brasil,
antigo Bolsa Família,
para o benefício de
prestação continuada
(BPC Loas), desestru-
turando a seguridade
social. Parte da arreca-
dação do Confins, por
exemplo, vai para o SUS.

Para um debate
qualificado e coerente, é preciso
primeiramente que se compreen-
da os objetivos do uso de tribu-
tos como fontes de financiamen-
to da gestão pública. Os impos-
tos são necessários para finan-
ciar as atividades do Estado,
que é o responsável pelo forne-
cimento dos bens públicos e que,
em tese, deveriam ser suficien-
tes para beneficiar, indistinta-
mente, todos os cidadãos. Mas
já não é o que acontece e a refor-
ma tributária vem ainda para
acentuar mais estas diferenças.

Características do sistema
tributário atual prejudicam a
classe de menor poder aquisiti-
vo, como por exemplo, a regres-
sividade do sistema. 70% da ar-
recadação é baseada em impos-
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tos indiretos, provocando este
desequilíbrio justamente na po-
pulação de baixa renda. A cu-
mulatividade do COFINS, PIS/
PASEP e CPMF, o conflito sobre
esfera de competência de tribu-
tar, provocando guerras fiscais,
e oneração sobre a folha de pa-
gamento, pesando sobre o tra-
balhador, que tem os recursos
descontados diretamente no seu
salário, enquanto o enfrenta-
mento à sonegação é oportuna-
mente pífio, são outros pontos
que fazem a mão do tributo pe-
sar mais sobre o trabalhador.

As novidades trazidas pela
reforma, algumas vindas por
deputados governistas e repre-

sentantes de setores altamente
beneficiados com a proposta em
tramitação, e outras oriundas
do próprio governo acentuam as
desigualdades. Em resumo, o
governo quer é, simplesmente,
arrecadar mais. Medidas como
a criação e imposto sobre tran-
sações financeiras feitas por
aplicativos na internet, por exem-
plo, evidenciam sua intenção.

O que reforma tributária traz,
portanto, é injustiça social, em que
mais ricos que deveriam pagar
mais imposto, em que os donos
das grandes fortunas que deveri-
am ser taxadas são protegidos pelo
próprio poder econômico que de-
tém e a classe média e os pobres
que deveriam pagar menos impos-
tos estão sob a ameaça de conti-
nuarem a patrocinar o luxo de
poucos deste país. É uma luta con-
tínua, da qual não jamais perde-
mos o foco e a força e não desistire-
mos até que o trabalhador, as mi-
norias e as classes menos favoreci-
das voltem a ter defesa neste país.

———
Luiz Claudio Marcoli-
no, economista, é vice-
presidente da CUT

A internet e as redes sociais na campanha eleitoral
Dirceu C. Gonçalves

Uma das polêmicas que to-
mam conta do país – e até
do exterior – é sobre o uso

da internet e das redes sociais para
fins eleitorais. Desde que a rede
chegou aos telefones celulares – e
foi parar nas mãos da maioria da
população, cresceu o peso do ma-
terial publicado em suas páginas
e, também, das mensagens troca-
das nos diferentes aplicativos. Os
políticos que não estavam prepa-
rados para a inovação perderam
terreno (e muitas vezes até o po-
der) e outros, mais atualizados ou
bem assessorados, ganharam. É o
caso do presidente Jair Bolsonaro
que, sem um partido forte e com
baixo gasto eleitoral – tanto que
pretendeu (mas foi impedido) doar
os recursos ex cedentes da campa-
nha ao hospital que o atendeu de-
pois da facada em Juiz de Fora
(MG). Em vez de criar normas para
a utilização das redes, a exemplo
do que existe para os veículos tra-
dicionais de comunicação, as au-
toridades escolheram o caminho
mais curto da proibição e – o pior
– da penalização de fatos já ocor-
ridos. Dessa forma, penosas e pou-
co produtivas apurações são rea-
lizadas sem qualquer sentido prá-
tico e ensejando comportamentos

extremados, como a retirada do
“ar” de plataformas e aplicativos.

O Brasil e o mundo precisam
compreender que a evolução tec-
nológica é irreversível e os apli-
cativos e redes sociais vieram
para ficar.  Só deixarão de exis-
tir no dia em que houver algo
mais eficiente para substituí-los.
Os veículos de comunicação –
jornais, rádios, TVs e assemelha-
dos – já aceitaram isso e, no lu-
gar de confrontar a internet e
seus recursos, passaram a veicu-
lar seu conteúdo também por
esse meio e, pelo que se denota, é
um processo que vai muito bem.
O jornal e a revista não precisam
mais chegar “em papel” para to-
dos os seus leitores, as rádios e
televisões deixaram de ser limi-
tadas à área de alcance dos seus
próprios transmissores e repeti-
dores e, de quebra, ainda podem,
com os múltiplos canais de inter-
net, segmentar suas programa-
ções e atender a públicos especí-
ficos, como ocorre mais frequen-
temente na área dos esportes.

Em, vez de ficar correndo
atrás dos que tenham utilizado
abusivamente a internet em cam-
panhas anteriores, as autoridades,
os políticos e especialmente a Jus-
tiça Eleitoral, deveriam se preocu-
par em criar normas gerais para
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que todos os interessados utilizem
o meio em igualdade de condições.
Usar para a internet restrições
parecidas com as impostas à im-
prensa tradicional e só a partir de
então passar a apurar excessos que
venham a ser cometidos em desa-
cordo com a legislação. Tentar ver
“crime” em ações não previstas em
leis, é o mesmo que enxugar gelo.
Para normatizar, o Executivo e o
Congresso Nacional têm de atuar
de forma firme e decisiva o que
&eac ute; impossível, num ano elei-
toral, como o que vivemos. Todos
estão preocupados prioritariamen-
te com as eleições e principalmen-
te com a própria reeleição e não
têm tempo para tratar de norma
de uso de internet em campanha.

O momento atual nada mais
é do que parte da bestial polariza-
ção política que o país viveu nas
últimas décadas, que levou os po-

líticos a atuarem de forma sofis-
matica e, de cara lavada, tentar
fazer o povo acreditrar em coisas
que todos sabem não serem ver-
dadeiras. Assim como foi o rádio,
surgido no Brasil nos anos 20 e a
TV, dos anos 50 do século passa-
do, a internet massificada é o fe-
nômeno do século 21. Seu uso in-
discriminado traz problemas mas
nem por isso deve justificar sua
proibição ou o veto da participa-
ção de segmentos da sociedade.
É preciso normatizar, criando
procedimentos que disponibili-
zem o serviço e seus benefícios a
todo s os que dele necessitam. O
setor há de ser compreendido
como de utilidade pública na
medida em que pode orientar a
população em coisas e serviços
de seu interesse ou necessidade.
Perseguir e cassar quem usou o
serviço de forma competente e
disso tirou vantagem, é puro
obscurantismo e seus cometedo-
res, com certeza, terão o mais
severo julgamento da história...

———
Tenente Dirceu Cardo-
so Gonçalves, dirigen-
te da ASPOMIL (Asso-
ciação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.

os que vibrarem com o seu reino
e confiarem nas suas promessas,
ouvirão os apelos santificadores
do alto. Pela sabedoria e pela ver-
dade, nas suaves revelações do
Consolador (o Espiritismo), o seu
verbo se manifestará novamen-
te no mundo, para as criaturas
desnorteadas no caminho equi-
vocado, porque o dia chegará em
que todas as mentiras humanas
hão de ser confundidas pela cla-
ridade das revelações do céu
(mensagens mediúnicas). Um
sopro poderoso de verdade e vida
varrerá toda a Terra, que paga-
rá, então, à evolução dos seus
institutos, os mais pesados tri-
butos de sofrimentos e de san-
gue. Exausto de receber os flui-
dos venenosos da ignomínia e da
iniquidade de seus habitantes, o
próprio planeta protestará con-
tra a impenitência dos homens,
rasgando as entranhas em dolo-
rosos cataclismos. As impiedades
terrestres formarão pesadas nu-
vens de dor que rebentarão, no
instante oportuno, em tempesta-
des de lágrimas na face escura
da Terra. Mas Nosso Pai, a sa-
grada expressão de todo o amor
e sabedoria, não quer perder
uma só de suas criaturas, trans-
viadas nas tenebrosas sendas da
impiedade. Trabalharemos com
amor, na oficina dos séculos por-
vindouros, reorganizaremos to-
dos os elementos destruídos,
examinaremos detidamente to-
das as ruínas buscando o mate-
rial passível de novo aproveita-
mento e, quando as instituições
terrestres reajustarem a sua vida
na fraternidade e no bem, na paz
e na justiça, depois da seleção
natural dos espíritos e dentro das
convulsões renovadoras da vida
planetária, organizaremos para o
mundo um novo ciclo evolutivo,
consolidando, com as divinas ver-
dades do Consolador, os progres-
sos definitivos do homem espiri-
tual”. O Espiritismo esclarece que
todas as profecias estão sujeitas a
lei da causa e efeito. Essa predi-
ção, portanto, tem a finalidade de
servir como um aviso justamente
para não ocorrer.

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

Arnaldo Jardim

Nos caminhos da
transição para
uma economia

de baixo carbono, o bio-
metano pode contribuir
para alcançarmos a se-
gurança energética ne-
cessária para um cres-
cimento sustentável.

No último dia 21 de março, o
Governo Federal lançou o Progra-
ma Metano Zero para estimular
a produção do Biometano - gás
produzido a partir da biodiges-
tão de resíduos orgânicos, ou
simplesmente biomassa. Seu apro-
veitamento gera energia limpa,
energia renovável, haja vista que
o CO2 emitido no processo de pro-
dução é reabsorvido pelas plan-
tas, à medida que crescem.

Os equipamentos para sua
implantação foram incluídos no
Regime Especial de Incentivos
para o Desenvolvimento da Infra-
estrutura - REIDI, suspendendo,
assim, a incidência do PIS/Cofins
em suas aquisições, o que reduz
em 9% o custo do investimento.

Como presidente da Frente
Parlamentar pela Valorização do
Setor Sucroenergético, parabenizo
os Ministérios de Minas e Energia
e o do Meio Ambiente pela iniciati-
va, que pode aumentar significati-

vamente as fontes de re-
cursos para ampliar sua
produção. A partir de
agora, o biometano terá
o mesmo tratamento
dado ao Gás Natural,
que, diferentemente, é
de origem fóssil.

As medidas apre-
sentadas estão muito
alinhadas ao Projeto de

Lei (PL) nº 3865/2021, de minha
autoria, que cria o Programa de
Incentivo ao Aproveitamento de
Biogás e de Biometano e de Co-
produtos Associados. Nos mol-
des do proposto agora pelo go-
verno, o PL propõe o enquadra-
mento do Biometano no REIDI,
cujos benefícios serão fundamentais
para o setor. Mais uma vez, para-
béns à iniciativa governamental.

 Porém, precisamos ir além,
pois estamos falando de explorar
um potencial que pode suprir cer-
ca de 30% da demanda de ener-
gia elétrica do país, ou substituir
até 70% de todo o nosso consu-
mo de óleo diesel - hoje, a geração
de eletricidade a partir do biome-
tano representa menos de 0,1%
da matriz energética brasileira.

Dessa forma, buscando es-
timular a comercialização de
energia elétrica a partir do Bio-
metano, o PL propõe, ainda, a
criação de um desconto para o
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Biometano: mais energia do Agro

uso da rede de transmissão e de
distribuição, por um tempo limi-
tado, à semelhança do estímulo
aprovado em lei para as Peque-
nas Centrais Hidrelétricas. Esta-
belece também uma Contratação
de Oferta Adicional de Geração
de Energia Elétrica proveniente
de Usinas Termelétricas, a par-
tir de biomassa, para ajudar o
país sempre que houver adversi-
dades no suprimento de energia,
sobretudo em crises hídricas.

Além disso, prevê a destina-
ção de 5%, no mínimo, dos recur-
sos destinados ao Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (FNDCT), para in-
vestimentos em pesquisa, desen-
volvimento tecnológico e inovação
associados a projetos relaciona-
dos ao aproveitamento do biome-
tano e coprodutos associados.

Há um movimento nacional
em marcha para a maior inser-
ção do biometano na matriz

energética brasileira, ao qual o
Governo Federal aderiu com o
lançamento do Programa. O
aproveitamento dessa fonte é
fundamental para o Brasil, pois
a geração possui características
necessárias ao nosso sistema
elétrico, como a despachabilida-
de, que gera quando o sistema
mais precisa, e a descentraliza-
ção, que dispensa longas redes
de distribuição, pois está próxi-
mo ao centro consumidor.

Mais: ajudará o País a cum-
prir os compromissos assumidos
na última conferência do Clima
- COP-26, realizada em Glasgow-
, quando se tornou signatário
do "Compromisso Global de Me-
tano", que busca reduzir em 30%
a emissão do gás até 2030.

A pujança do setor agrope-
cuário transformou o Brasil em
um dos mais promissores na
produção de Biometano. Se con-
seguirmos ampliar os incentivos
ao setor, poderemos transformar
esse potencial em realidade.

O Brasil avança rumo à
Economia Verde.

———
Arnaldo Jardim, depu-
tado federal pelo Parti-
do Cidadania, coorde-
nador da Frente Parla-
mentar em Defesa do
Setor Sucroenergético
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Manifesto: Vinte e cinco
anos do primeiro desfile
da Banda da Sapucaia

Nós da Velha Guarda da
Banda da Sapucaia quere-
mos esclarecer o seguinte:

A Banda da Sapucaia, em
nossa concepção e sob o nosso
comando, foi um evento sem
quaisquer objetivos comerciais
ou político partidário, indepen-
dente das opções pessoais dos
seus coordenadores e isto pode
ser comprovado em registros fo-
tográficos, jornalísticos e nas
atas das nossas reuniões.

