da, não tem como estes locais continuarem trabalhando com prejuízo”, defendeu, ao usar a tribuna
da Câmara durante a reunião ordinária de segunda-feira (18).

SUSTO
Um desavisado foi até a Câmara, na tarde de ontem, 20, e
tomou um susto, não sabia exatamente em que ano estava. É que
na mesa do plenário estavam o exsecretário de Finanças, José Admir de Moraes Leite, e o ex-procurador-geral do município Milton
Sérgio Bissoli, escudeiros fiéis do
ex-prefeito Barjas Negri (PSDB). O
desavisado foi ao banheiro, no térreo do prédio principal, lavou o
rosto e se deu conta que era a
audiência para analisar parecer
do TCE-SP às contas de 2019 da
Prefeitura de Piracicaba. Ufa!
GILMAR TANO
Mais uma vez, o líder comunitário Gilmar Tano assumirá,
como suplente, uma vaga na Câmara Municipal de Piracicaba. A
posse está agendada para a próxima segunda-feira, 25, e ele irá substituir a vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo “A Cidade É Sua” (Nossa?), que, como
já informou, “entrará em um período de férias não remunerada”.
Tano é o velho conhecido da política local e tem vasto currículo de
atuação em diversas comunidades.
Que faça um excelente trabalho!
SANTA CASA
A vereadora Ana Pavão (PL)
defendeu o movimento das santas casas e hospitais filantrópicos
do País, realizado na terça-feira,
19, para pedir a reposição da “Tabela SUS”. Como protesto, os hospitais pararam as cirurgias eletivas. “Temos 1.800 santas casas e
filantrópicas no País e todos sabem que a Tabela SUS está defasa-

INTRANSIGÊNCIA – I
A Procuradoria-Geral do
Município protocolou ontem, 20,
no Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (TJ-SP), petição
para que a Justiça defira ainda
neste mês o pagamento do reajuste de 10,56% aos servidores
públicos. Na justificativa, a Prefeitura diz que a ação se faz necessária “diante da intransigência do Sindicato dos Trabalhadores Municipais” em não aceitar a
proposta de reajuste da Prefeitura
e visa que o funcionalismo não fique o segundo mês sem o repasse.

Município superou meta de gasto em
educação e saúde antes da pandemia
Câmara Municipal de Piracicaba recebeu, ontem à tarde, 20, audiência pública
sobre o parecer prévio do TCE-SP às contas de 2019 da administração municipal
Audiência pública realizada
na tarde de ontem, 20, na Câmara Municipal de Piracicaba,
serviu para apresentar um panorama do orçamento público
de 2019, ano antes do início da
pandemia. O período terminou
com superávit nas contas da
Prefeitura, investimentos em

educação e saúde acima do estabelecido em lei e despesas com
pessoal 16% abaixo do teto. Analisados pelo Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, os números do exercício financeiro de
2019 receberam parecer prévio
favorável do órgão fiscalizador.
O terceiro ano da gestão Barjas

Negri (2017-2020) alcançou receitas de R$ 1.400.524.627 e teve
R$ 1.285.445.616 em despesas
empenhadas. Subtraindo-se dessa diferença as transferências financeiras de R$ 105.055.718 aos
órgãos da administração indireta (Emdhap, Ipasp e Ipplap) e
à Câmara, as contas de 2019

INTRANSIGÊNCIA – II
Em resposta à Prefeitura, o
dirigente sindical Osmir Bertazzoni informa que a própria entidade
já entrou com petição na Justiça
em favor das chamadas “verbas
incontroversas”, pagas pelo empregador sem discussão. “A Prefeitura sabe que deve aos servidores, que ficaram três anos sem reposição, mas o prefeito quer pagar
do jeito que ele quer. Agora, nós
não somos intransigentes, passamos por 11 prefeitos e sempre optamos pela negociação, intransigente é o prefeito”, disse Bertazzoni.

fecharam com superávit de R$
10.023.292. O valor corresponde a uma sobra de 0,72%
da execução orçamentária,
"muito próximo do conceito de
equilíbrio fiscal", explicou
José Admir Leite, ex-secretário
municipal de Finanças, presente na audiência pública. A6
Divulgação

POPULAR
Circula pelas redes sociais
que foi encaminhada à Câmara
Municipal de Piracicaba sugestão de Projeto de Lei de Iniciativa Popular para alterar o nome
de Piracicaba para Ucrânia.
Justificativa: “nossa cidade
aparenta-se uma das cidades
bombardeada pelo exército russo”. As manifestações, hoje, são
mais do que normais e cada um,
a seu modo, faz a leitura.
Edição: 18 páginas

A Tribuna

FESTAS DAS NAÇÕES: VOLTEI!
A primeira-dama Andréa Almeida e o prefeito Luciano
Almeida coroaram as rainhas da Festa das Nações, durante o lançamento, na noite de terça-feira (19), da 37a
edição, que volta a ser realizada depois de dois anos
por conta da pandemia do novo coronavírus. “A Festa
das Nações funciona porque é feita por uma união de

esforços, que é a sociedade civil organizada, instituições, pessoas e poder público, de forma efetiva e organizada”, disse o prefeito. A festa, que acontecerá de 18 a
22/05, reúne gastronomia, cultura e muita solidariedade, já que a renda é revertida em prol de 19 instituições
sociais do município e que representam 15 nações. A4

Baja EEP participa do campeonato SAE Brasil
REPUBLICANOS
Com objetivo de divulgar o
Partido Republicanos e apresentar o pré-candidato a deputado federal Paulo Serra, exvereador em Piracicaba,
membros da legenda estiveram na redação de A Tribuna
e foram recebidos pelo diretor, Evaldo Vicente (à direita).
Da esquerda para a direita,
Jorge Ribeiro, líder comunitário; Vanderlei Jangrossi, presidente da Comissão Executiva Municipal em Piracicaba;
médico Paulo Serra, e Carlos
Roberto Rodrigues, o Esquerdinha, membro dos Republi-

canos. Experiente na vida pública, Jangrossi foi vereador
em São Paulo e deputado estadual em Minas Gerais e define a legenda como de “centro-direita”, e que tem como
pré-candidato a governador
do Estado o ex-ministro Tarcísio de Freitas do governo do
presidente Jair Bolsonaro
(PL). As convenções começam em breve e “estamos
nos organizando como partido, divulgando a nossa legenda, dos Republicanos,
tendo Paulo Serra como précandidato”, garante Jangrossi.