Quando sob o nosso co-
mando ela fez parte de um mo-
vimento cultural que chama-
mos de Movimento Cultural
Sapucaia, que se iniciou com a
Iluminação da Majestosa Sapu-
caia no ano de 1996, e além da
exitosa banda carnavalesca, de-
senvolveu outras atividades cul-
turais e de lazer (bingos comuni-
tários, festas juninas, torneios de
truco...) para a comunidade
bairro altense e, em alguns ca-
sos, para todo povo piracicabano.

Somos totalmente contrá-
rios aos rumos que oportunis-
tas deram à Banda da Sapu-
caia, aproveitando-se de um
momento de desarticulação dos
seus fundadores,  numa verda-
deira grilagem cultural, se apo-
derando de um evento que sob
nosso comando, levou de forma
gratuita e democrática, a alegria
para dezenas de milhares de
pessoas, inclusive de outras
cidades e estados brasileiros.

Somos totalmente contrá-
rios, ao descalabro de retirarem
do Bairro Alto e mais especifi-
camente da lendária Moraes
Barros, o desfile, cujo trajeto
um dia nos inspirou a criar a
antológica frase “Descendo na
contramão da tristeza “. Na
verdade essa mudança, foi um
golpe contra a história e a tra-
dição da nossa querida banda.

Fomos, e sempre seremos,
contra as tentativas de priva-
tizar o espaço público.

Finalizando, o nosso mo-
vimento sempre foi suprapar-
tidário, entretanto nós da Ve-
lha Guarda temos lado e o
nosso lado é o do povo, da de-
mocracia,  contra qualquer
tipo de preconceito e contra o
fascismo cultural e político
que querem impor ao país.

———
Velha Guarda da Ban-
da da Sapucaia: Kerko
Tomaziello, Binho San-
tana,  Étão Carraro,
José R. Fernandes (Zé
Beto), Ricardo Santana
de Arruda Leme (Ta-
dão), Jonas Parisotto e
Serginho Campos

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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Universalização do saneamento
influencia queda de internações
“É gratificante ressaltar para o que trabalhamos: para que a população
tenha mais saúde”, afirma a diretora da Mirante, Silvia Letícia Tesseroli

Luciano, a culpa é sua!
Carol Domingues

Mimado e in-
grato com os
s e r v i d o r e s

que tanto o apoiaram
na eleição. Eu mesma
que votei no senhor,
deveria ter caído um
raio sob a minha ca-
beça. Que decepção!

Só os medicamentos subi-
ram 10,54% a mesma porcen-
tagem que quer dar imediata-
mente para nós. Ah! me descul-
pe, o senhor tem uma vida per-
feita demais para enxergar as
necessidades de cada um.

 Meu convênio médico,
nesses três anos, subiu mais de
300 reais. E nós trabalhadores,
como loucos na linha de frente
batalhando pela população.

Então, o senhor não tem ver-
gonha de querer parcelar até 2024?
E vem dizer, novo modelo de ges-
tão? Olha para o povo que te co-
locou nessa posição! O mesmo
povo que durante a pandemia o
senhor mandou tomar chazinho!

Para de culpar o Sindicato, di-
zendo que fizeram nossa cabeça!
Ninguém fez, todos fomos à luta
por uma miséria que está sobran-
do na sua gestão e falta na mesa de
muitos, que tem doentes na famí-
lia, são arrimos de família, crian-

ças que precisam de
uma merenda decente!!
Já passou da hora do se-
nhor acordar para vida!!

E pode ter certeza
de que nós servidores
podemos perder tudo
pela justiça dos ho-
mens, mas a Justiça de
Deus nunca falha. E
nós somos servidores

por mérito, fizemos prova, luta-
mos e batalhamos a nossa vaga!

O senhor foi escolhido para ser
prefeito por um erro nosso de acre-
ditar que poderia melhorar. Mas o
senhor nunca mais será político em
lugar nenhum, porque o mínimo
de uma pessoa inteligente era fazer
uma boa gestão para poder ser
deputado, senador e crescer em
sua carreira, mas ao contrário
disso, prefere alimentar seu ego!!!

Tenha um bom dia sr. Pre-
feito espero q o senhor nunca
passe dificuldades em sua vida.

———
Carol Domingues, ser-
vidora da Secretaria
da Saúde
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Muita coisa mudou em Pira-
cicaba após a chegada da Miran-
te, empresa responsável pelo es-
gotamento sanitário da área ur-
bana do Município por meio de
uma PPP (Parceria Público-Pri-
vada) com o Semae. Entre outros
muitos benefícios, o trabalho de
Mirante melhorou a saúde da
população piracicabana, como é
possível ver nos dados do Data-
sus, houve queda de 92% de in-
ternações por doenças diarreicas
no município no período de atua-
ção da PPP. Este é mais um motivo
de orgulho para o piracicabano.

Nesse quesito, Piracicaba pode
se considerar privilegiada, pois
muitos municípios do país vivem
realidades bem diferentes, regis-
trando ainda altas taxas de mor-
talidade infantil, tendo como prin-
cipais causas doenças como para-
sitoses, diarreias, febre tifoide e
leptospirose. “É muito importante
que Piracicaba seja destaque em
vários rankings de saneamento,
mas o mais importante é o quan-
to a universalização mudou a
vida das pessoas”, afirma a dire-
tora presidente da Mirante, Sil-
via Letícia Tesseroli. “É gratifi-
cante ressaltar para o que tra-

Divulgação

balhamos: para que a população
tenha mais saúde e para que o meio
ambiente seja preservado. E isso
não tem preço”, completa Silvia.

Cuidar de pessoas é o que a
Mirante mais faz e esse cuidado,
além de indicadores expressivos
como a queda nos registros de
doenças diarreicas, começa com os
colaboradores que atendem a po-
pulação piracicabana. “Diariamen-
te temos equipes trabalhando in-

cansavelmente nas ruas do muni-
cípio na manutenção de toda a in-
fraestrutura urbana que compre-
ende a rede coletora de esgoto.”

A diretora presidente destaca
que tem muito orgulho do time de
agentes da dignidade que atuam
na concessionária. “São equipes
que trabalham 24 horas por dia,
sete dias por semana, para man-
ter toda tubulação que recolhe o
esgoto da cidade e o destina para

locais adequados, que são as Esta-
ções de Tratamento de Esgoto”, diz.

O legado da universalização
para o futuro contempla - além dos
benefícios à saúde - produtividade,
turismo, aproveitamento escolar,
valorização imobiliária e ambiental,
que perduram para sempre. “Os in-
vestimentos na área devem, e irão,
continuar para manter a univer-
salização e, assim, a qualidade de
vida de toda população”, finaliza.
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Deputada Bebel vota
pela cassação de Arhtur
do Val, o “Mamãe Falei”

A deputada estadual Professora Bebel lembrou que Arthur
Duval chamou os servidores públicos de vagabundos

Reprodução/Internet

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT), presidenta da
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial de Ensino do
Estado de São Paulo), votou pela
cassação do mandato do deputa-
do Arthur do Val, o “Mamãe Fa-
lei”, que zombou de mulheres
ucranianas em viagem àquele país,
logo no início da guerra, quando
disse que “ucranianas são fáceis
porque são pobres”. A votação se
deu no Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo
(Alesp), na tarde desta última ter-
ça (12), que aprovou o relatório
pela cassação do parlamentar.
Agora, o relatório será levado à
votação no plenário da Alesp, em
data ainda a ser agendada.

Em seu pronunciamento, a
Professora Bebel lamentou que a
Assembleia Legislativa tenha de
perder tempo com um tema tão
baixo. “Gostaria de estar aqui não
para debater isso. É pressuposto
para um parlamentar saber do seu
papel em uma Assembleia Legis-
lativa (…) Isso não poderia ter
acontecido, não pode acontecer
jamais. (…) No Plenário, vou vo-
tar por sua cassação. Não gosta-
ria, gostaria de votar políticas
públicas para o estado. Gostaria de
debater educação, inclusão”, disse.

Bebel lembrou que Arthur do
Val é o deputado que, desde o
início do mandato, chamou os
servidores públicos de “vagabun-

dos”.  Em seu pronunciamento,
a deputada Professora Bebel  dis-
se que o parlamentar deve ter
certeza e clareza do que pode e o
que não pode. “E isso jamais po-
deria acontecer, porque repre-
sentamos a sociedade paulista e
somos exemplos na sociedade.
Esse é o papel do deputado, não
fazer a regra que acha que cabe.
O senhor maculou todas as cate-
gorias, e chamou os professores,
que os ensinou, de vagabundos.
Pensa que é um prazer? Não é, mas
vou votar pela sua cassação”.

A parlamentar do PT, que
tem seu mandato popular tam-
bém voltado à defesa das mulhe-
res e da minoria, continuou di-
zendo que gostaria de estar utili-
zando o tempo que se destinou a
tratar do relatório que pede a cas-
sação de Arthur do Val, para vo-
tar políticas públicas para o Esta-
do, debatendo educação, inclu-
são social e inclusão de todas as
formas “e estamos discutindo
uma digressão de deputado que
sai do país para levantar seu
nome para ser candidato a gover-
nador. O drama é perder tempo
para não fazer o que deveríamos,
que é fazer o bem para a socieda-
de. O senhor deveria ter honrado
os 400 mil votos que recebeu. Até
na votação do PLC 26, que trata
da chamada nova carreira para o
magistério, o senhor continuou nos
chamando de vagabundos, e lá a
maioria é de mulheres”, falou.

O vereador Josef Borges (So-
lidariedade) percorreu ruas de
Artemis nesta terça-feira (12/04)
ao lado do arquiteto Guilherme
Milanez, da Secretaria Municipal
de Mobilidade, Trânsito e Trans-
portes (Semuttran). Eles verifi-
caram a viabilidade de solicita-
ções de mudanças e de segu-
rança viária apresentadas por
moradores ao parlamentar.

As avaliações foram realiza-
das pelo arquiteto com apoio da
secretária Jane Oliveira, da Se-
muttran e atendeu pedido de in-
dicações protocoladas por Josef
Borges. “São demandas impor-
tantes da população que a secre-
tária Jane deu encaminhamento
para estudos e implantação do
que estiver dentro da legislação.
Na vistoria do Guilherme, ele ob-
servou todas as localidades e
também conversou com os mo-
radores”, disse o vereador.

Na rua Elvira Pereira Chi-
nelato há a solicitação para o fe-
chamento do trecho em frente a
antiga estação ferroviária. O ob-
jetivo é evitar o tráfego de veí-
culos pesados e os acidentes no
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Josef Borges checa pedidos de melhorias e mudanças viárias
Assessoria Parlamentar

Josef e o arquiteto Guilherme Milanez, da Semuttran,
conversaram com moradores e direção das escolas

telhado do imóvel, que é tomba-
do. “Caminhões com baú sem-
pre colidem com o telhado e da-
nificam a estrutura do telhado.
O último acidente aconteceu há
um mês. O fechamento permiti-
rá ampliar o calçadão da praça e
evitar o tráfego desses veículos
no local, reduzindo os danos ao
prédio”, informou Josef Borges.

Para o arquiteto, há a possi-
bilidade desse pedido ser aten-
dido, como também a instalação
de uma lombada nessa rua, con-
forme foi solicitado por Danilo
Berreta, Waldyr Godoy e Alice
Otsubo. “Os carros passam em
alta velocidade e o risco de aci-
dentes é grande”, afirmaram.

Os moradores solicitaram
ainda a mudança de direção da
rua e farão coleta de assinatu-
ras em um abaixo-assinado para
que a Semuttran possa avaliar a
possibilidade, porque envolve al-
terar o tráfego e a sinalização
também no entorno dessa via.

DEMARCAÇÃO – Na rua
Julio Quinelato, a pedido da dire-
tora Luciana Christiano, da escola
estadual Professor José Martins de

Toledo, o vereador Josef Borges
mostrou ao arquiteto que falta re-
forço na pintura da sinalização das
faixas amarelas e a diretora solici-
tou a demarcação de uma vaga para
pessoa com deficiência. O objetivo é
receber melhor um aluno que de-
pende da cadeira de rodas para se
locomover e tem encontrado difi-
culdade para descer do veículo.

Ainda nessa rua, no cruza-
mento com a rua João Amancio

de Godoy, da escola municipal
Professor Décio Miglioranza, a di-
retora da escola, Valquiria Zilio e
moradores solicitam mudanças
para aumentar a segurança na
entrada e saída dos estudantes.

Será analisada a instala-
ção de uma pequena rotatória,
a instalação de uma faixa ele-
vada e um estudo para mudan-
ça de mão de direção. O objeti-
vo é evitar riscos às crianças.
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TRT-15 abre as inscrições para
Semana Nacional de Conciliação

A 6ª edição da Semana Naci-
onal da Conciliação Trabalhista
será realizada de 23 a 27 de maio
em todo o país. Durante o evento,
os órgãos da Justiça do Trabalho
de primeiro e segundo graus se
empenham para alcançar o maior
número de soluções consensuais
nos processos em tramitação na
Justiça do Trabalho. O Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Re-
gião já está mobilizando magis-
trados e servidores dos 15 Cen-
tros Judiciários de Métodos Con-
sensuais de Solução de Disputas
(Cejuscs),  das 152 unidades ju-
diciárias e da Vice-Presidência
Judicial para a realização de
pautas especiais de conciliação.

COMO PARTICIPAR? -
Empresas e trabalhadores com
ações em qualquer fase de trami-
tação já podem solicitar a inclu-
são dos seus processos na pauta
da Semana Nacional da Concilia-
ção Trabalhista. Para incluir seu
processo em pauta, busque a Vara
do Trabalho ou o Cejusc mais pró-
ximo. Os contatos podem ser en-
contrados no portal do TRT-15.

CULTURA DA CONCILI-
AÇÃO - De cada 100 processos
finalizados no primeiro grau de ju-
risdição do TRT-15, cerca de 40
terminaram em acordo no ano
passado, reiterando que a concili-
ação faz parte da cultura da Jus-
tiça do Trabalho. “A realização dos
eventos nacionais envolvendo to-
dos os TRTs é crucial para o forta-
lecimento dessa cultura concilia-
tória e a 15ª sempre se destaca”,
ressalta a presidente do TRT-15,
desembargadora Ana Amarylis
Vivacqua de Oliveira Gulla.

O tribunal também tem como
prática estimular a conciliação em
processos que estão em tramita-
ção no segundo grau de jurisdi-
ção. Além da atuação de uma uni-
dade do Cejusc que funciona na

sede administrativa do TRT, a
Vice-Presidência Judicial promove
atividades específicas voltadas à
solução consensual de conflitos,
que são intensificadas durante os
eventos conciliatórios. “A Vice-Pre-
sidência Judicial atua sobretudo na
conciliação em sede de admissibili-
dade de recursos da revista e, bem
assim, em matéria de conflitos co-
letivos de trabalho. Pelo primeiro
caminho, evita-se o acúmulo recur-
sal no Tribunal Superior do Traba-
lho e antecipa-se a satisfação de
créditos alimentares, dinamizan-
do-se as economias locais. Pela se-
gunda e derradeira via, não rara-
mente se conseguem prevenir ou
encerrar greves de serviços essen-
ciais que, se deflagradas, trariam
grandes prejuízos à população”,
afirma o vice-presidente judicial,
desembargador Francisco Alber-
to da Motta Peixoto Giordani.

RESULTADOS - Na Sema-
na Nacional de Conciliação e
Execução Trabalhista realizada
no ano passado, o TRT-15 movi-
mentou R$ 601,9 milhões, que be-
neficiaram 20.971 trabalhadores.
A 15ª Região liderou o ranking
nacional, sendo responsável por
32,35% do total acumulado (R$
1,86 bilhão). Foram realizadas na
primeira instância 8.519 audi-
ências de conciliação com um
total de 3.195 acordos firmados.

Segundo o coordenador do
Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Dispu-
tas (Nupemec) do TRT-15, desem-
bargador Wilton Borba Canicoba,
a prática da conciliação como ins-
trumento eficaz para a pacificação
de conflitos já está incorporada no
tribunal. “Magistrados e servido-
res demonstram alto poder de com-
prometimento, que se revela por
meio dos resultados alcançados, não
só nos eventos especiais como tam-
bém ao longo do ano”, assinala.

Assessoria Parlamentar

“ARENINHAS”
O vereador Paulo Henrique
Paranhos Ribeiro (Republica-
nos) visitou na tarde de ontem,
13, a área de lazer no lotea-
mento Vem Viver, na Vila Sô-
nia, para acompanhar o início
da preparação do solo para
as futuras instalações do pro-
jeto esportivo "Areninhas".
Promovido pela Secretaria de
Esportes do Estado de São
Paulo, o "Areninhas" busca a

implementação, segundo in-
formações do site da pasta, de
"campo de futebol society e
quadra de basquete 3×3, equi-
pados com iluminação de
LED e arquibancada". A vinda
do projeto a Piracicaba já foi
tema de um pedido feito pelo
vereador ao deputado federal
Marcos Pereira e ao deputa-
do estadual Sebastião San-
tos, ambos do Republicanos.



A4
A Tribuna Piracicabana
Quinta-feira, 14 de abril de 2022

CCCCCONCURSOONCURSOONCURSOONCURSOONCURSO

Artista do Maranhão
ilustra cartaz do 49º Salão
de Humor de Piracicaba
Trabalho assinado pelo artista Jota A faz referência à guerra na
Ucrânia e foi o vencedor do 4º Concurso Prefeito Adilson Maluf

Está definido o cartaz da 49ª
edição do Salão Internacional de
Humor de Piracicaba. O traba-
lho selecionado foi o apresenta-
do pelo jornalista, ilustrador e
cartunista maranhense José An-
tônio Costa, o Jota A, durante o
4º Concurso Prefeito Adilson
Maluf, promovido pela Prefeitu-
ra de Piracicaba, por meio da Se-
cretaria Municipal da Ação Cultu-
ral (Semac) e Centro Nacional de
Documentação, Pesquisa e Divul-
gação do Humor Gráfico de Pira-
cicaba (CEDHU). O evento inte-
gra a programação do 49º Salão,
que volta às exposições presenci-
ais este ano, de 27/08 a 30/10.

O desenho de Jota A, mara-
nhense de Coelho Neto e radica-
do no Piauí desde a década de
1980, mostra um palhaço atan-
do com um nó as armas de sol-
dados, em alusão à guerra na
Ucrânia. Os júris de seleção e pre-
miação aconteceram nos dias 8
e 9/04, de forma remota. Ao
todo, 45 artistas de quatro paí-
ses - Brasil, Espanha, Irã e Tur-
quia - enviaram 78 cartazes para
o concurso. "O Jota A é uma fi-
gura carimbada no Salão de Hu-
mor de Piracicaba, já foi premia-

do em diversas edições e teve uma
exposição paralela de seus traba-
lhos no Salão de 2018. É reconhe-
cido e premiado mundialmente, e
para nós é um orgulho ter um de
seus trabalhos representando
nosso evento", disse Junior Ka-
deshi, diretor do Salão de Humor.

O júri de seleção foi formado
por Tássia Espego, diretora do Cen-
tro de Comunicação Social da Pre-
feitura de Piracicaba, Dalila La-
mour, diretora de cultura da Pre-
feitura de Iracemápolis, e Luis
Henrique Marangoni, caricaturis-
ta e chargista do XV de Piracica-
ba. Inicialmente, foram selecio-
nados 20 trabalhos para apre-
sentação ao júri de premiação,
composto pela cartunista colom-
biana Nani Mosquera e pela ar-
tista plástica finlandesa Synno-
ve Hilkner, além dos brasileiros
Silvano Mello, cartunista, e o ator
e produtor cultural Elson de Be-
lém, que se reuniram virtualmen-
te no dia 9/04 para definir o tra-
balho de Jota A como vencedor.

"Foi uma alegria imensa ter o
meu cartaz escolhido para o 49º
Salão Internacional de Humor de
Piracicaba. Desde que o concurso
para escolher o cartaz foi criado,

Divulgação

O artista Jota A coleciona mais de 160 prêmios em salões de humor

tento ser o vencedor. No ano pas-
sado fiquei entre os 10 melhores.
Agora, em 2022, estava tão em-
polgado que enviei três sugestões.
A ideia do cartaz mostra um pa-
lhaço dando um nó nas armas dos
soldados de uma guerra. É esse o

sonho de todos nós: dar um nó
nas armas dessa guerra da Ucrâ-
nia, e de todas as outras, para que
a paz possa reinar", afirmou o car-
tunista, que possui mais de 160
prêmios em salões de humor e três
em concursos de artes plásticas.

CCCCCULULULULULTURATURATURATURATURA

Programa de fomento terá
investimento de R$ 273 mi

O governador Rodrigo Garcia
lançou ontem, 13, o maior progra-
ma de fomento à cultura da histó-
ria do Estado. Com investimento
recorde de R$ 273,2 milhões e di-
vididos em 67 linhas de editais, os
programas ProAC Expresso Edi-
tais, ProAC Expresso ICMS, #Jun-
tospelaCultura, Difusão Cultural
e Cultura Viva SP vão beneficiar
mais de 11 mil projetos culturais
em 400 municípios do Estado.

“São mais de R$ 270 milhões,
praticamente dobrando o valor
que nós tínhamos no início do
Governo, justamente para que a
gente, neste momento de retoma-
da, possa também retomar com
toda força as atividades culturais
do nosso estado. Essa é uma de-
monstração clara de um Governo
que respeita a cultura e que sabe
da importância dela para nossa
sociedade”, disse Rodrigo.

Nesta edição, a Secretaria de
Cultura e Economia Criativa fir-
mou parceria com o Sebrae para
auxiliar os empreendedores inte-
ressados em se inscrever no Pro-
Ac Editais e ICMS a estruturar e
formatar seus projetos. As infor-
mações quanto aos programas
podem ser consultadas no
www.cultura.sp.gov.br. A Secreta-
ria também disponibilizou aos ar-
tistas o programa de Capacitação
à distância das Oficinas Culturais.
As vagas já estão disponíveis no
www.oficinasculturais.org.br, com
início previsto para 3 de maio.

”A cultura é um dos princi-
pais ativos de São Paulo. Gera 3,9%
do PIB estadual e 1,5 milhão de
empregos diretos. Tem alto impac-
to na geração de inclusão e desen-
volvimento e um vasto potencial
de crescimento. É por isso que o
Governo de São Paulo tem o mai-
or conjunto de programas de fo-
mento à cultura do Brasil em ní-
vel estadual”, afirmou o Secretá-
rio de Cultura e Economia Criati-
va do Estado, Sérgio Sá Leitão.

FOMENTO - O ProAC Ex-
presso Editais terá 50 linhas de
editais, 14 a mais que o ano pas-
sado, com valor recorde de R$
100 milhões. Como em 2021, há
linhas de editais que contemplam
ações locais como em favelas e
periferias para projetos de artis-
tas, grupos coletivos, espaços cul-
turais, organizações sociais e cor-
pos estáveis de comunidades.

Além disso, também há os que
atendem o interior e litoral paulis-
ta, como nas regiões do Pontal do
Paranapanema, Baixada Santista

e Vale do Ribeira. Essas linhas in-
tegram dois programas estraté-
gicos do Governo de São Paulo
e envolvem ações de outras Se-
cretarias: Programa Comunida-
des e Programa Vale do Futuro.

As demais linhas se dirigem a
áreas como teatro, dança, audio-
visual, literatura, música e espe-
táculos para o público infanto-ju-
venil, com espetáculos e produtos
físicos, além de apresentações on-
line, que serão exibidas por de-
manda na plataforma de strea-
ming #CulturaEmCasa, criada
em 2020 com o objetivo de am-
pliar a difusão cultural virtual e
que, em um ano, alcançou a mar-
ca de 7,3 milhões de visualiza-
ções de cerca 4,6 mil conteúdos.

O ProAC Expresso ICMS, pro-
grama de fomento que funciona
por meio de patrocínios incentiva-
dos e renúncia fiscal, retoma este
ano com o valor de R$ 100 mi-
lhões. Além disso, a Secretaria res-
gatou o Cultura Viva SP, uma pre-
miação em dinheiro e materiais
audiovisuais para entidades e co-
letivos culturais que deve benefi-
ciar R$ 4,1 milhões de projetos.

O Juntos pela Cultura, pro-
grama de fomento e difusão cul-
tural online e presencial que en-
volve parcerias com prefeituras,
tem disponível neste ano R$ 44
milhões, um valor quatro vezes
maior do que o recebido no ano
passado. São 16 chamadas públi-
cas, sendo 9 para Prefeituras, 6
para artistas e 1 para organizações
da sociedade civil e coletivos cul-
turais. Há, também, 4 linhas iné-
ditas e o retorno do apoio a ativi-
dades em formato presencial. Este
programa possibilita iniciativas
com a Virada SP, Circuito SP,
Tradição SP e Revelando SP.

O Governo do Estado inves-
tiu R$ 25,1 milhões no progra-
ma Difusão Cultural, que irá pro-
mover 1,3 mil atividades em
2022, entre eventos e premiações.
O objetivo do Difusão é ampliar
e?garantir o acesso da população
aos meios de fruição e difusão
cultural nos seus diversos for-
matos, sejam eles presenciais ou
virtuais. Entre as ações que fa-
zem parte do programa estão o
Teatro Sérgio Cardoso; Teatro de
Araras; Mais Orgulho SP; Sema-
na Guiomar Novaes; Festival de
Circo de São Paulo; SP Gastro-
nomia; #Culturaemcasa; Arte
Urbana + Concurso de Batalha
de Rimas de São Paulo e Even-
to de Premiações da Cultura.

AR-XVAR-XVAR-XVAR-XVAR-XV

Associação esportiva recebe
voto de congratulações

A AR-XV (Associação Espor-
tiva Cultural Amor Real ao XV de
Novembro de Piracicaba) recebeu,
na manhã desta quarta-feira (13),
Voto de Congratulações pelos seus
17 anos de fundação e história na
cidade de Piracicaba. A autoria do
requerimento 225/2022 é do vere-
ador Laércio Trevisan Jr. (PL).

A homenagem foi recebida por
um dos fundadores e atual presi-
dente da torcida, Antonio Carlos
de Sousa Leite e por Maurício For-
te dos Santos, um dos torcedores
que integram a associação. “Co-
nhecida também como ‘Torcida
Organizada AR-XV’, a associação
foi fundada em 19 de março de
2005 e deu início após o jogo pela
terceira divisão entre XV de Pira-
cicaba e Monte Azul. Na época,
um grupo de torcedores fanáti-
cos resolveram fundar uma tor-
cida que se chamaria Amor Real",
traz o texto do requerimento.

“As atividades e atuação da

Assessoria Parlamentar

Homenagem à ARXV é de autoria do vereador Laércio Trevisan (PL)

Associação Esportiva Cultural
Amor Real ao XV de Novembro de
Piracicaba AR-XV, não são limi-
tadas apenas dentro de campo,
mas, realizam ações sociais em prol
da comunidade piracicabana”,
ressalta trecho da propositura.

Ainda de acordo com o tex-
to do requerimento, a Torcida
AR-XV promove trabalhos soci-
ais e filantrópicos em Piracica-
ba, como por exemplo campa-
nhas de arrecadações de leite
para a Casa do Bom Menino e
Sociedade São Vicente de Paula
(Vicentinos), doações de alimen-
tos para os Vicentinos (Natal
sem Fome), Cantinho da Vovó
(Casa de Amparo para Idosos),
doação de alimentos, roupas e
brinquedos para os atingidos
pelo incêndio na Comunidade
dos Três Porquinhos e arreca-
dação de gelatinas para ajudar
no tratamento de câncer para a
Fundação Jaime Pereira.
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Vereador acompanha construção de estacionamento ao lado de escola
O vereador Aldisa Vieira

Marques (Cidadania), o Paraná,
esteve na quarta-feira (13) na Es-
cola Estadual "Professor Eduir
Benedicto Scarppari", no Jardim
Alvorada, para acompanhar a
construção de um estacionamen-
to ao lado da unidade escolar.