A equipe Baja EEP, da Escola de Engenharia de Piracicaba,
participa, em São José dos Campos, do 27o Campeonato Nacional Baja SAE, iniciativa da SAE
Brasil (Sociedade de Engenheiros da Mobilidade). “Somos a
única equipe da região a participar deste grande evento e, além
de orgulhosos, estamos otimistas com o comportamento do
carro e conscientes da nossa responsabilidade”, disse o Prof.
André de Lima, coordenador do
projeto Baja na EEP. A equipe participa com o carro de número 68
e representará a região metropolitana de Piracicaba, entre quinta-feira, 21, até domingo, 24. A13

Divulgação

ANIVERSÁRIO DA GUARDA CIVIL
Na próxima segunda-feira, 25, a Guarda Civil do Município de Piracicaba celebra 119
anos. Criada em 1903, a corporação conta, atualmente, Com um efetivo de 394
guardas, sendo 65 mulheres, a corporação
conta atualmente com grupamentos ciclístico, motociclístico e do Canil, os pelotões
Ambiental e Escolar, as patrulhas Rural e

Maria da Penha, a Central de Operações
(COP) e Central de Monitoramento Eletrônico (Cemel), além da Corregedoria, Ouvidoria e a Ronda Ostensiva Municipal
(ROMU). Para celebrar essa história, a Prefeitura preparou uma solenidade e o resgate de algumas imagens, como das viaturas
da Guarda Municipal em 1974 (foto). A10

A Tribuna Piracicabana
A2

Quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22 de abril de 2022

Alesp tem que revogar o confisco
dos aposentados e pensionistas
Professora Bebel

H

á em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo Projetos de Decreto Legislativo
(PDL), Projetos de Lei
(PL) e Propostas de
Emenda à Constituição (PEC) de iniciativa de deputados de diferentes partidos que
propõe a revogação do confisco.
O nosso mandato protocolou
o PDL 39/2020, o PL 450/2020 e
a PEC 6/2021, com apoio de mais
18 deputados de diferentes partidos. De autoria da deputada Delegada Graciela, há o PDL 23/
2020. O deputado Carlos Gianna-

zi protocolou o PDL
22/2020. O deputado
Agente Federal Danilo Balas tem o PDL 40/
2020. De iniciativa do
deputado Campos
Machado, foi protocolado o PDL 24/2020.
Embora todos os
projetos visem ao fim
do confisco salarial de
aposentados e pensionistas, o
PDL 39 é que realmente ataca a
questão na sua raiz, porque ele
susta os efeitos da declaração de
déficit atuarial feita pelo Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão, de 19 de junho de 2020, que
permite a cobrança de contribuição previdenciária majorada dos
aposentados e pensionistas.

Ajude a
pressionar todos
os deputados e
a Assembleia
Legislativa para
esta finalidade
Dito de outra forma: só há o
confisco porque o déficit foi declarado pelo ato que o PDL 39 pretende anular e não porque um decreto afirma que quando houver
déficit ele tem que ser declarado.
Cancelar o decreto 65.021/2020,
portanto, não resolve o problema.
Além disso, há a PEC 6/
2021, que é a melhor solução
para esse caso, porque não permite que o Estado de São Paulo
majore contribuição de inativos

Coluna Espírita

e pensionistas, ainda que possa
haver déficit previdenciário, e
pela Constituição Federal, os estados podem regular esse assunto.
Uma andorinha só não faz
verão. Mas o fato é que uma andorinha só não faz verão. Por
isso, é preciso unir forças e que
todos trabalhem para que a
ALESP tome uma iniciativa única para acabar com esse vergonhoso confisco, formulando um
PDL que una todos os deputados
e revogue de vez esse confisco.
Ajude a pressionar todos os
deputados e a Assembleia Legislativa para esta finalidade.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT e
presidenta da Apeoesp

O eleitor é uma caixa-preta
Gaudêncio Torquato

Q

uem é o eleitor
brasileiro? Eis
a pergunta sobre a qual, a esta altura, estão debruçados
candidatos e assessores. O que os leva à decisão de voto? Quais
são os fatores que balizam o processo decisório? Tentemos mostrar nuances.
Cerca de 150 Milhões de eleitores brasileiros deverão ser envolvidos pela “feitiçaria” que a publicização política haverá de construir, nos próximos meses. Como
podemos evitar a embrulhada engendrada pela atmosfera criada
pela propaganda eleitoral, já em
pleno curso, com as inserções partidárias? Primeiro, é oportuno
identificar a simulação usada por
candidatos, que querem aparecer
mascarados, sem sua identidade.
Ora, “nenhum homem, por
maior esforço que faça, pode acrescentar um palmo à sua altura”, diz
a Bíblia, e alterar o pequeno modelo que é o corpo humano. Mesmo usando a engenharia de artimanhas do marketing. Há, de fato,
cerca de 30 milhões de brasileiros
que vivem em estado deplorável.
O país mostra sinais de anomia e
degeneração de valores. Mas tem
uma base sobre a qual se pode navegar com segurança. Usar o acervo de mazelas, sob o artifício de
emoções falsas, costuradas na colcha de diagnósticos por demais conhecidos, sem apontar caminhos

e soluções para os avanços, é querer instrumentalizar a catarse coletiva.
Candidato não é
sabonete. O eleitor quer
um candidato honesto
e com experiência administrativa, mas banhado pelo conceito da assepsia, da higienização
política. O ideário da
inovação e da renovação ganha
espaço em meio a nomes carimbados do quadro nacional. Também
quer votar em pessoas que passem
a ideia de bons controladores do
orçamento municipal. Nesse aspecto, as candidatas levam vantagem - a mulher sempre controla o
orçamento doméstico e transmite
maior confiança. Chega ao fim o
“candidato sabonete”, apresentado como um verdadeiro produto para o consumo de massa,
cuja imagem era construída por
meio da cosmética publicitária.
Outra questão é sobre as redes sociais. A influência da Internet será maior do que nas eleições passadas, mas ela não constitui, ainda, um veículo fundamental. Nada substitui o contato
pessoal do candidato com seu eleitorado. Diante da crise social, da
desconfiança e da descrença, as
pessoas sentem necessidade de
ver seus candidatos de perto. Os
políticos devem sair às ruas e andar pelas casas e pelos bairros.
Mais importante do que os grandes comícios serão os pequenos
encontros, como cafés da manhã,
visitas, mutirões e carreatas.

A esperteza, a
dramatização,
os recursos
artificiais, a
hipocrisia e a
insinceridade têm
sido a tônica da
cultura política
A esperteza, a dramatização,
os recursos artificiais, a hipocrisia
e a insinceridade têm sido a tônica da cultura política. Mais uma
questão: “o que faz um eleitor preferir um candidato a outro?” Não
há uma resposta fechada para a
questão. Dependendo do candidato e da região, certos fatores pesam mais que outros. O primeiro
apelo é o do bolso. Relaciona-se
à luta pela sobrevivência e à necessidade de se garantir o alimento. Esse é um dos impulsos
básicos do ser humano, que age
principalmente em épocas de contenção, crise e desemprego.
Tenho escrito bastante sobre
o uso de instintos em campanhas
eleitorais, com destaque para o instinto nutritivo. Até formei uma
hipótese que tenho usado para explicar o processo de decisão de
voto. Que parte do cinturão econômico é ciclicamente usado por
governos para afrouxar ou apertar a barriga do eleitor. O “xis” da
questão resume-se na equação
BO+BA+CO+CA: bolso (BO) cheio
enche a geladeira, satisfaz a barriga (BA), emociona o coração (CO)
e induz a cabeça (CA) dos bem ali-