A obra é uma reivindicação de
pais de alunos, professores, mora-
dores do bairro e da própria direção
da escola e tem como objetivo me-
lhorar o fluxo dos veículos no local,
principalmente nos horários de pico,
na entrada e saída dos estudantes.

A criação do estacionamen-
to já foi, inclusive, tema da in-
dicação 826/2022, de autoria do
vereador Paraná e encaminha-
da ao Executivo municipal em
fevereiro deste ano. Segundo o
parlamentar, a obra deve be-
neficiar toda a comunidade.

Assessoria Parlamentar

Construção de estacionamento nos arredores da Escola "Professor
Eduir Benedicto Scarppari" já foi tema de indicação do vereador

O vereador agradeceu às
secretarias e equipes envolvi-
das, principalmente ao secre-
tário municipal de Obras, Pau-
lo Sérgio Ferreira da Silva.

“Fiquei muito contente pelo
atendimento à essa solicitação,
pois a abertura desse estaciona-
mento irá atender os pedidos da
população, principalmente daque-
la comunidade escolar, e dessa for-
ma, também melhorar o trânsito
na região”, disse o vereador.

Também acompanharam as
obras na manhã desta quarta-fei-
ra a diretora da Escola, Leda Zins-
ly, a vice-diretora da unidade, Clau-
dia Marques, o diretor da Secreta-
ria Municipal de Obras (Semob),
Eduardo Gasparino, e Tatiana Ros-
setto e Daniela Doswaldo, respeti-
vamente assessora de diretoria e as-
sessora de projetos da Semob.

OOOOOBRASBRASBRASBRASBRAS

Comissão se reúne para discutir Domicílio Eletrônico Tributário
As dúvidas levantadas pela

Comissão de Obras, Serviços Pú-
blicos e Atividades Privadas sobre
a viabilidade do projeto de lei com-
plementar 4/2022 que institui o
Domicílio Eletrônico Tributário
(DET) no município foram sana-
das em reunião realizada na ma-
nhã desta quarta-feira (13). De
autoria do Executivo, o PLC
acrescenta dispositivos à conso-
lidação das leis que disciplinam
o Sistema Tributário Municipal
(lei complementar 224/2008).

O secretário de Finanças,
Artur Costa Santos, o procura-
dor-geral do município, Guilher-
me Monaco de Mello, e funcio-
nários da Secretaria de Finan-
ças prestaram esclarecimentos
aos membros da comissão sobre
a obrigatoriedade do credencia-
mento no Domicilio Eletrônico
Tributário de pessoas físicas, ju-
rídicas e de Microempreendedo-
res Individuais (MEIs); e também
sobre a capacidade de a prefeitu-
ra fornecer um serviço digital que
atenda a demanda da população.

De acordo com o secretário
de finanças, o atendimento pre-
sencial continuará existindo, ape-
sar do projeto de lei complemen-
tar falar de obrigatoriedade, e ci-
tou o parágrafo quinto do artigo
410C do PLC 4/2022: “No inte-

Projeto de lei complementar, do Executivo, gerou dúvidas entre os integrantes
da comissão. Procurador-geral e secretário de finanças compareceram na reunião

resse da Administração Pública,
a comunicação poderá ser reali-
zada mediante outras formas pre-
vistas na legislação ou em ato da
Secretaria Municipal de Finanças”.

Sobre a capacidade tecnoló-
gica, foi explicado à comissão
que a prefeitura tem condições
de suportar o aumento do nú-
mero de credenciamentos e de
armazenamento de documentos
porque utiliza o serviço de data

Guilherme Leite

centers e consegue obter a “velo-
cidade tecnológica” necessária.

“Os técnicos e a empresa
que fez o sistema deixaram cla-
ro que terá ainda o sistema pre-
sencial e isso para nós foi um
alívio e esclarecedor”, declarou
o vereador Pedro Kawai (PSDB),
presidente da comissão.

Compete à Comissão de
Obras, Serviços Públicos e Ativi-
dades Privadas emitir parecer so-

bre todos os processos atinentes à
realização de obras e execução de
serviços pelo município, autarqui-
as, entidades paraestatais e con-
cessionárias de serviços públicos e
outras atividades administrativas
ou privadas sujeitas à deliberação
da Câmara. Nela integram os vere-
adores Pedro Kawai (PSDB), presi-
dente, Anilton Rissato (Patriota),
relator, e Aldisa Vieira Marques, o
Paraná (Cidadania), membro.
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Bebel e Vicentinho reafirmam o
compromisso com a democracia
O pronunciamento foi feito durante encontro denominado de “Café com
Prosa”, organizado pela presidenta do PT de São Pedro, Sheila Fernandes

A deputada estadual Profes-
sora Bebel e o deputado estadual
Vicente Paulo da Silva, o Vicenti-
nho, ambos PT, reafirmaram no
último domingo (10), durante en-
contro regional, na cidade de São
Pedro, o compromisso com a de-
mocracia e com toda esta região
do Estado. O pronunciamento foi
feito durante encontro denomi-
nado de “Café com Prosa”, orga-
nizado pela presidenta do PT de
São Pedro, Sheila Fernandes,
que reuniu militantes, simpatizan-
tes e apoiadores dos dois parla-
mentares na região, para avali-
ar a atual conjuntura política.

No encontro, que reuniu re-
presentantes de São Pedro,
Águas de São Pedro, Charquea-
da e Piracicaba, a deputada es-
tadual Professora Bebel ressal-
tou ainda o trabalho do seu
mandato contra os frequentes
ataques aos servidores estadu-
ais em especial aos professores e
o combate incansável a persegui-
ção a servidores que se posicio-

nam contrários a políticas do
governo estadual, enquanto Vi-
centinho  destacou a esperança
que tem de que o Estado de São
Paulo e o Brasil voltem a crescer,
“e que o nosso povo volte a espe-
rançar. Isso só será possível so-
mente com Fernando Haddad
como governador do Estado e o
companheiro Lula, como presi-
dente. Mas será imprescindível
uma Câmara dos Deputados e um
Senado Federal em consonância
com o novo presidente”, falou.

Num trabalho articulado
com a deputada estadual Profes-
sora Bebel, o deputado federal Vi-
centinho já destinou a Piracicaba
pelo menos R$ 1.250 mil em emen-
das parlamentares, desde o início
do atual mandato parlamentar,
em 2019,  enquanto que para
Águas de São Pedro R$ 800 mil.

A deputada estadual Profes-
sora Bebel destaca que como for-
ma de ajudar a cidade de Piraci-
caba e região buscou firmar par-
cerias com deputados federais do

Divulgação

A deputada Professora Bebel, observada pelo deputado
Vicentinho, fala do seu compromisso com toda região

seu partido, principalmente, vi-
sando a destinação de recursos
para o município, através de emen-
das parlamentares. “O deputado
Vicentinho foi um dos colegas que
topou estar ajudando Piracicaba

e região, e fico imensamente
agradecida com esta parceria que
tem rendido bons frutos para o
nosso município e, certamente,
melhorado a estrutura de aten-
dimento aos usuários”, ressalta.
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Oscip Pira 21 lança Agenda 2030
A Oscip Pira 21 – Piracicaba

Realizando o Futuro apresenta à
população a Agenda 2030 de Pi-
racicaba, constituída por um pla-
no estratégico de ações para atin-
gir os 17 Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável definidos
pela Organização da Nações Uni-
das – ONU e que representam um
apelo global aos países para re-
duzir a pobreza, proteger o meio
ambiente e reduzir o impacto das
mudanças climáticas, asseguran-
do a vida em nosso planeta.

Para que Piracicaba atinja a
visão de buscar a excelência em
qualidade de vida, o plano vigen-
te da Agenda 21, elaborado para
o período de 2016 a 2025, foi re-
visado e adaptado à proposta glo-
bal.  Foram priorizadas 227 ações
para até 2030, das quais 64 são
urgentes e 43 são consideradas
importantes, ou seja, são essenci-
ais e devem ser consideradas sua
execução no médio prazo. Para
atender às metas globais, 39 ações
foram adicionadas pelos especia-
listas da a Oscip Pira 21 – Piraci-
caba Realizando o Futuro.

O plano apresentado na
Agenda 2030 está disponível para
download no site da Oscip Pira 21
(www.pira21.og.br). Boa parte das
ações propostas são permanentes
e representam o caminho que os
futuros governantes e sociedade
civil podem seguir na busca do
desenvolvimento sustentável e da
excelência nos mais diversos seg-
mentos abordados, a fim de

transformar o município em um
excelente lugar para se viver.

De acordo com o secretário-
executivo Josué Adam Lazier é es-
sencial que o município assuma a
dianteira nessa corrente de ações
mundial e faça sua parte em bene-
fício de todos. A Agenda 2030 pro-
porciona um novo direcionamen-
to para os desafios desta década e
o que é prioritário executar nos
próximos anos para assegurarmos
a igualdade entre as pessoas, ofe-
recer uma vida digna, próspera e
em harmonia com o meio ambien-
te, promover a paz e justiça e pro-
teger os recursos naturais e o cli-
ma para as futuras gerações.

A Oscip Pira 21 terá grandes
desafios nesta próxima década, mas
seus integrantes entendem que as
propostas são factíveis. Segundo
Lazier, as ações propostas na Agen-
da 2030 não se limitam à esfera do
poder público municipal. "Algumas
são de responsabilidade de outros
níveis de governo, do setor priva-
do, bem como a qualquer organi-
zação atuante no município e aos
cidadãos. Elas representam o exer-
cício da democracia participativa."

A publicação da Agenda 2030
de Piracicaba coloca o município
dentro da rede global de parcerias
e representa um novo marco na
jornada pelo desenvolvimento sus-
tentável iniciada em 2001 pela Os-
cip Pira 21 – Piracicaba Reali-
zando o Futuro em conjunto
com sociedade civil, as organiza-
ções privadas e a gestão pública.

EEEEENGENHARIANGENHARIANGENHARIANGENHARIANGENHARIA

EEP promove 2ª edição do Gravity Car
A segunda edição do Cam-

peonato de Gravity Car da Es-
cola de Engenharia de Piracica-
ba está marcada para às 9 ho-
ras dos dias 11 e 12 de junho, no
campus da FUMEP, e além de
alunos da comunidade acadê-
mica, deverá receber participan-
tes de outras escolas e faculda-
des e também da comunidade

O desafio está em conceber
e confeccionar um veículo mo-
vido apenas à força da gravi-
dade, exigindo dos participan-
tes conhecimento e habilidade
em automobilismo para utilizar
o design a favor da velocidade
para vencer a equipe adversá-
ria. “O projeto deve primar tam-
bém por um bom sistema de fre-
nagem, conforto e segurança”,
disse o coordenador do curso
de Engenharia de Produção e
um dos organizadores do even-
to, professor André de Lima.

Ele revela que, na prática,
cada carro inscrito desce sozinho
uma ladeira e percorre um de-
terminado percurso, com algu-
mas curvas, para tomada de

Divulgação

Os participantes da primeira edição do Campeonato, em 2019, abu-
saram da criatividade e deram show na pista do campus da EEP

tempo. “No final, os melhores
carros competem no duelo mata-
mata; quem perde, sai”, explicou.

Lima conta que o Campeo-
nato está sendo preparado com
a colaboração da equipe organi-
zadora, composta por ele,  pelos
professores Fernando de Lima
Camargo e Anderson Rodrigo
Rossi, coordenadores dos cursos
das engenharias Mecânica e Me-
catrônica; e pelos alunos Carol
Augusti e Bruno Maroun Roel.

Segundo ele, a expectativa dos
organizadores é grande, porque
em sua primeira edição, em 2019,
o Campeonato registrou 27 equi-
pes inscritas. “Tivemos 23 equipes
formadas por alunos dos cursos
oferecidos pela EEP, uma equi-
pe do Ensino Médio e três do
IFSP- Instituto Federal de São
Paulo/Campus Piracicaba”, disse.

O professor revela que o Pro-
jeto Gravity Car vem com a pro-
posta de promover o ensino inte-
grado de forma a envolver alunos
e comunidade através de uma
competição que gera conhecimen-
to e interesse pela engenharia au-

tomobilística, conforme as novas
diretrizes propostas pelo Ministé-
rio da Educação. “A ideia é pro-
mover a expansão do conhecimen-
to por meio da sinergia criada por
este tipo de atividade”, completou.

O coordenador disse ainda
que o Campeonato contará com a
presença do grupo de alunos que
sagrou-se campeão em velocidade

na primeira edição do Gravity
EEP. “Na época, eles cursavam o
10º semestre de Engenharia Me-
cânica e, hoje, estão formados e
atuantes no mercado”, conta.

Lima revela ainda que o Gra-
vity Car EEP inspirou o projeto “La-
deira Abaixo”, desenvolvido por
alunos da rede pública. “Um orgu-
lho para todos nós”, considerou.

PPPPPPPPPPPPPPP

Inscrições para minicurso
terminam domingo, dia 17
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Silvia Morales apoia projeto
de revitalização do Centro

A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo "A Ci-
dade é Sua", esteve na tarde des-
ta segunda-feira (11) na Prefeitu-
ra Municipal de Piracicaba para
apresentar o professor Ciro Ab-
bud Righi, da Esalq/USP (Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz) aos secretários munici-
pais Carlos Alberto Lordello Bel-
trame (Governo), José Luiz Gui-
dotti Junior (Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo),
Jane Franco Oliveira (Mobilida-
de Urbana, Trânsito e Transpor-
tes) e à Diretora Rose Massarut-
to (Turismo), para discutir um
possível projeto de revitalização
do centro histórico de Piracicaba.

Na reunião, foi discutido o
esvaziamento da área central em
razão da expansão urbana ace-
lerada das últimas décadas, com
o intuito de reivindicar melhori-
as e fortalecer esforços para que
o Município possa se utilizar des-
te relevante espaço público para
implementar um projeto de revi-
talização urbanística, de forma
integrada e participativa, e ini-
bir o mau uso dos espaços e pro-
mover a valorização histórica e
cultural do centro, em especial
na perspectiva da dinamização
do desenvolvimento econômico.

O projeto propõe uma séria
de ações estratégicas a serem
implementadas no quadrante
delimitado pela Avenida Ar-
mando Salles e as ruas Alferes
José Caetano, Dom Pedro II e
Voluntários de Piracicaba, per-
passando locais de interesse
como a Praça José Bonifácio, o
Mercadão Municipal e o Termi-
nal Central de Integração. O
objetivo é estimular o uso dos

espaços, valorizá-los e atrair mais
pessoas ao local, de forma a es-
treitar os laços da população com
o centro histórico da cidade.

Além disso, a revitalização
tem como bases a promoção do
desenvolvimento econômico e tu-
rístico, a geração de oportunida-
des de emprego, melhorias na se-
gurança e possibilidades para o
dinamismo local, de forma a pro-
porcionar experiências e, princi-
palmente, retomar a dimensão
humana no projeto da cidade.

Na reunião, a vereadora
também falou sobre a viabili-
dade de uma iniciativa que vise
a articulação de bares e restau-
rantes da região com o objeti-
vo de criar uma rota central
gastronômica e cultural, que
deverá contribuir neste proje-
to mais amplo de revitalização.

Os agentes políticos presen-
tes, em reconhecimento à neces-
sidade de se pensar em estratégi-
as e ações voltadas ao centro do
município, se propuseram a dis-
cutir a temática através de um
Fórum, com a participação de ato-
res como a Acipi (Associação Co-
mercial e Industrial de Piracica-
ba), a Esalq/USP, o Simespi (Sin-
dicato das Indústrias Metalúrgi-
cas, Mecânicas, de Material Elé-
trico, Eletrônico, Siderúrgicas,
Fundições e Similares de Piraci-
caba e Região), o Secsp (Sindicato
dos Comerciários) dentre outros.

A vereadora, por fim, tam-
bém se propôs a articular o de-
bate sobre a revitalização do cen-
tro por meio Fórum Permanente
de Gestão e Planejamento Terri-
torial Sustentável da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba, instituído
pelo decreto legislativo 37/2017.

Vereadora intermediou conversa entre professor da Esalq e
secretários municipais para discutir revitalização do centro
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Vereador destaca alcance
de evento de saúde
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O evento teve feira de artesanatos, praça de alimentação,
apresentação de dança do ventre, recreação para crianças e sorteios

O Sest/Senat promoveu no
último sábado (9) o evento "Saú-
de em Família", com uma série
de atividades voltadas ao públi-
co, como testes de glicemia e de
hepatites B e C, aferição de pres-
são, orientação fisioterápica com
massagem, oficina de maquia-
gem e serviços de barbearia, es-
maltação de unhas, corte de ca-
belo e design de sobrancelha.

O evento teve feira de arte-
sanatos, praça de alimentação,
apresentação de dança do ven-
tre, recreação para crianças e
sorteios. Também ofereceu ori-
entações sobre empreendedoris-

mo e empregabilidade e promo-
veu a divulgação de cursos pro-
fissionalizantes do Sest/Senat.

O vereador Gustavo Pom-
peo (Avante) foi um dos apoia-
dores e divulgadores do "Saú-
de em Família" e destacou o al-
cance da iniciativa. "Esse even-
to trouxe à população a impor-
tância dos cuidados com a saúde,
além de orientação sobre empre-
gabilidade, que é fundamental."

A programação foi baseada na
Semana Mundial da Saúde, com o
intuito de levar as pessoas à refle-
xão e à preocupação em dedicar
tempo ao cuidado com a saúde.

Segue até o próximo domingo
(17) o período de inscrições para o
minicurso on-line "Estudos de vi-
abilidade técnica e econômica para
Parcerias Público-Privadas". Com
direito a certificado de participa-
ção, o evento acontecerá na segun-
da-feira (18), das 14h às 16h, via
plataforma Zoom e com transmis-
são simultânea pelo YouTube.

Promovido pela Escola do Le-
gislativo da Câmara, o minicurso
pretende abordar a captação e a
atração de investidores da inicia-
tiva privada e do terceiro setor, com
foco no desenvolvimento econômi-

co e sustentável, perpassado pela
criação de um ambiente seguro
para investimentos e com taxa de
retorno dos valores investidos por
meio de parcerias público-privadas.

A atividade terá como pa-
lestrantes o arquiteto e urbanis-
ta Salgado Marconi e o gestor
de projetos, graduado em ma-
rketing, Wilson Miguel. Os ins-
critos receberão o link de acesso
para a sala de reunião por e-mail
e WhatsApp. Para realizar a ins-
crição, basta acessar o link da
Escola do Legislativo no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

VALE DO SOL
A pedido de moradores do
bairro Vale do Sol, o vereador
Anilton Rissato (Patriota) pro-
tocolou, em fevereiro, uma in-
dicação para que o Executivo
tapasse buraco no asfalto da
avenida Aureliano Fernandes
de Araújo Neto, próximo ao
residencial Vida Nova I, II e IV.

Na ocasião, o parlamentar
também solicitou a limpeza
do córrego, que estava com
grande quantidade de galhos
obstruindo parte da passagem
da água na entrada da ponte,
o que segundo o vereador
poderia causar transborda-
mento em épocas de chuva.

Assessoria Parlamentar
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Presidente do Semae acusa a
Mirante de descumprir contrato
Semae contratou auditoria e deverá solicitar revisão do
contrato, com possibilidade de pedido de caducidade da PPP

Guilherme Leite

Maurício Oliveira, presidente do Semae, falou à CPI do Semae, na Câmara, na manhã de ontem, 13

A CPI (Comissão Parlamen-
tar de Inquérito) formada na Câ-
mara Municipal de Piracicaba
para apurar possíveis irregulari-
dades no Semae (Serviço Munici-
pal de Água e Esgoto) concluiu
nesta quarta-feira (13) a fase de
tomada de depoimentos e parte
agora para a elaboração do rela-
tório final das investigações. A
última oitiva foi com o presidente
da autarquia, Maurício André
Marques de Oliveira, que ratifi-
cou várias suspeitas levantadas
até o momento pela comissão.

Ele confirmou o descumpri-
mento do contrato de PPP (Par-
ceria Público-Privada) pela em-
presa Mirante, que faz o gerenci-
amento do esgoto na cidade des-
de 2012. Ele ainda apontou para
a necessidade de revisão do con-
trato, inclusive com a possibilida-
de de solicitação de caducidade
da parceria. A CPI é composta
pelos vereadores Rai de Almeida
(PT), presidente; Anilton Rissato
(Patriota), relator; e Thiago Ri-
beiro (PSC), membro. Também
participaram da reunião nesta
quarta-feira (13) os vereadores
Ana Pavão (PL) e Cássio Luiz, o
"Fala Pira" (PL), que fizeram
questionamentos ao depoente.

Para Maurício de Oliveira, um
dos principais problemas da PPP é
que o controle da hidrometria fi-
cou a cargo da Mirante, que ainda
é responsável pelo combate a frau-
des. A hidrometria é justamente a
caixa registradora do Semae, já
que o pagamento da Mirante é cal-
culado com base no volume de
água fornecido para todas as ins-
talações da cidade. Pelo contrato,
a empresa deveria executar a tro-
ca dos hidrômetros das 183 mil
ligações ativas a cada cinco anos,
o que não foi feito. Segundo o pre-
sidente, não há empenho da Mi-
rante em executar o serviço.

“O hidrômetro tem que ser
substituído para não dar prejuí-
zo para a autarquia. Com o tem-
po, o equipamento perde a quali-
dade na marcação”, explicou. “É
mais barato trocar do que fazer
a aferição (se a marcação está
correta)”. Ele disse que há casos
de hidrômetros com mais de 30
anos, mas a Mirante justifica
que precisa apenas manter a
média de idade dos equipamen-
tos em cinco anos e não efetuar
a troca de todas as instalações.

O presidente disse que já so-
licitou o plano de substituição
dos hidrômetros à Mirante, que
nunca foi apresentado. O prejuí-
zo estimado para o Semae é de
R$ 1,5 milhão por mês. “A troca
dos hidrômetros vai beneficiar
muito o Semae. Então me per-
gunto se há interesse que o Se-
mae sobreviva ou o interesse de
dizer que o Semae não tem capa-
cidade técnica para depois falar:
‘dá aqui que eu faço’”, colocou.

De acordo com Oliveira, a
Mirante anunciou na imprensa
que já promoveu 164 mil vistorias.
No entanto, são 183 mil ligações
ativas. “Se em 10 anos de contrato
a Mirante nem conseguiu percor-
rer o parque inteiro, como vai fa-
zer a troca dos hidrômetros a cada
cinco anos?”, questionou. O presi-
dente disse que já foi contratada
uma auditoria para averiguar as
perdas sofridas pela autarquia
por causa dos hidrômetros anti-
gos. Além de embasar a solicita-
ção de revisão do contrato da
PPP, a auditoria vai demonstrar
que, com esse ritmo, Piracicaba
não vai atingir a meta de redução
das perdas de água tratada dos
atuais 57% para 25% até 2033,
conforme exigência do Marco do
Saneamento, o que coloca a cida-
de sob risco de penalizações.

GEOFONAMENTO – O
serviço de geofonamento, que ba-
sicamente consiste na detecção de
vazamentos na rede, também está
previsto no contrato da PPP e não
é executado pela Mirante, segun-
do o presidente. Ele lembrou que a
empresa ganhou pontos na con-
corrência que culminou com a
contratação, há 10 anos, quando
incluiu esse item na proposta téc-
nica. No entanto, o serviço não foi
executado, o que resulta em perda
de muito dinheiro para o Semae.

“É um contrato leonino”, afir-
mou Oliveira, lembrando que a
inadimplência no serviço também
é absorvida pela autarquia. “Qual
é o risco que a Mirante corre? O
Semae tem muitos riscos. Se é um
contrato de parceria, teria que ha-
ver riscos para os dois lados”.

O presidente classificou algu-
mas questões do contrato como
“nebulosas”. Ele lembrou que não
consegue nem mesmo questionar
o número de funcionários ou a
qualidade técnica de quem presta
serviços pela Mirante, já que a
empresa alega não ter obrigação
de informar. “Quero saber se tem
só um engenheiro prestando ser-
viços em três cidades e recebendo
pelos três contratos”, afirmou. Ele
disse que também queria averi-
guar denúncias de redução das
equipes que atuam na cidade.
Contou que já houve casos até
mesmo de instalação de hidrôme-
tros invertidos, gerando uma lei-
tura negativa e que coube ao Se-
mae fazer os consertos. Questio-
nado sobre a fiscalização e a pe-
nalização da Mirante, Oliveira
alegou que os trâmites previstos
em contrato são muito complexos.

CADUCIDADE - Segundo
Oliveira, após a elaboração da au-
ditoria será avaliada a possibilida-
de de um pedido de caducidade –
extinção do contrato em decorrên-
cia da inexecução por parte da con-
cessionária. Nesse caso, o Semae
estaria obrigado a devolver todos
os investimentos executados pela
Mirante desde o início da parce-
ria, que ainda tem uma duração
prevista de mais 20 anos. Atual-
mente, já está em andamento uma
arbitragem para reequilíbrio do
contrato solicitada pela Mirante.

O presidente disse que a em-
presa já executou todos os investi-
mentos previstos no contrato e que
os novos investimentos têm que ser
executados pelo Semae. “O que a
Mirante tinha para investir já foi
feito quase na totalidade. Agora, eles
só recebem pelo que fizeram”, con-
tou. “A gente até tem receio porque,
quando apontamos a necessida-
de de algum investimento, eles apre-
sentam o orçamento e acaba sain-
do muito caro para o Semae. Acabo
preferindo fazer a licitação, apesar
de ter uma empresa parceira”.

“Então quer dizer que nos pró-
ximos 20 anos de contrato, vai ser

‘só alegria’ para a Mirante”,
avaliou o relator da CPI, verea-
dor Anilton Rissato (Patriota).

“A PPP nos primeiros anos
serviu bem, fez as instalações que
deveria”, afirmou o presidente do
Semae. “Mas depois disso come-
çamos a nos perguntar: por que
ela está aqui? Ela deveria ter assu-
mido tudo, até o passivo nosso e
não foi feito. Quando o ‘fusquinha
72’ quebra, quem paga é o Semae”,
comparou. “Mas quando você
pega um fusquinha 72, sabe que
vai ter que consertar algumas coi-
sas. A Mirante diz que já investiu
R$ 500 milhões, mas o Semae já
pagou R$ 600 milhões. Acredito
que vai ser uma guerra faraônica
que a gente vai enfrentar e que pode
acabar em uma guerra judicial”.

Oliveira disse que vai aguar-
dar o resultado da auditoria e a
finalização dos trabalhos da CPI
para balizar o que deve ser feito
em relação à PPP. Uma saída se-
ria a contratação de uma empresa
para gerenciamento da parceria.
Questionado pelos vereadores so-
bre os problemas na elaboração do
contrato e sobre a falta de fiscali-
zação, ele disse que esse gerencia-
mento foi deixado nas mãos do
Semae, que tem uma estrutura
pequena e não possui advoga-
dos especializados em PPP para
acompanhar um contrato que
deverá passar dos R$ 2 bilhões.