mentados a recompensar os patrocinadores do pão sobre a mesa. E
o troco, a recompensa? O voto na
urna. A recíproca é verdadeira.
Bolso vazio é reviravolta eleitoral.
Quaisquer propostas para garantir o sustento de pessoas e famílias, quando feitas de maneira
crível e objetiva, laçam o interesse das pessoas. Um bom emprego
ou a perspectiva de melhorar de
vida simbolizam o eixo desse discurso. Outro fator de interesse
liga-se à região, ao município, ao
bairro, à rua. Trata-se do fator
proximidade, que, nos últimos
tempos, tem despertado a intenção dos eleitores. O voto está ficando distritalizado, regionalizado.
Mais um elemento emerge
com importância: a proximidade psicológica entre eleitor e candidato. Trata-se, no caso, do conhecimento que o eleitor tem do
candidato, aí incluídos os contatos, a aproximação, a tradição familiar, o grau de intimidade. É como o eleitor estivesse
votando em alguém da família.
Por último, a onda das circunstâncias. Os bons candidatos
sempre recebem uma ajudazinha
do clima psicológico dos momentos, formado pelos ventos que sopram a seu favor, e que o projetam como a pessoa que melhor
cristaliza os sentimentos gerais.
———
Gaudêncio Torquato,
jornalista, escritor, professor titular da USP e
consultor político. Twitter: @gaudtorquato.

As lições de Tiradentes
Luiz Carlos Motta

E

sta semana é
marcada pelo
feriado nacional de 21 de abril, dia
da morte de Tiradentes, ocorrida há 230
anos. O portal Brasil
Escola lembra que Joaquim José da Silva Xavier era de uma família humilde.
Nasceu em Minas Gerais, em novembro de 1746. Com a morte prematura dos pais, ele aprendeu logo
cedo a profissão de dentista amador, o que lhe rendeu o apelido de
“Tiradentes”. Em plena época de
Brasil colônia de Portugal, Tiradentes era um republicano convicto e adepto dos ideais do Iluminismo, corrente de pensamento moderno para a época, que inspirou
movimentos de independência
de um grande número de países, inclusive os Estados Unidos.
IMPOSTOS — Tiradentes
fazia parte de um grupo que se
revoltara contra a exagerada
cobrança de impostos da Coroa
Portuguesa, sobre a extração do
ouro em Minas Gerais. Os altos
impostos visavam financiar a
reconstrução de Lisboa, atingida por um grande terremoto em
1755. O movimento sofreu um
baque com Joaquim Silvério dos
Reis, que optou por denunciar

os integrantes do grupo, para se livrar das
dívidas pessoais que
havia adquirido com a
Coroa Portuguesa. Por
isso, Tiradentes foi o
único do grupo a receber a pena máxima, a
pena de morte.
Alguns historiadores atribuem esse fato a
duas possibilidades: a sentença de
morte só atingiu Tiradentes por ele
não pertencer à elite mineradora,
sem tráfico de influência na Coroa
e a segunda, é a de, que por falar
abertamente do seu envolvimento
na conspiração, Tiradentes foi considerado um elemento perigoso
pelo governo português e, por isso,
deveria ser morto, enquanto os demais exilados.
Assim, Tiradentes foi usado como bode expiatório. O restante da história você conhece.
Ele foi enforcado na manhã de
21 de abril de 1792, na cidade
do Rio de Janeiro e seu corpo
esquartejado e espalhado pela
estrada de Ouro Preto/ MG. Sua
morte foi usada como demonstração de força de Portugal
para evitar futuras rebeliões.
*****
O 21 de abril é uma data importante para reverenciarmos todos os nossos líderes do passado,
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Tiradentes era
um republicano
convicto e adepto
dos ideais do
Iluminismo
que, como Tiradentes, deram as
suas vidas por uma Pátria livre e
soberana. Mas essa luta não tem
fim. É preciso continuar lutando
contra os altos impostos; contra a
alta da inflação que prejudica de
forma mais intensa os trabalhadores assalariados, que perdem o
seu poder de compra e; contra
ataques como as fake news, que
desorientam os eleitores em um
ano tão importante como 2022.
Tiradentes deve nos inspirar a lutar também por políticas
públicas e legislações que promovam a criação de emprego e
renda e garantam saúde e educação para todos. A manutenção do equilíbrio entre os três
poderes é outra grande conquista de um país democrático e que
requer constante vigilância.
O País precisa aprender com
a sua própria história. Vivemos
outros tempos, mas com alguns
comportamentos que se repetem
e que prejudicam a população
como um todo. Que os ideais republicanos de Tiradentes, não
caiam no esquecimento e sejam
a chama para acelerar as urgências que o Brasil clama hoje.
———
Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomerciários, da CNTC, Deputado Federal (PL/SP)

Até quando refutaremos
Jesus e a sua doutrina?
Alvaro Vargas

L

ogo no início da divulgação de sua Boa-nova, durante um culto na sinagoga em Nazaré, Jesus se revelou como o Messias para a comunidade judaica, após ler uma
profecia de Isaías. Entretanto,
os judeus não o aceitaram e
tentaram matá-lo.” (Lucas
4:14-44). Com base nesse acontecimento, ele mencionou: “um
profeta só não é honrado em
sua terra e na sua casa.” (Mateus, 13: 54). Isso levou Jesus a
mudar-se definitivamente para
Cafarnaum, onde formou o seu
colegiado galileu. Embora tenha
habitado Nazaré a maior parte
de sua vida, segundo os apóstolos, “Jesus não realizou muitos milagres naquele local, devido à incredulidade de sua população.” (Mateus, 13:58).
“Jesus convivia com Deus e
foi ele quem construiu o planeta
Terra.” (João, 1:1-18). De acordo
com Allan Kardec (O Evangelho
Segundo o Espiritismo, Introdução, item I), “as orientações de
Jesus constituem uma regra de
procedimento que abrange todas
as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio
básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É o roteiro infalível
para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu
que nos oculta a vida futura”. O
espírito Eurípides Barsanulfo,
cita que “Jesus deve ser considerado, por todos nós, como sendo
o excelso médium de Deus.” (Eurípedes, o homem e a missão, cap.
11, Corina Novelino). Independentemente de ser um espírito
puro, o Mestre nazareno não escapou das críticas e perseguições
de uma sociedade moralmente
atrasada e incapaz de compreender a sua mensagem edificante.
Os moradores de Nazaré o conheciam assim com a sua família, desde a sua infância, e surpreenderam-se, quando ele se
apresentou como o Messias. Nem
mesmo os seus familiares conseguiram compreendê-lo, pois, “os
seus irmãos, consideravam que
ele havia perdido o juízo”. (Marcos, 3:21). Jesus desejava implantar a Boa-nova na Palestina, pois
na época, os judeus eram os mais
eletivos para reconhecê-lo e compreender a sua mensagem. Entretanto, além de não ter sido
reconhecido pela maior parte
da população, foi martirizado.
A reencarnação de Jesus na
Terra foi um projeto delineado

“

A reencarnação
de Jesus na TTerra
erra
foi um projeto
delineado há
milênios (...)
há milênios, e teve início antes
de Moisés libertar os hebreus do
regime de servidão no Egito.
Esse profeta estabeleceu o monoteísmo e os X Mandamentos,
recebidos mediunicamente no
monte Sinai, preparando o povo
judeu para o nascimento do
Messias. Mas o orgulho e a ambição os perderam. Dentre todos os povos dominados pelo
império romano, foi o que mais
sofreu. Após o martírio do Calvário, revoltaram-se contra Cesar, o que provocou uma retaliação do imperador, custandolhes a destruição de Jerusalém,
e a expulsão da Palestina. Devemos compreender que, visando
cristianizar o mundo, Jesus utiliza as melhores possibilidades
de trabalho que cada agrupamento humano possa oferecer.
Não existe um povo privilegiado em detrimento de outros. Foi
assim com os judeus. A Europa,
devido ao seu avanço intelectual e tecnológico, foi escolhida
para recebê-lo novamente na
Terra. Cumprindo a sua profecia, de que voltaria e traria o
Consolador (João, 14:16-17),
apresentou-se como o Espírito
da Verdade e legou-nos o Espiritismo, o verdadeiro cristianismo. Entretanto, assim como na
Palestina, onde o cristianismo
teve uma difusão limitada, a
Terceira Revelação não vicejou
a contento na Europa, devido ao
materialismo e a belicosidade
existentes naquela região. Em
sua visão de futuro, prevista
por Jesus, a nossa nação foi preparada para essa tarefa (Brasil, Coração do Mundo e Pátria
do Evangelho, Humberto de
Campos e Chico Xavier). Realmente, o Espiritismo, aqui se
difundiu como em nenhum
outro lugar no mundo. Compete-nos, porém, ter consciência de que reconhecer Jesus
através do cristianismo redivivo é relativamente fácil. Entretanto, a sua aceitação, de fato,
só se verificará na vivência integral dos seus ensinamentos.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Mudanças no WhatsApp só depois
das eleições. Prejuízo a todos
Dirceu C. Gonçalves

O

lançamento pelo WhatsApp, da plataforma Comunidades, que permitirá o
envio de mensagens em massa (e
ao mesmo tempo) é uma grande
notícia. Acontecimento de nível
mundial. Mas é desapontador que,
no Brasil, haja um acordo entre a
administradora da rede social e
o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) para o serviço ser ativado
só depois das eleições, que ocorrerão em outubro. Empresas, associações, repartições públicas e
cidadãos terão a entrada do serviço retardada por seis meses
pela simples presunção de que
poderá ser usado indevida ou
abusivamente para a difusão de
material impróprio à campanha,
especialmente as fake news. É a
perda da metade de um ano de
um serviço importante, principalmente neste período de retomada da economia pós-pandemia.
É preciso mudar os procedimentos. Não há a menor razão
para serviços à comunidade – públicos ou privados – serem suspensos ou reduzidos só porque estamos em período eleitoral e com o
objetivo de evitar o seu uso indevido por candidatos, cabos eleitorais e demais elementos de campanha. O calendário eleitoral brasileiro estabelece a realização de
eleições a cada dois anos. Agora,
em 2022, teremos as de presidente
da República, senador, governador e deputados federais e estaduais; daqui a dois anos, em 2024,

as de prefeito e vereador. São eventos com data marcada e legislação
consolidada. Cada participante tem
de saber o que pode e o que não
pode fazer em cada época do processo e, se cometer transgressão
aos regulamentos, sofrer as consequências e, conforme a gravidade, ser até alijado da eleição.
A Justiça Eleitoral, detentora do processo de renovação
dos cargos públicos eletivos, é
capilar. Está presente em todas
as comarcas através de um ou
mais juízes e de servidores e eleitores especialmente convocados
para realizar as eleições. Com
essa presença em todos os lugares, não há porque as eleições se
tornarem um estorvo às demais
atividades públicas e particulares. Cada indivíduo, seja ele integrante da Justiça Eleitoral,
servidor público, candidato ou
cidadão, tem a obrigação de saber o que pode e o que não pode
fazer para evitar que suas atividades – mesmo as lícitas – interfiram no processo eleitoral em
curso. São atividades distintas
e assim devem ser tratadas. E
quem cometer transgressões,
voluntária ou involuntariamente, tem de pagar o preço na justa medida do agravo causado.
Os partidos políticos, seus
candidatos e todos os que fazem
parte das campanhas eleitorais
devem ser obrigados a conhecer
seus direitos e deveres. Ao adentrarem ao processo, precisam saber o que fazer e principalmente o
que não fazer. Esse seria um bom

Os partidos
políticos, seus
candidatos e
todos os que
fazem parte das
campanhas
eleitorais devem
ser obrigados a
conhecer seus
direitos e deveres
começo para evitar a eleição de indivíduos despreparados que podem descumprir suas obrigações
e criar problemas durante o mandato eletivo. O resto da sociedade
nada tem a ver com o processo e
não deve pagar o preço dos cuidados das autoridades para com as
eleições. Toda vez que se trava
uma prestação de serviços – como
é o caso dessa que o WhatsApp
deve colocar à disposição, folgam
os responsáveis pela fiscalização e
contenção dos excessos e o penalizado é o povo. Hoje ocorre com o
WhatsApp, mas nada impede que
outras instituições tanto da internet quanto os veículos de comunicação também sofram restrições, em princípio indevidas. Isso
é, no mínimo, uma distorção...
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.
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A nova era da
Telemedicina no Brasil
Sandra Franco

O

anúncio do final do Estado
de Emergência
em Saúde Pública pelo
Ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga traz
como assunto urgente
uma nova regulamentação da Telemedicina,
especialmente da teleconsulta, para
que não haja um estado de insegurança jurídica na sociedade.
O próprio ministro disse que
nos próximos dias deve ter um
novo ato normativo que trará as
novas diretrizes para a Telemedicina no Brasil. E nossa esperança
é que ocorram avanços significativos que estabeleçam uma nova
era para a telessaúde no país.
Acelerados por conta das
necessidades impostas pela pandemia da Covid-19 em 2020, os
atendimentos médicos realizados por meio de computadores
e smartphones crescem diariamente e já estão inseridos na rotina de médicos e pacientes.
Importante ressaltar que em
nos últimos dois anos, a Telemedicina foi utilizada em duas entre
cada três consultas. Ou seja, uma
metodologia eficaz que se tornou a
principal alternativa para que as
pessoas não precisem ir presencialmente a hospitais e pronto socorros e que se provou se resolutiva.
Alguns números atestam que
as consultas virtuais estão sendo
utilizadas cada vez mais no país.
Segundo dados da pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da
Sociedade da Informação (Cetic),
pelo menos metade da população
brasileira realizou serviços de saúde online nos últimos doze meses.
De acordo com o levantamento, a Telemedicina foi a alternativa mais utilizada entre as
pessoas de maior renda, classes
A e B, o que representa 42% de
todas as pessoas que fizeram
consultas online. Logo em seguida aparecem as classes C, com
22%, e as classes D e E, com 20%
da demanda. A pesquisa contou
com a participação de 5,5 mil pessoas acima de 16 anos e foi divulgada no último dia 5 de março.
Os dados indicam que 82%
dos usuários das classes A e B foram atendidos online na rede privada, enquanto 78% dos usuários
das classes D e E fizeram uso da
telemedicina na rede pública. A
pesquisa também demonstrou que
quase 40% dos brasileiros que
utilizaram o serviço possuem
ensino superior. Já os outros beneficiados dos atendimentos online finalizaram o ensino médio
(22%) e o fundamental (21%).
A regulamentação da Telemedicina no Brasil foi acelerada
em razão da emergência em saúde pública, reconhecida pela Portaria 188/20 e pela Lei 13.979/
20. O isolamento social, necessário para controlar a rápida disseminação do vírus trouxe a urgência de medidas rápidas a serem adotadas pelas autoridades
sanitárias, uma delas foi a de se
permitir a teleconsulta, uma das
modalidades da telemedicina. A
mais complexa do ponto de vista
ético e legal, considerando que
extrai da relação médico e paciente um dos seus elementos centrais: o exame clínico presencial.
A legislação para garantir a
segurança de médicos e pacientes
precisa avançar. Para tanto, tramitam no Congresso Nacional dois
projetos de lei que pretendem regulamentar de uma forma mais