Em relação à decisão políti-
ca de transferir o gerenciamento
do esgoto para uma empresa pri-
vada, o presidente do Semae lem-
brou que a justificativa foi um
TCAC (Termo de Compromisso
de Ajustamento de Conduta) fir-
mado junto ao Ministério Públi-
co, que previa 100% de coleta e
tratamento de esgoto até 2012.
“Mas quantos municípios aten-
diam a isso no Brasil? Parece que
isso foi até uma forma de fazer
acontecer (a PPP)”, apontou.

ENERGIA - Outra apuração
executada pela CPI e que também
foi abordada na oitiva é a denún-
cia de que a Mirante desligaria as
bombas das estações de tratamen-
to no período noturno para eco-
nomizar energia. A presidente da
comissão, vereadora Rai de Al-
meida (PT), apresentou um le-
vantamento que demonstra uma
redução de até 20% nas contas
de energia elétrica das estações
de 2019 para 2020, o que a Mi-
rante justifica que são resultados
de investimentos em tecnologia.

Oliveira disse que é preci-
so levantar esses investimen-
tos citados,  já  que nem as
bombas das estações foram
trocadas em 10 anos, o que se-
ria a primeira providência
para a redução do consumo.

CONTRAPARTIDAS - À
frente do Semae desde 2021, Mau-
rício de Oliveira disse aos mem-
bros da CPI que encontrou o caixa

da autarquia sem capacidade para
investimentos. Ele disse ainda que
a atual infraestrutura do Semae
não permite o abastecimento da
cidade por 24 horas constantemen-
te e que por isso começou a buscar
empréstimos para obras de melho-
rias. Somente com as isenções na
cobrança de água e esgoto, o Se-
mae deixa de receber entre R$ 25
milhões e R$ 30 milhões por ano.

Um dos casos de sucateamen-
to citados pelo presidente é o re-
servatório Marechal, que apresen-
ta um problema de vazamento há
pelo menos 30 anos, com uma per-
da atual estimada entre 20 e 30
litros por segundo. O problema é
tão crônico que o vazamento che-
gou a ser canalizado para descar-
te da água tratada no esgoto. Ele
disse que vai abrir uma sindicân-
cia para apurar quando foi exe-
cutada a canalização e quem fo-
ram os responsáveis pelo serviço.

Segundo o presidente, atual-
mente a capacidade de investimen-
tos do Semae está restrita às con-
trapartidas executadas pelas cons-
trutoras de novos empreendimen-
tos na cidade. Nesse contexto, ele
alterou a sistemática de cobrança
dessas contrapartidas, que antes
eram cumpridas através da inje-
ção de recursos nos cofres do Se-
mae, dinheiro que era desviado
para custeio e as obras acabavam
não realizadas. Ele disse que ago-
ra cobra a entrega das obras já
executadas pelas empreiteiras.

Para a presidente da CPI, ve-
readora Rai de Almeida (PT), é
preciso buscar um entendimento
para um contrato que beneficie
ambas as partes. Ela lembrou que,
apesar de garantir o tratamento
de 100% do esgoto que é coleta-
do, há indícios de que a Mirante
não faz a coleta de todo o esgoto
da área urbana, em vista dos vá-
rios despejos irregulares flagra-
dos pela CPI nos corpos d´água.

“O depoimento vem ratificar
o que nós temos acompanhado, as
nossas leituras e diligências que
apontam que há descumprimento
do contrato. Estar a hidrometria
sob a responsabilidade da Miran-
te é colocar o cliente na caixa re-
gistradora”, colocou Rai. O rela-
tor da comissão, vereador Anilton
Rissato (Patriota), disse que o de-
poimento foi bastante esclarece-
dor. “Essa PPP nos causa algu-
mas indignações porque prejudi-
ca não só os cidadãos, mas a vida
financeira do Semae”, avaliou.

Finalizada a fase das oitivas,
a CPI voltará a promover reuni-
ões fechadas para a elaboração
do relatório final, que deve ser
apresentado até 18 de maio.

RESPOSTA DA MIRAN-
TE - A Mirante informa que
prestou todos os esclarecimen-
tos junto à CPI e reafirma que
cumpre todos os termos do con-
trato firmado com o Semae.
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Vereadora discute políticas
habitacionais na Emdhap

A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo "A Ci-
dade é Sua", participou de reu-
nião na manhã de ontem, 13, com
o presidente da Emdhap (Empre-
sa Municipal de Desenvolvimen-
to Habitacional de Piracicaba),
Sérgio Chaim, para discutir pro-
jetos de habitação de interesse
social no centro da cidade.

A princípio, a vereadora
questionou matéria veiculada em
jornais locais sobre possível pro-
jeto urbanístico no centro volta-
do à criação de moradias de inte-
resse social. De acordo com Cha-
im, a intenção do Governo muni-
cipal é incentivar o adensamento
da área central, já que a mesma
dispõe de toda a infraestrutura e
equipamentos urbanos necessári-
os para sua pronta ocupação.
Contudo, ele comentou que ain-
da não há ações concretas defini-
das ou projetadas para o local.

O presidente da Emdhap
também comentou sobre um pos-
sível empreendimento em parce-
ria com o Governo do Estado
para a construção de aproxima-
damente 744 unidades habitaci-
onais, em área de propriedade do
Município ainda a ser definida.

A vereadora Silvia ainda des-
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Silvia debateu habitação de interesse social com o presidente da Emdhap

tacou o Programa de Locação So-
cial, instituído pela lei municipal
6246/2008, e da relevância de sua
regulamentação para viabilizar o
implemento do aluguel social às
famílias que se encontrem em si-
tuações emergenciais de moradia.

Sergio disse que o progra-
ma é destinado apenas às si-
tuações de calamidade pública
e áreas de risco, mas concorda
com a necessidade de regula-
mentação do programa.

Ainda sobre programas ha-
bitacionais, o presidente explicou
que a Emdhap trabalha em con-
junto com a Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (Smads) para a de-
finição de critérios para priori-
zar o atendimento da população
beneficiária, a fim de identificar
os níveis de vulnerabilidade so-
cial existentes no Município.

Silvia Morales também falou
sobre o projeto de lei 32/22, que al-
tera a composição do Conselho Ges-
tor do Fundo Municipal de Habi-
tação de Interesse Social. “O conse-
lho deve ser composto por no míni-
mo 50% de representantes da soci-
edade civil, a fim de garantir o prin-
cípio da gestão democrática e par-
ticipativa”, defendeu a vereadora.

A empresa Novatecnica
Equipamentos para Laboratório
recebeu do vereador Thiago Ri-
beiro (PSC) a moção de aplau-
sos 14/2022 pela participação
no projeto "Fábrica dos Sonhos
2021". Idealizado pelo gabinete
do vereador, o Fábrica dos So-
nhos sorteou 15 crianças para
receberem presentes de Natal
das empresas participantes.

A moção foi entregue no ple-
nário Câmara Municipal de Pi-
racicaba a Gustavo Berto, pro-
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Fabricante de equipamentos para
laboratórios recebe homenagem
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Empresa foi homenageada com moção de aplausos de Thiago Ribeiro

Interessados em participar
da 4ª edição do Esalqshow já po-
dem realizar inscrição on-line. O
evento gratuito acontecerá de 5 a
7 de outubro, na Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq/USP), em Piracicaba. O
tema é a cadeia produtiva da
cana-de-açúcar e a proposta é co-
nectar representantes da acade-
mia, setor produtivo e governo.

A solenidade de abertura
ocorrerá no dia 5/10, às 18h30, e
contará com a conferência sobre
“O Agro Brasileiro, ESG e a inser-
ção internacional”, com apresenta-
ção de Marcello Brito, coordenador

prietário da Novatecnica, e des-
taca em seu texto a participação
da empresa no desenvolvimento
e execução do projeto, que "con-
sistiu em presentear e realizar o
sonho de crianças que escreveram
uma cartinha ao Papai Noel".

A empresa, segundo texto
da propositura, atua desde 1989
na fabricação e desenvolvimen-
to de equipamentos para labo-
ratórios para diversos setores
como pesquisa, bioquímica, pe-
troquímica, saúde e outros.

EEEEEVENTOVENTOVENTOVENTOVENTO

Esalqshow abre inscrições
on-line para a 4ª edição

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

da Academia Global do Agronegó-
cio na Fundação Dom Cabral.

Para aproveitar a beleza na-
tural e a versatilidade arquitetô-
nica do campus USP “Luiz de
Queiroz”, a programação da 4ª
edição do EsalqShow contempla-
rá sessões orais e atividades ex-
positivas em anfiteatros, pavi-
lhões, áreas externas de convi-
vência e também no gramado em
frente ao Edifício Central, espa-
ço que já abrigou em décadas
passadas exposições técnicas.

Para realizar sua inscrição,
acesse: https://doity.com.br/
esalqshow-2022.



A7
A Tribuna Piracicabana
Quinta-feira, 14 de abril de 2022

AAAAAGRICULGRICULGRICULGRICULGRICULTURATURATURATURATURA

Conecta Rural reúne cerca de
300 pessoas em 2º encontro
“Temos trabalhado muito para colocar em prática diversos programas na
secretaria e este evento é um resultado disso”, explica a secretária Nancy Thame

Thais Passos/Sema

Angélica e Dorival Ribeiro, do Mel Angélica, estiveram no Conecta Rural

Pelo segundo ano consecu-
tivo, a Prefeitura de Piracicaba
realizou o Encontro Conecta
Rural, uma iniciativa da Sema
(Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento) para
fomentar o setor agrícola no
município por meio de rodas de
conversa, palestras e exposi-
ções de produtos e serviços.

Cerca de 300 pessoas passa-
ram pelo espaço do Varejão da
Paulista na segunda-feira, 11,
para conhecer e prestigiar os 24
participantes da feira, entre agri-
cultores locais, instituições de en-
sino superior, cooperativas, em-
presas de agronegócio e outros.

Angélica Silva Santos Ri-
beiro trabalha há mais de 30
anos com produção de mel e é
proprietária, junto ao seu ma-
rido Dorival Ferreira Ribeiro,
dos produtos Mel Angélica. Eles
foram convidados para estar no
encontro por participarem do
programa SIM (Serviço de Ins-
peção Municipal), oferecido pela
Sema para certificar produtos
de origem animal no município.

“Conhecemos muitas pesso-
as e tivemos muita interação com
profissionais dispostos a fomen-
tar nosso trabalho. O dia ́ voou´,
nem parecia uma segunda-fei-
ra. Amei participar e participa-
ria de novo”, conta Angélica.

No período da tarde, houve
palestra sobre agricultura digi-
tal e uso de drones, oferecida
pelo Mapa (Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimen-
to), e a secretária Nancy Thame,
da Sema, apresentou os progra-
mas municipais de Agricultura

Urbana e o Patrulha Agrícola,
que tiveram a legislação recente-
mente instituída em Piracicaba.

“Temos trabalhado muito
para colocar em prática diversos
programas na secretaria e este
evento é um resultado disso, pois
consideramos fundamental unir
esses profissionais do campo em
prol de um trabalho conjunto
para o fortalecimento e imple-
mentação de políticas públicas
para o desenvolvimento rural sus-
tentável de Piracicaba”, afirma.

No final do evento foram
feitos sorteios de brindes di-
versos oferecidos pelas insti-
tuições participantes e de 20
mudas de árvores nativas, do-
adas pelo Viveiro Municipal.

PEDRO KAWAI
O vereador Pedro Kawai (PSDB) participou,
na segunda-feira (11), da abertura do 2º Co-
necta Rural. Kawai enfatizou que eventos des-
sa natureza dão visibilidade ao segmento e
ajudam a compartilhar informações. O parla-
mentar destacou que Piracicaba tem grande
acúmulo de conhecimento, não apenas por-

que acolhe duas das mais importantes insti-
tuições do país", referindo-se ao Cena (Cen-
tro de Energia Nuclear na Agricultura) e à
Esalq (Escola Superior de Agricultura "Luiz de
Queiroz"), mas porque "é referência em bio-
tecnologia e instituições de ensino e empre-
sas de excelência no segmento agro".

Assessoria Parlamentar

MMMMMEIOEIOEIOEIOEIO A A A A AMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTE

Alunos de escolas municipais
fazem homenagem ao rio

Alunos das escolas da Rede
Municipal de Ensino Deolinda
Elias Cenedese e Professor Dé-
cio Miglioranza participaram de
reunião solene da Câmara Mu-
nicipal em homenagem ao Dia
do Rio Piracicaba, ontem, 13, às
9h, na Náutica do Condomínio
Terras de Artemis, distrito de
Artemis. O Dia do Rio Piracica-
ba é comemorado em 15/04 e foi
instituído pelo Decreto Legisla-
tivo 8, de 5 de abril de 2013.

Os alunos das escolas desen-
volveram atividades relacionadas
ao rio Piracicaba, que destacam
sua história e sua importância na
preservação da natureza. Entre os
trabalhos estão desenhos de pon-
tos turísticos e pesquisas sobre a
história e a influência do Piracica-

Divulgação/CCS

Cerca de 680 alunos desde o berçário ao 5º ano do ensino
fundamental participaram das atividades nas escolas

ba no desenvolvimento da cidade
e das atividades no entorno dele.

“A nossa escola tem como pro-
jeto norteador o Colhemos o que
Plantamos: Semeando Esperança.
Em uma vertente deste projeto,
foram desenvolvidas experiências
com as crianças relacionadas ao
rio Piracicaba e os cuidados para
com ele e as águas”, explica Maria
Cristiana Rocha, diretora da es-
cola Deolinda Elias Cenedese.