robusta a Telemedicina. Os debates dessas
propostas estão centrados na autonomia,
na segurança de dados, da qualidade no
atendimento e da boa
remuneração dos profissionais que atuam
na Telemedicina.
É necessário observar as limitações de uma consulta a distância e os cuidados
redobrados com relação à segurança de dados e princípios éticos representativos de direitos
constitucionais, como a privacidade e a dignidade humana.

A TTelemedicina
elemedicina
foi importante
na pandemia e
poderá ser ainda
mais relevante
Entre os pontos importantes discutidos, vale destacar que
no texto de uma das propostas
está estabelecido que as operadoras de planos de saúde podem
oferecer serviços de telessaúde,
desde que não causem impedimentos ou dificuldades de acesso ao atendimento presencial,
caso seja a opção do profissional de saúde ou do usuário.
Porém, faltam em ambos os
projetos de lei um incentivo maior
a separação e destinação de recursos públicos para a ampliação para
o acesso Telemedicina, principalmente no SUS. Esse deveria ser um
ponto a ser estudado de imediato,
pois o atendimento virtual da saúde é fundamental para um maior
controle e economia dos recursos
em serviços do setor. É preciso uma
avaliação mais ampla e um parágrafo exclusivo de como esses recursos poderão e deverão ser utilizados por Estados e Municípios.
A Telemedicina, entretanto,
precisa evoluir para o bem do cidadão e para o bem do sistema de
saúde, seja ele privado ou público.
Entre as principais barreiras estão
o acesso à internet e aos dispositivos móveis. É preciso democratizar o acesso aos serviços de saúde
online. Precisamos abrir a possibilidade de consulta virtual para
todos, seguindo inclusive exemplos no mundo de países pobres
e de outros desenvolvidos que
tem a telemedicina como parte
de seu sistema de saúde há décadas. Apenas para ilustrar três
grandes sistemas: Índia, Estados
Unidos, Reino Unido (no sistema
de saúde britânico, aliás, a primeira consulta deve ser virtual).
Esses são grandes desafios em
um país de enorme extensão territorial, com grandes diferenças econômicas e culturais e muitos lugares sem condições básicas de saúde.
A Telemedicina foi importante na pandemia e poderá ser
ainda mais relevante para se
atingir as metas de um melhor
atendimento de saúde a população e da redução do gasto global do sistema. Programas que
envolvam saúde primária, para
que se evitem doenças, podem
ser amplamente desenvolvidos
através da telemedicina.
Agora, precisamos encontrar caminhos para aumentar e
equalizar o acesso à saúde, com
o objetivo de também equacionar os gastos de recursos investidos em políticas públicas.
———
Sandra Franco, consultora jurídica especializada em Direito Médico e da Saúde, doutoranda em Saúde Pública.

Atormentar o STF
José Renato Nalini

O

Supremo Tribunal Federal
assumiu, em
nosso país, um protagonismo singular.
Não há Suprema
Corte no mundo que
esteja todos os dias
no noticiário e, mais
do que isso, mereça tantas
mensagens nas mídias sociais.
Quase todas em tom crítico.
É que o Brasil constitucionalizou todas as matérias. O que não
é constitucional em nossa República? E o STF não se contenta em
ser Corte Constitucional. Também
é a quarta instância do intrincado
e burocratizado sistema Justiça,
funciona como segunda instância
dos Juizados Especiais, aceita todas as provocações processuais
resultantes de uma nação que tem
mais faculdades de direito do que
a soma de todas as outras existentes no restante do planeta.
Mais do que isso: está permanentemente numa vitrine. A TV
Justiça foi criada sob argumento
de tornar o Judiciário transparente, mais conhecido pela população. O efeito perverso foi prolongar indefinidamente os julgamentos. Aquilo que poderia se resumir ao singelo “Acompanho o
Relator”, passou a tomar horas
e horas. Às vezes, dias seguidos
para uma decisão que precisa
mostrar a erudição do prolator.
Isso é o que motiva a compa-

ração do STF com as
Supremas Cortes de outros países. Quem é que
conhece magistrados de
tribunais análogos na
Alemanha? Até os Estados Unidos, que serviram de modelo para a
criação do Supremo brasileiro após o golpe republicano, deixam de expor seus juízes da forma como são
expostos os ministros brasileiros.
Aqui, os garotos antigamente
costumavam escalar a “seleção
canarinho”. Sabiam os nomes dos
jogadores de futebol e sua posição
no time. Hoje isso é mais difícil.
Primeiro, porque futebol deixou de
ser o esporte favorito do brasileiro. O esporte hoje é litigar. Já chegamos a ter mais de cem milhões
de processos, distribuídos pelos
quase cem tribunais da sofisticada Justiça que tem cinco ramos
autônomos. Dois deles chamados
“comuns”, que produzem inúmeros conflitos de jurisprudência.
Segundo, porque os jogadores brasileiros convocados
para a seleção encontram-se
nos grandes times do Primeiro Mundo e não são as figurinhas fáceis da era “Pelé”.
Ocorre que essa escalação passou a ser dos onze magistrados
do STF. Todos sabem seus nomes.
Todos falam sobre eles. Nem sempre com o respeito, admiração ou
consideração que merecem.
Penso que uma boa comparação do STF no Brasil se faz com

Todos ministr
os
ministros
do STF têm
os requisitos
para ocuparem
essa posição
a Suprema Corte do Japão. Ali
os seus integrantes se reúnem a
portas fechadas. Não há TV Justiça japonesa. As decisões são
concisas. Não há personalismo.
A decisão é do colegiado, sem
identificação da autoria. Inexiste “voto vencido”. As discussões
se travam em particular, até se
chegue ao consenso ou à maioria. Juiz não sai falando que teria decidido de outro modo.
Isso traz segurança jurídica,
a ficção que aqui é invocada todos
os dias, mas que é impossível, diante da prolífica teia normativa,
fruto de um Parlamento com quarenta partidos e mais de setenta
outros “pedindo pouso” no TSE.
Nenhuma perspectiva de
mudança no cenário da excessiva judicialização da vida tupiniquim, pois a verdadeira Reforma do Judiciário ainda não se
fez. Nem se fará, tantos os interesses antagônicos que se engolfam nas polêmicas e garantem a
boa inércia. Deixa estar, para ver
como é que fica. Só persiste a tendência ao crescimento vegetativo. Crescer sempre. Estruturas
gigantescas, que obrigam a ampliação dos serviços de apoio.
Máquina autorreplicante, com
vocação rumo ao infinito.

Não se está a criticar qualquer dos onze Ministros do STF.
Todos têm os requisitos para
ocuparem essa posição. Os que
conheço pessoalmente, afianço,
merecem não só respeito, como
profunda admiração. Seres humanos preparados e predestinados. Mas presos à conformação
atual, que não deixa tempo e condições para repensar o sistema.
Como o STF tem responsabilidades na definição de praticamente tudo o que interessa à nacionalidade, resta à cidadania
provocar a atuação ética e consciente de cada um de seus integrantes. A questão ambiental é a mais
séria. O Brasil passou de “promissora potência verde” a “pária ecológico”. Seu patrimônio maior está
em perigo. Os que se preocupam
com o amanhã devem agir e fazer
chegar ao STF o clamor de uma
nacionalidade que vê a última
grande floresta tropical como vital à sobrevivência e também como
fonte de recursos para o Brasil.
Nossa economia precisa vender
créditos de carbono. Vamos implorar ao STF que garanta esse porvir às atuais e futuras gerações.
———
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia
Paulista de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

Descobrimento ou invasão?
Pedro Kawai

D

ois dias apenas
separam o Dia
do Índio e o
Descobrimento do Brasil e, entre eles, há ainda, o feriado de Tiradentes, mártir escolhido pelos republicanos
para simbolizar a resistência contra a monarquia, muito
embora o dentista e militante político tenha sido enforcado 97 anos
da Proclamação da República.
Intrigante o fato de a morte
de Tiradentes ter sido convertida
em feriado nacional, e não o dia
em que o nosso país foi descoberto
pelos portugueses, em 1.500. A história conta que a decisão foi de
Getúlio Vargas que, após a Revolução de 1930, decretou a redução
dos feriados nacionais, colocando
o aniversário do Brasil no meio de
outros de menor importância.
Desde então, nenhum presidente, civil ou militar, se manifestou em rever tal decisão, embora haja muita discussão sobre
o significado da data. Nos Esta-

dos Unidos, por exemplo, o Columbus Day,
que celebra a chegada
do italiano Cristóvão
Colombo às Bahamas,
em 12 de outubro é feriado, comemorado
sempre na segunda semana de outubro. Na
Colômbia, a data também é festejada – Dia
de la Raza (descobrimento), celebração semelhante que ocorre em
outros países latino-americanos.
Contudo, algumas nações sulamericanas preferem guardar a
data como um dia de reflexão sobre a invasão cultural do homem
branco em território indígena.
No Brasil, muita gente sequer
se dá conta de que 22 de abril é o
dia do descobrimento. Alguns até
se lembram, mas também questionam se a chegada de Pedro Álvares Cabral, ao que denominou de
Terra de Vera Cruz, foi mesmo
uma descoberta ou uma invasão,
afinal, esta terra já tinha dono.
Ironicamente, o Dia do Índio vem
antes do Dia do Descobrimento.
Cabral e sua comitiva chega-

Cabral e sua
comitiva
chegaram
aqui sem
pedir licença
ram aqui sem pedir licença e, logo,
tomaram posse de um território
ocupado por mais de cinco milhões
de índios. Hoje, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população indígena não chega a um
quinto desse total e, mais triste,
mais da metade dela já não fala
seus dialetos ou línguas originais.
Mortes física e cultural de um povo
que, até hoje, sofre as consequências dessa persistente invasão.
Descoberta ou invasão, o que
se questiona é por qual razão não
guardamos o 22 de abril como um
dia de reflexão? Por que será que
festejamos a independência, em 7
de setembro, se mal nos lembramos quando nos tornamos dependentes? E, ainda, qual é o motivo
que nos leva a acreditar que não
devemos defender a proteção dos
índios, das nossas florestas, das

nossas riquezas naturais, em detrimento do lucro e do business?
O Brasil possui a maior floresta do mundo, que ocupa 49%
do território nacional e contém
quase 50% da biodiversidade conhecida do planeta. A Amazônia
contém 20% da disponibilidade
de água e guarda espécies únicas da fauna e da flora. Isso precisa ser comemorado. Isso precisa ser lembrado diariamente nas
escolas, para que as próximas gerações não permitam novas invasões, queimadas e o desmatamento da floresta para dar lugar às pastagens para o gado.
Penso que o Dia do Descobrimento não deveria ser tão negligenciado, afinal, um povo que não
conhece a sua verdadeira história, que não se interessa pela boa
leitura, pela literatura honesta e
verdadeira, é mais facilmente manipulada e enganada. E o resultado? Bom, isso a gente conhece bem.
———
Pedro Kawai, vereador
pelo PSDB e membro
do Parlamento Metropolitano de Piracicaba
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Festa das Nações é lançada
oficialmente, no Engenho

APCD realiza café da manhã
em homenagem a Tiradentes
Alessandro Maschio

Cerimônia aconteceu na noite da última terça-feira, 19, no Teatro
Erotides de Campos, e destaca retorno do evento após dois anos
Ela voltou. Na noite de ontem, terça-feira, 19/04, o Teatro
Erotídes de Campos, no Engenho
Central, foi palco para o lançamento da 37ª Festa das Nações
de Piracicaba, que retorna após
um intervalo de dois anos, necessário por conta da pandemia do
coronavírus. A festa, que acontecerá de 18 a 22/05, também no
Engenho Central, um dos eventos mais importantes de Piracicaba, que reúne gastronomia,
cultura e muita solidariedade, já
que a renda é revertida em prol
de 19 instituições sociais do município, apresentou seus colaboradores e as rainhas desta edição, que representam 15 nações.
Subiram ao palco do Teatro
o prefeito Luciano Almeida, a
presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Andréa Almeida,
o presidente da Câmara Municipal, Gilmar Rotta, o secretário de
Governo, Carlos Beltrame, o secretário da Ação Cultural, Adolpho Queiroz, Antonio Valério,
proprietário da Embraplan, que
representou os patrocinadores,
e Fábio do Amaral Sanches, presidente da Fenapi (Associação
Cultural Festa das Nações).
Em sua fala, o prefeito Luciano Almeida destacou a importância da Festa e declarou o apoio do
Executivo ao evento. “A Festa das
Nações funciona porque é feita por
uma união de esforços, que é a
sociedade civil organizada, instituições, pessoas e poder público,
de forma efetiva e organizada. É
assim que os projetos funcionam e
a Festa das Nações é um exemplo
clássico. Temos certeza de que será
um sucesso por tudo que representa. Será uma festa bonita. Vai
mostrar que a vida retomou e que
hoje a gente começa uma nova história. Convido a todos a fazer parte dessa história”, ressaltou.
Andréa disse que se sente alegre e honrada em participar e ajudar. “Sabemos que as instituições
dependem muito desta festa para
se manterem e ficamos muito felizes em poder anunciar que a festa
vai acontecer”, disse. A presidente
do Fussp também lembrou do lançamento da plataforma PiraSolidária, ligada à Prefeitura, que será
uma ferramenta inédita para unir
instituições sociais de Piracicaba e
voluntários. A plataforma também
servirá para a inscrição de voluntários para a Festa das Nações.