Esses trabalhos foram expos-
tos no evento. Além da exposição,
a reunião solene contou com a
apresentação de um jogral pelos
alunos da escola Décio Miglio-
ranza, com a história do rio Pira-
cicaba, bem como apresentação
musical pelos estudantes da es-
cola Deolinda Elias Cenedese.
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USO DO ENXAGUANTE BUCAL
O enxaguante bucal fluoretado é uma

solução que contém flúor, um mineral natu-
ral conhecido por sua capacidade de forta-
lecer o esmalte dos dentes e reduzir a cá-
rie em crianças e adultos. De acordo com a
Associação Americana de Odontologia
(ADA), o flúor também repara a cárie den-
tária nos estágios iniciais. A placa bacteri-
ana contém ácidos que provocam a perda
de minerais e podem resultar em cárie com
o passar do tempo. Alimentos ricos em açú-
car aumentam a quantidade de ácidos.

Os enxaguantes bucais com flúor são
seguros e eficazes para uso diário por qual-

quer pessoa que queira proteção adicional
para seu sorriso, mas podem ser especial-
mente benéficos para pessoas com alto ris-
co de desenvolver cárie dentária. Crianças
com menos de seis anos não devem usar
enxaguante bucal com flúor devido ao risco
de ingestão, e crianças com menos de 12
anos devem ser supervisionadas durante o
uso. Várias condições ou circunstâncias po-
dem torná-lo mais suscetível à cárie; portan-
to, se você vivenciar qualquer uma das se-
guintes situações, converse com o dentista
sobre a adição de um enxaguante bucal com
flúor à sua rotina de higiene bucal.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
------------------------------------------
CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Cen-
tro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 ba-
nheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

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

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

AVISO DE LICITAÇÃO

COLETA DE PREÇOS Nº 03/2022

Comunicamos que está aberta a Licitação (Coleta de Preços: nº
03/2022) pelo tipo Técnica e Preço. Objeto: Contratação de em-
presa de engenharia para implantação da ferramenta Giswater
no sistema de abastecimento de água do Município de Capivari,
SP. Prazo para entrega dos envelopes: até às 09h00 (nove ho-
ras) do dia 18/05/2022, na sala 604, sessão de protocolos, e
abertura às 09h30 (nove horas e trinta minutos) do mesmo dia,
na sala 803, ambas localizadas no Edifício Rácz Center, na Rua
Alfredo Guedes, 1949, Higienópolis, Piracicaba, SP. O Edital com-
pleto encontra-se à disposição na sala 604 da Fundação Agên-
cia das Bacias PCJ, no site www.agencia.baciaspcj.org.br e no
site www.comitespcj.org.br. Eduardo Massuh Cury – Coordena-
dor Administrativo. Sergio Razera – Diretora-Presidente.

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

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

FALECIMENTOS
SR. IVANOEL DE BRITO LEI-
TE faleceu anteontem, na ci-
dade de I racemapol is /SP,
contava 62 anos, filho dos fi-
nados Sr. Edson de Brito Lei-
te e da Sra. Nilce Baptista Li-
berato de Brito; deixa os fi-
lhos: Alex; Helen e Alan. Dei-
xa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo sa-
ído o féretro às 13h00 da sala
02 do Velório do Cemitério
Municipal da Vila Rezende
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SR. CEZARIO CARLOS FELI-
CIO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 72 anos, filho
dos finados Sr. Manoel Feli-
cio e da Sra. Benedita de Bar-
ros Felicio, era casado com a
Sra. Angela Maria Moura Feli-
cio. Deixa filhos, noras, netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fére-
tro às 16h00 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila
Rezende, sala 03, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO BENEDITO LUIZ fa-
leceu ontem, nesta cidade,
contava 60 anos, filho dos fi-
nados Sr. João Luiz Junior e da
Sra. Amelia Ribeiro Luiz, era ca-
sado com a Sra. Elaine de Cas-
sia Rosa Luiz; deixa os filhos:
Rafael Rosa Luiz, casado com
a Sra. Camila Mendes Luiz e
João Vitor Rosa Luiz. Deixa
netos, demais famil iares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 09h00 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende, sala 01, para o Cemité-
rio Municipal de Charqueada/

SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

JOVEM DIEGO DA SILVA SOU-
ZA faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 24 anos, filho do
Sr. Ailton Pires de Souza e da
Sra. Lucineia Belemel da Sil-
va Souza. Deixa irmãos, de-
mais fami l iares e amigos.
Seu sepultamento será reali-
zado hoje, saindo o féretro às
13h00 do Velório do Cemité-
rio Municipal de Charqueada/
SP, para a refereida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. ARLINDO BELLINI faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 79 anos de idade,  casado
com a Sra. Irene Canale
Bellini.Era filho do Sr. Antonio
Bellini e Anna Luiza Bonamin
Bellini, ambos falecidos. Deixa
filhos: Sr. José Edson Bellini,
casado com Sra. Vilma, Sra.
Maria Lúcia Bellini casada com
Evandro e Sra. Silvana Helena
Bellini casada com Sr. Mario.
Deixa: Netos, Bisnetas, e demais
parente e amigos. O seu sepul-
tamento deu-se ontem às16:30
hs, saindo a urna mortuária do
velório “A” do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referi-
da necropole, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ANA MARIA RODRIGUES
MACHADO faleceu no dia 08 pp,
na cidade de Rio das Pedras,
aos 101 anos de idade e era
viúva do Sr. Francisco Rodri-
gues Machado. Era filha do Sr.
Antonio José Ferreira e da Sra.
Anna Maria de Jesus, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Anto-
nio Rodrigues Ferreira; Darci
Rodrigues Ferreira; Luiz Carlos
Rodrigues; Maria Aparecida Ro-
drigues Machado; Irineu Rodri-
gues Machado; Leonel Rodri-
gues Machado; Mauro Rodri-
gues Machado; Orlando Ro-
drigues Ferreira. Deixa ainda
netos, bisnetos e tataranetos.
O seu corpo foi transladado
em auto fúnebre para a cida-
de de Saltinho e seu sepulta-

mento deu-se no dia 09 pp,
às 14:00 hs, saindo a urna
mortuária do velório Munici-
pal, seguindo para o Cemité-

rio Municipal Naquela locali-
dade, onde foi inumada em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)



A11
A Tribuna Piracicabana
Quinta-feira, 14 de abril de 2022

EDITAL RESUMIDO DE SELEÇÃO PÚBLICA N° 02/2022
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO, Estado de São Paulo, através do Conselho Municipal de Expan-
são e Desenvolvimento Industrial e Comercial – COMEDIC nomeado pela Portaria n° 4813/2022, torna público
para conhecimento dos interessados que se acha aberta a Seleção Pública n° 02/2022, visando à seleção de
01 (uma) empresa que será beneficiada com a doação de área de 2.950,04 m² (dois mil, novecentos e
cinqüenta vírgula quatro metros quadrados), de propriedade do Município de São Pedro, com a finalidade de
implantação de unidade industrial, comercial ou de prestação de serviço, considerando-se o interesse público
e possíveis isenções de impostos municipais, que poderá ser total ou parcial conforme incisos I e II do §1° do
artigo 1° da Lei Complementar n° 91/2013 e demais dispositivos legais expressos no Edital. Os envelopes dos
interessados com a documentação de habilitação e a proposta deverão ser entregues no dia da Sessão, que
ocorrerá na Coordenadoria de Projetos – Secretaria de Governo, onde está instalado na sede da Prefeitura
Municipal de São Pedro, localizada na Rua Valentim Amaral n° 748, Centro, na cidade de São Pedro, no dia 16
de maio de 2022, segunda-feira, às 10 horas e 30 minutos. O início da abertura dos envelopes será às 10 horas
e 30 minutos do dia 16 de maio de 2022, segunda-feira, na Coordenadoria de Projetos – Secretaria de Governo
na sede da Prefeitura do Município de São Pedro. As empresas interessadas DEVERÃO realizar vistoria,
inspecionar a área a ser doada e elucidar dúvidas para a necessária elaboração de sua proposta, até o dia 28
de abril de 2022, devendo para tanto agendar junto à Coordenadoria de Projetos, pelo telefone (19) 3481-9206/
3481-9233/3481-9231/3481-9230 ou pessoalmente na referida Coordenadoria no horário das 8 às 17 horas,
devendo constar no requerimento a qualificação da pessoa que realizará a vistoria. O Edital de Seleção Pública
e seus respectivos anexos deverão ser retirados através do site www.saopedro.sp.gov.br ou pessoalmente,
mediante recibo de entrega, na sede da Prefeitura do Município de São Pedro, Rua Valentim Amaral n° 748,
Centro, na cidade de São Pedro, no horário das 8 às 17 horas. Para conhecimento do público expede-se o
presente Edital de Seleção Pública, que será publicado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, do
Município de São Pedro, em jornal de grande circulação no Estado e no município. São Pedro,12 de abril de 2022

Esta publicação custou R$ 177,00 aos cofres públicos

EDITAL RESUMIDO DE SELEÇÃO PÚBLICA N° 03/2022
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO, Estado de São Paulo, através do Conselho Municipal de
Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial – COMEDIC nomeado pela Portaria n° 4813/2022, torna
público para conhecimento dos interessados que se acha aberta a Seleção Pública n° 03/2022, visando à
seleção de 01 (uma) empresa que será beneficiada com a doação de área de 3.761,99 m² (três mil,
setecentos e sessenta e um vírgula noventa e nove metros quadrados), de propriedade do Município de
São Pedro, com a finalidade de implantação de unidade industrial, comercial ou de prestação de serviço,
considerando-se o interesse público e possíveis isenções de impostos municipais, que poderá ser total ou
parcial conforme incisos I e II do §1° do artigo 1° da Lei Complementar n° 91/2013 e demais dispositivos
legais expressos no Edital. Os envelopes dos interessados com a documentação Coordenadoria de Proje-
tos – Secretaria de Governo, onde está instalado na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro, localizada
na Rua Valentim Amaral n° 748, Centro, na cidade de São Pedro, no dia 16 de maio de 2022, segunda-feira,
às 11 horas. O início da abertura dos envelopes será às 11 horas do dia 16 de maio de 2022, segunda- feira
na Coordenadoria de Projetos – Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura do Município de São Pedro.
As empresas interessadas DEVERÃO realizar vistoria, inspecionar a área a ser doada e elucidar dúvidas
para a necessária elaboração de sua proposta, até o dia 28 de abril de 2022, devendo para tanto agendar
junto à Coordenadoria de Projetos, pelo telefone (19) 3481-9206/3481-9233/3481-9231/3481-9230 ou
pessoalmente na referida Coordenadoria no horário das 8 às 17 horas, devendo constar no requerimento
a qualificação da pessoa que realizará a vistoria. O Edital de Seleção Pública e seus respectivos anexos
deverão ser retirados através do site www.saopedro.sp.gov.br ou pessoalmente, mediante recibo de
entrega, na sede da Prefeitura do Município de São Pedro, Rua Valentim Amaral n° 748, Centro, na cidade
de São Pedro, no horário das 8 às 17 horas. Para conhecimento do público expede-se o presente Edital de
Seleção Pública, que será publicado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, do Município de São
Pedro, em jornal de grande circulação no Estado e no município. São Pedro, 11 de abril de 2022

Esta publicação custou R$ 177,00 aos cofres públicos

EDITAL RESUMIDO DE SELEÇÃO PÚBLICA N° 01/2022
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO, Estado de São Paulo, através do Conselho Municipal de
Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial – COMEDIC nomeado pela Portaria n° 4813/2022, torna
público para conhecimento dos interessados que se acha aberta a Seleção Pública n° 01/2022, visando à
seleção de 01 (uma) empresa que será beneficiada com a doação de área de 6.000,01 m² (seis mil vírgula
zero um metros quadrados), de propriedade do Município de São Pedro, com a finalidade de implantação de
unidade industrial, comercial ou de prestação de serviço, considerando-se o interesse público e possíveis
isenções de impostos municipais, que poderá ser total ou parcial conforme incisos I e II do §1° do artigo 1° da
Lei Complementar n° 91/2013 e demais dispositivos legais expressos no Edital. Os envelopes dos interessa-
dos com a documentação de habilitação e a proposta deverão ser entregues no dia da Sessão, que ocorrerá
na Coordenadoria de Projetos – Secretaria de Governo, onde está instalado na sede da Prefeitura Municipal
de São Pedro, localizada na Rua Valentim Amaral n° 748, Centro, na cidade de São Pedro, no dia 16 de maio
de 2022, terça feira, às 10 horas. O início da abertura dos envelopes será às 10 horas do dia 16 de maio de
2022, terça feira na Coordenadoria de Projetos – Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura do Município
de São Pedro. As empresas interessadas DEVERÃO realizar vistoria, inspecionar a área a ser doada e
elucidar dúvidas para a necessária elaboração de sua proposta, até o dia 28 de abril de 2022, devendo para
tanto agendar junto à Coordenadoria de Projetos, pelo telefone (19) 3481-9206/3481-9233/3481-9231/3481-
9230 ou pessoalmente na referida Coordenadoria no horário das 8 às 17 horas, devendo constar no reque-
rimento a qualificação da pessoa que realizará a vistoria. O Edital de Seleção Pública e seus respectivos
anexos deverão ser retirados através do site www.saopedro.sp.gov.br ou pessoalmente, mediante recibo
de entrega, na sede da Prefeitura do Município de São Pedro, Rua Valentim Amaral n° 748, Centro, na cidade
de São Pedro, no horário das 8 às 17 horas. Para conhecimento do público expede-se o presente Edital de
Seleção Pública, que será publicado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, do Município de São
Pedro, em jornal de grande circulação no Estado e no município. São Pedro, 11 de abril de 2022

Esta publicação custou R$ 177,00 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 300,90
aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 212,40 aos cofres públicos
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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:

JOSÉ MAURÍCIO DE SOUSA e CRISTIANE NASCIMENTO DE OLI-
VEIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado,
metalúrgico, nascido em Cajazeiras - PB, aos 15/10/1979, residente
e domiciliado na Rua Luiz Delfini, nº 18, Vitória Perin Cezarino, Rio
das Pedras - SP, filho de FRANCISCO DE SOUSA e de SEVERINA
FERREIRA DE SOUSA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, sol-
teira, vendedora, nascida em São Caetano do Sul - SP, aos 30/10/
1978, residente e domiciliada Na Rua Antonio Menegatti Monteiro, nº
65, Jardim Dona Rosina, Rio das Pedras - SP, filha de JURACI MAR-
COS DE OLIVEIRA e de EDITE NASCIMENTO DE OLIVEIRA.