Divulgação

Evento terá palestra do jornalista Edson Rontani Jr., presidente do IHGP

As rainhas da 37ª Festa das Nações de Piracicaba

Gilmar Rotta lembrou que,
durante os dois anos de pandemia, as instituições tiveram de
se reinventar, se reconstruir, mas
não deixaram de atender as pessoas que necessitam. “As instituições são voltadas para o bem
comum das pessoas de nosso
município. Podem ter certeza de
que esta festa será muito melhor
que as anteriores”, destacou.
“É uma noite de agradecimento. Fico emocionado por estar aqui, no lançamento da Festa e agradeço muito ao prefeito
Luciano Almeida, que deu todo
apoio para a realização da festa
desde o início, assim como a primeira-dama, Andréa Almeida”,
disse o secretário Carlos Beltrame, que exaltou o trabalho de
todos os envolvidos e dos funcionários da Secretaria Municipal
de Saúde, no empenho de combater a pandemia e na agilidade da
vacinação contra a Covid-19, que
proporcionou o cenário atual.
O presidente da Fenapi, Fábio Sanches, também lembrou dos
efeitos da pandemia da Covid-19,
que cancelou a festa por duas edições, justamente em um momento
em que as instituições mais precisavam de sua renda. “A Festa não
é só fonte de renda, mas vitrine e
momento de troca de relacionamento com pessoas e empresas que
passam a contribuir de forma permanente com os projetos sociais.
A tão esperada retomada traz consigo a esperança de que tempos
melhores virão. Meu papel nesta
noite é o de agradecer”, disse Sanches. “A Festa das Nações tem a
colaboração de toda a sociedade.
São mais de 1.000 pessoas envol-
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vidas na montagem, preparação,
além de mais de 5.000 pessoas
voluntárias durante os dias da festa. A festa é uma unanimidade,
um evento que todos admiram e
gostam e é fácil entender porque:
a festa não é das instituições sociais, não é da Fenapi. A Festa das
Nações é de Piracicaba”, reforçou.
RAINHAS – As rainhas da
37ª Festa das Nações representam 15 nações. Elas foram apresentadas, também, na cerimônia
de ontem, acompanhadas dos atiradores do Tiro de Guerra, e coroadas pelo prefeito Luciano Almeida e por Andréa Almeida.
As rainhas desta edição são
Vitória Caires Pilo (Alemanha Lions Clube de Piracicaba – Independência); Manoela Fonseca Pozar (Brasil - APASPI – Associação de Pais e Amigos de Surdos
de Piracicaba e Associação Síndrome de Down de Piracicaba –
Espaço Pipa); Brenda Harumi
Kawai Onishi (Coreia do Sul CRAMI – Centro Regional de Registros e Atenção aos Maus Tratos na Infância); Stephany Tavares (Espanha - APFP – Associação Presbiteriana de Filantropia
de Piracicaba); Thaís Barbosa
Vendemiath (Estados Unidos AAEPE – Associação Atlética
Educando pelo Esporte); Eloá
Torrezan Medeiros (Holanda Centro de Reabilitação Piracicaba); Sofia Laura Zambom (Índia
- CVV - Sociedade de Apoio à Vida
Dr. Nelson Meirelles); Sophia de
Oliveira Pessoa (Itália - Casa do
Bom Menino); Camilla Crivelari
Kawai (Japão - AVISTAR – Associação de Atendimento à Pessoa
com Deficiência Visual de Piraci-

caba); Rebeca Cotunha Macedo
(México - Grupo de Escoteiro São
Mário – 144º); Maria Júlia Bissoli (Nações Árabes - CESAC –
Centro Social de Assistência e Cultura São José); Maria Eduarda
Dezzotti (Nova Zelândia - FUNJAPE - Fundação Jaime Pereira); Laisa Marafon Silva (Portugal – Pasca - Pastoral do Serviço da Caridade); Raquel Laís da Silva Costa
(Reino Unido - Instituto Formar)
e Lara Luise Camargo de Carvalho (Suíça - Escola de Mães Profª
Branca Motta de Toledo Sachs).
A Festa das Nações é realizada pela Fenapi e a promoção é
da Prefeitura de Piracicaba, por
meio do Fussp (Fundo Social de
Solidariedade de Piracicaba),
com organização da Secretaria
Municipal de Governo. Uma
parte dos recursos são oriundos
da Lei de Incentivo à Cultura,
via Secretaria Especial da Cultura e Ministério da Cidadania.
Os patrocinadores desta
edição, já confirmados até o
momento, são Caterpillar, Embraplan, Grupo Pirasa e Hyundai (Ouro), Drogal e Unimed
(Prata) e Neurônio Adicional e
Pecege (Bronze). A cerveja oficial é a Itaipava 100% Malte.
SERVIÇO
37ª Festa das Nações de Piracicaba. De 18 a 22 de
maio, no Engenho Central,
avenida Maurice Allain, 454.
Contatos com a Fenapi podem ser feitos pelo email
diretoria@fenapi.org.br. Site:
www.festadasnações.org.br.
Facebook: festadasnacoesdepiracicaba. Instagram: festadasnacoesdepiracicaba.

S IMESPI

Câmara terá comemoração Vereadora participa de encontro
ao Dia Municipal da Favela on-line sobre emprego e renda
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 11ª reunião ordinária, na segunda-feira (18), o
substitutivo ao projeto de decreto
legislativo 5/2022, que institui atividades em comemoração ao Dia
Municipal da Favela. O projeto, da
vereadora Sílvia Morales (PV), do
mandato coletivo “A Cidade É
Sua”, define que as comemorações acontecerão anualmente,
em 4 de novembro, data que foi
estabelecida pela Lei 9.657/2021.
Poderão ser realizadas palestras e exposições sobre o
tema ou ainda outras ações que
tenham por finalidade a promoção do direito à moradia digna, valorização da igualdade e
da luta por justiça social nos
diferentes espaços sociais, econômicos, culturais e políticos.
Para a realização das atividades, a Câmara poderá firmar
parcerias com empresas privadas, instituições, entidades, organizações, associações ou fundações, governamentais ou nãogovernamentais, com ou sem fins
lucrativos ou econômicos e poderão ser realizadas dentro ou
fora das dependências da Casa. O
projeto ainda estabelece a possibilidade de concessão de homenagens e diplomas a pessoas de notória atuação voltada à temática.