VALDOMIRO GOMES RIBEIRO e MARIA TEREZA CASARIN, sen-
do o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, moldador, nas-
cido em Boa Vista do Tupim - BA, aos 10/11/1978, residente e
domiciliado Na Rua Piracicaba, nº 127, Residencial Luiz Massud
Coury, Rio das Pedras - SP, filho de IVAM DA SILVA RIBEIRO e de
REGINA DA SILVA GOMES; e a pretendente: nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, representante de vendas, nascida em Piracicaba -
SP, aos 13/05/1972, residente e domiciliada na Rua Piracicaba, nº
127, Residencial Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filha de
RENATO CASARIN e de MARIA ANTONIA POPPI CASARIN.

JOÃO PEDRO GRANZIOL e BÁRBARA BEATRIZ DIAS, sendo o pre-
tendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista particular, nascido
em Rio das Pedras - SP, aos 11/11/1997, residente e domiciliado Na Rua
Dom Bosco, nº 177, Residencial Dom Bosco, Rio das Pedras - SP, filho
de PEDRO FERNANDO GRANZIOL e de ANGELAMAR GONÇALVES LO-
PES GRANZIOL; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do
lar, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 15/10/1997, residente e domi-
ciliada na Rua Dom Bosco, nº 177, Residencial Dom Bosco, Rio das
Pedras - SP, filha de LUIS DIAS FILHO e de ANA ALICE RICHENA PENATTI.

CESAR AUGUSTO DA SILVA KRIK e ANGELICA FURLAM CIVOLANI,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico mecâni-
co, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 20/09/1989, residente e domi-
ciliado na Rua Natal Luiz Martim, nº 70, Vitória Perin Cezarino, Rio das
Pedras - SP, filho de ALFREDO KRIK e de MARIA APARECIDA DA SILVA;
e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, nascida
em Rio das Pedras - SP, aos 11/02/1992, residente e domiciliada Na Rua
São Paulo, nº 120, bairro Bom Jesus, Rio das Pedras - SP, filha de JOSÉ
FRANCISCO CIVOLANI e de CLEIDE APARECIDA FURLAM CIVOLANI.

FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA e MARIA VANESSA SANTOS SILVA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, servente, nascido
em Itatira - CE, aos 06/09/1992, residente e domiciliado Rua Rua Júlio
Rogero, nº 570, Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filho de ISAAC
GONÇALVES DE SOUSA e de MARIA ELIDIA PEREIRA DE SOUSA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Itatira -
CE, aos 11/04/2001, residente e domiciliada Rua Rua Júlio Rogero, nº 570,
Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filha de FRANCISCO ANTONIO
CAVALCANTE SILVA e de MARIA VALDENIA BASTOS SANTOS.

RENAN AUGUSTO DE OLIVEIRA e CASSIA LUFAFI MARQUES, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, operador de máqui-
nas, nascido em Santa Bárbara D'Oeste - SP, aos 05/09/1988, residente
e domiciliado na Avenida David Miori, nº 19, bairro Monsenhor Cecilio
Coury, Rio das Pedras - SP, filho de CLAUDEMIR EXPEDITO DE OLIVEIRA
e de TÂNIA ROSINEI DE LIMA OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciado, vigilante, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 02/
08/1985, residente e domiciliada Na Rua Francisco Lício, nº 178, bairro
José Carlos Barrichelo, Rio das Pedras - SP, filha de ALAOR REIS MAR-
QUES JUNIOR e de LOURDES DE FATIMA FISCHER MARQUES.

JOÃO CLAUDIO EVANGELISTA e SANDRA FERNANDES, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, lavrador, nascido
em Jacarezinho - PR, aos 11/04/1965, residente e domiciliado na Rua
Lino Bianchim, nº 16, bairro Lúcia Taranto Marrano, Rio das Pedras -
SP, filho de BENEDITO EVANGELISTA e de NAIR MARTINS EVANGELIS-
TA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nasci-
da em Douradina - PR, aos 12/06/1980, residente e domiciliada na Rua
Lino Bianchim, nº 16, bairro Lúcia Taranto Marrano, Rio das Pedras -
SP, filha de PAULO FERNANDES e de JANDIRA DE OLIVEIRA.

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,14 de abril de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA

SSSSSERVIDORESERVIDORESERVIDORESERVIDORESERVIDORES

Câmara recebe projeto para
desligamento voluntário
Objetivo de proposituras é criar programa de desligamento
voluntário (PDV) para os quadros de funcionários públicos
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Com a recepção de Projetos
de Lei do Executivo e do Legisla-
tivo, que pretendem implantar
“Programas de Desligamento
Voluntário” (PDV) para seus res-
pectivos quadro de funcionári-
os, 10 indicações dos parlamen-
tares e uma: moção de congra-
tulações e aplausos ocorreu nes-
ta última segunda-feira, 11, a 9ª
sessão ordinária da Câmara
Municipal de Rio das Pedras.

O PL do Executivo 12/2022,
recepcionado pela Casa de Leis rio-
pedrense nesta sessão, traz em seu
teor a intenção de implantar um
PDV – Programa de Desligamen-
to Voluntário, no âmbito da Ad-
ministração Direta do Município
e também na Autarquia Munici-
pal SAAE - Serviço Municipal de
Água e Esgoto, oferecendo van-
tagens aos interessados. Podem

aderir funcionários com emprego
público permanente, com mais de
um ano de efetivo exercício.

Com o mesmo intuito, a Mesa
Diretora da Câmara Municipal
também apresentou seu PL Nº 05/
2022 oferecendo essas condições
a seus funcionários efetivos.

Em relação às Indicações dos
vereadores, o parlamentar Max
Prestes dos Santos (União Brasil)
solicitou à Prefeitura a constru-
ção de canaleta para o escoamen-
to de aguas pluviais, na esquina
da Rua Vicente Borsato (próximo
ao número 173) no Jd. Dona An-
tonieta; instalação de instalação
de postes de iluminação na Rua
Ângelo Rossi e Praça João Schia-
volim Filho e a reforma de cana-
leta na Rua Lazaro de Almeida
(próximo ao numero 151), tam-
bém no bairro Santo Antônio.

O vereador José Nivaldo Fer-
reira Diniz (PSDB), atentou para
acúmulo de detritos pela cidade,
pedindo à Administração a limpe-
za e corte do mato na UBS Pastor
Augustinho Gomes do Nascimen-
to, mato no “Parque Infantil” lo-
calizado na Rua Regina Brambila
Rubinato (São Pedro) e a instala-
ção de container para descarte de
lixo, na Rua São Paulo, s/ nº, (usar
como referência a “casa da Dona
Neusa”), no Bairro Batistada.

O fornecimento de lanches
para pacientes e seus acompanhan-
tes que fazem tratamento médico
em outras cidades da região que
utilizam a central de ambulâncias
como transporte e Moção de Con-
gratulações e Aplausos a Escola
Contador Waldomiro Domingos
Justolim – “Escola do Comércio”,
pelos 50 anos de existência no

município de Rio das Pedras fo-
ram as ações do vereador Edison
Marconato na 9ª sessão da Casa.

Outra Indicação na sessão foi o
pedido do edil Jeandre Deive Ron-
cato (PSDB) para limpeza e retirada
de mato da área pública/ parque
infantil localizado na Rua Regina
Brambilla Rubinatto esquina com
a Rua Antônio José Pimpinato.

Vanessa Botam (PV) solicitou
à Municipalidade, reparos na rede
de esgoto que passa pela área de
lazer situada entre os bairros Mon-
senhor Cecílio Coury, mais conhe-
cido como Codespaulo, e Jardim
Santo Antônio, conhecido como
Parquinho da Vó Dora enquanto
o vereador José Roberto Henri-
que (PSB), pediu estudos para re-
adequação dos horários de ôni-
bus Intermunicipal da viação
Itaqueri, nos horários de pico.
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Torneio começa no próximo domingo
O evento esportivo de maior

tradição na cidade começa neste
final de semana. O torneio Pri-
meiro de Maio, ou Jogos do Tra-
balhador, traz vários dias de
competição em diferentes moda-
lidades esportivas incluindo fu-
tebol de campo, futebol de salão,
corrida, malha, mountain bike,

basquete e outros. O esporte que
sempre reúne o maior número de
participantes é o futebol de cam-
po que vai ter início neste domin-
go, 17, a partir das 8 da manhã.

TABELA – Os jogos deste
domingo serão: CELL RDP x
Mascarenhas “A”, às 8h30; Pa-
daria Santo Antônio x Beer Lo-

vers, às 9h; Padaria Bom Jesus
x Agropecuária Santo Antônio,
às 9h30; MK Trailer x Agrope-
cuária Mathias, às 10h; Arcor
Veteranos x Restaurante Sabo-
roso, às 10h30; NET Cloud x
Usinagem Trevisan, às 11h; Ser-
ralheria Bom Jesus x Adega 39,
às 13h; Chácara Show x Morei-

ra Cortes, às 13h30; Usinagem
Trevisan “C” x Morais Bar, às
14h; Dom Corte x Bar do Val, às
14h30;  Empreiteira Freitas x Bar
do Vermelho, às 15h;  RL Lan-
ches x Padaria Serve Bem, às
15h30;  Bar do Nilson x CSC Uni-
formes, às 16h; e Fase Manuten-
ção x Teddy Lances, às 16h30.

CCCCCIDADANIAIDADANIAIDADANIAIDADANIAIDADANIA

Alunos do Maria Arlete
elegem novo grêmio

Fotos: Divulgação

A escola Maria Arlete no Bair-
ro São Cristóvão realizou a eleição
do Grêmio Estudantil nessa sema-
na. Os alunos puderam ter, na prá-
tica, a experiência de uma eleição,
com direito a campanha com apre-
sentação de propostas, programa
de computador simulando a urna
eletrônica e preenchimento de ata.

O exercício de cidadania, além
de preparar e ensinar os alunos
sobre deveres e direitos políticos,
também traz a conversa sobre os
rumos que a escola deve tomar.

Cinco chapas concorreram à
eleição e todas têm em comum o
desejo de que a escola seja um lugar
melhor e mais atraente para todos.

Segundo os alunos que concor-
riam, após dois anos em casa, ati-
tudes como essa são necessárias
para melhorar e animar a escola.

Divulgação

VISITA DO GOVERNADOR
Na sexta-feira, 8, o governa-
dor do Estado de São Paulo,
Rodrigo Garcia, esteve em
Rio das Pedras por cerca de
duas horas para conversa
com a administração muni-
cipal e entrega de melhorias
para a cidade. O evento acon-
teceu ao lado do Portal Pilé
Degaspari onde já foi feita a
entrega do recapeamento
asfáltico completo da rodo-
via. No discurso de agrade-
cimento o prefeito Marcos

Buzetto declarou a sua espe-
rança de que a próxima fase
seja a construção da tercei-
ra pista trazendo ainda mais
segurança e conforto aos
moradores da cidade. Segun-
do o prefeito Marcos, “assina-
mos três convênios com o
Governo do Estado de São
Paulo, de quase R$ 2 milhões
e, em breve, receberemos
duas retroescavadeiras, dois
caminhões pipa, um trator e
equipamentos agrícolas”.

CCCCCELEBRAÇÃOELEBRAÇÃOELEBRAÇÃOELEBRAÇÃOELEBRAÇÃO

Alunos da rede municipal recebem ovos de Páscoa
Fotos: Divulgação

Quem não se lembra de vol-
tar da escola com as orelhinhas
de papel pintadas com lápis co-
loridos e cheio de felicidade
quando chegava a Páscoa?

A Prefeitura Municipal, atra-
vés da Secretaria de Educação, fez
a entrega de ovos de Páscoa para
todos os alunos da rede munici-
pal de ensino. E cada escola fez
questão de transformar a entrega
num momento especial daqueles
que vai marcar a infância dos alu-
nos. Prepararam cenários, funci-
onários se vestiram de persona-
gens, fizeram caça aos ovos e vári-
as outras ações que deixaram a
entrega ainda mais divertida.

Nas escolas Pastor Toni-
nho Rubio e Professora Clau-
dete foi feito um cenário espe-
cial para fazer as fotos e a dire-
tora da escola se vestiu de per-
sonagem fazendo questão de ir
se divertir junto com os alunos
participando da felicidade deles.

Nas escolas Pastor Toninho Rubio e Professora Claudete foi feito
um cenário especial para fazer as fotos e marcar o momento

Devido ao feriado da Semana
Santa o calendário de vacinas da
Covid19 de Rio das Pedras terá al-
teração. Nesta quinta-feira, 14,
acontece mutirão para crianças,
jovens e adultos, abrangendo da

VVVVVACINASACINASACINASACINASACINAS

Feriado altera rotina para imunização
1ª à 4ª doses. A vacinação irá ocor-
rer entre 15 e 18h na UBS Dr Ma-
theus Gabriel Bonassa no São Cris-
tóvão. Na sexta-feira, 15, e sába-
do, 16, não haverá campanha de
vacinação de Covid19 ou gripe.

Divulgação

CAIXA D’ÁGUA
O esforço para que a
água não seja mais um
problema em Rio das
Pedras não para nunca
e a semana passada
trouxe mais uma con-
quista importante. Uma
caixa d´água com capa-
cidade de 250 mil litros
chegou e já foi instalada
entre os bairros Nosso
teto e Massud Coury. O
reservatório vai poder ar-
mazenar água para
abastecer mais de um
bairro simultaneamente
e garantir que as casas
recebam água com qua-
lidade e constância.

Exercício de cidadania proporcionou a conversa
sobre os rumos que a escola deve tomar
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