“Esses núcleos muitas vezes
não têm estrutura, falta regularização fundiária e é uma população que merece ter visibilidade e
ser incluída”, discursou a autora,
na declaração de voto. “De lá vem
muita cultura, arte, empreendedorismo. Queremos fazer um evento
muito legal com o intuito de incluir mesmo, trazer para a Casa,
trazer para a visibilidade essa população que colabora com tudo”.
Na justificativa do projeto, a
autora destacou que, no Brasil,
cerca de 12 milhões de pessoas vivem em favelas e que, em Piracicaba, atualmente, são cerca de 70
núcleos de favela. Para a vereadora, a solenidade tem o objetivo de
trazer protagonismo à luta dos cidadãos que vivem nesses lugares.
“O dia 4 de novembro é uma
data para lembrar, celebrar e, acima de tudo, reforçar a importância da luta de gente que é responsável por fazer grande parte
da engrenagem econômica e social desse país girar”, defende
Sílvia Morales. “Gente que luta
por aquilo que há de mais primordial em uma sociedade: acesso a políticas públicas. Acesso este
a que o povo tem direito e que,
por conseguinte, vai garantir a
ele outros direitos como dignidade de moradia, de vida e social”.

A vereadora Ana Pavão (PL)
participou de evento de lançamento do programa “Meu Emprego Trabalho Inclusivo”, em Piracicaba, organizado pela Smads
(Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social) em
parceria com a Semdettur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo), e aconteceu no auditório
do Simespi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas,
de Material Elétrico, Eletrônico,
Siderúrgicas, Fundições e Similares de Piracicaba e Região).
O PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva) é uma ação que integra o “Meu Emprego Inclusivo” e
está sob a gestão da Secretaria de
Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência. A equipe organizadora
convidou a vereadora Ana Pavão
para uma reunião remota com representantes do projeto e apresentá-lo à parlamentar. No encontro,
estiveram presentes Marcos Botelho, Maria Wilma, Fernanda Simidamor e Ferreira Nanda, que
integram a equipe do projeto.
Na reunião on-line, foram
apresentadas as etapas que o programa realiza, captando, capacitando e articulando com as empresas.
O projeto possui 4 eixos estruturantes para sucesso tanto do empregador quanto do empregado, sendo

eles: a busca de candidatos; o apoio
ao candidato; a qualificação profissional; e o apoio às empresas.
De acordo com dados levantados pelos representantes, em
2021, o Brasil possui apenas
3.401.403 pessoas com deficiência
mapeadas, das quais 1.360.455
são deficientes visuais, 979.375
possuem deficiência motora,
568.591 mental e intelectual e
492.983 são deficientes auditivos.
Já em Piracicaba, dados estimados revelam 28.482 pessoas
com deficiência, das quais
10.699 são deficientes visuais,
8.199 têm deficiência motora,
4.876 intelectual e 4.708 auditivas.
Dentre elas, apenas 1,61% possuem vínculos ativos empregatícios.
O programa foi lançado em
São Paulo, no ano de 2019 e “por
ser recente, muitas cidades ainda
não sabem sobre o projeto, e por
isso buscamos parcerias para a
divulgação e captação de candidatos”, relatou Fernanda.
Ana Pavão destacou que “é
um projeto importantíssimo
para a cidade e região, para as
pessoas com deficiência terem
oportunidade de ingressar no
meio de trabalho com qualificação profissional", e conclui:
“apoiarei esse programa e com certeza iremos captar os perfis para
que participem deste projeto.”

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD Piracicaba) realiza hoje, 21, homenagem a Tiradentes, patrono da
odontologia. Esta atividade é
tradicional na entidade, sendo
realizada anualmente desde os
anos 1980. Segundo o presidente, Edson Zenebra, a pandemia
impediu a realização nos últimos
dois anos e com o afrouxar das
medidas sanitárias, este ano
haverá café da manhã seguido
de uma apresentação histórica.
O evento irá recepcionar associados e convidados. Haverá
hasteamento das bandeiras no
pavilhão disposto na sede da entidade, na rua José Nardon, 177,
Morumbi, ao lado do Hospital
Unimed. Em seguida será apresen-

tada a palestra “Os inconfidentes”,
pelo jornalista Edson Rontani Jr.,
presidente do Instituto Histórico
e Geográfico de Piracicaba (IHGP).
Rontani discorrerá sobre o
trabalho do cirurgião-dentista
Eduardo Daruge no reconhecimento das ossadas dos inconfidentes José de Rezende Costa (pai
e filho, que tinham o mesmo
nome), dois dos 11 condenados à
forca pelo reino português por
conspirarem contra a união de
Portugal e o Brasil Colônia, incitando ações pela independência
brasileira. Apenas Tiradentes foi
enforcado. Os demais foram exilados para a África. Os Rezende
Costa foram antepassados do Barão de Rezende que contribuiu para
o avanço social de Piracicaba.

S EMA

Vereadores cobram secretaria por
demora na execução de serviços
A falta de atendimento das
demandas encaminhadas pela
Câmara Municipal de Piracicaba
para a Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) embasou a aprovação do
requerimento 302/22, em regime
de urgência, na 11ª reunião ordinária desta segunda-feira (18).
A propositura, dos vereadores
Laércio Trevisan Jr (PL) e Wagner Oliveira, o Wagnão (Cidadania), cobra um relatório de todas as solicitações encaminhadas à pasta que foram efetivamente atendidas, desde 2021.
O requerimento ainda solicita relatórios sobre as solicitações encaminhadas através do
156 e por associações comunitárias. Outro ponto da propositura questiona os serviços de manutenção nas estradas rurais e
qual é a programação para providências. Além disso, os parlamentares questionam o volume de
material utilizado nos trabalhos
de recuperação e a relação dos
veículos e maquinários que estão
parados aguardando conserto.
Ao usar o tempo regimental,
na sessão, o vereador Wagnão
exibiu alguns vídeos de estradas
rurais da cidade, que requerem
serviços urgentes de manutenção. “Temos 800 km de estrada
rural e não é estrada pra ver pas-

sarinho. São estradas usadas por
um pessoal que levanta 3 horas
da manhã pra ir ao Ceasa”, afirmou. “Tem criança que está deixando de ir para a escola porque
o ônibus não está passando”.
Segundo o vereador, os serviços que são executados são mal
feitos e o material sai facilmente,
voltando a ocasionar buracos.
Ele citou casos em que os acostamentos foram feitos com largura insuficiente para o estacionamento de um veículo. Ele disse
que enviou ofício ao Executivo
para requisitar que o cuidado
das estradas rurais seja desvinculado da Sema. “Se é problema
que tem muito serviço, temos que
dar um jeito nisso aí”, colocou.
Em aparte, o vereador Trevisan reforçou a denúncia do colega. “Tem estradas que estão há
tempos sem passar uma máquina
e sem dar acesso a locais que tem
empresas, residências”, relatou.
“A coisa não sai desde janeiro,
não se evolui nem para contratar
o serviço para melhorar as condições de acesso das famílias que
vivem nas estradas rurais”.
O vereador Zezinho Pereira
(União), em aparte, concordou
que a situação está muito ruim e
que é preciso que a Sema seja valorizada e “ganhe musculatura”
para atender bem a zona rural.

A DMINISTRAÇÃO

Requerimento questiona possível
mudança da Semob para Emdhap
A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo A Cidade É Sua, e o vereador Paulo
Campos (Podemos) levam ao
Executivo a preocupação da população, principalmente servidores, engenheiros, arquitetos e
corretores, com a possível mudança de parte dos serviços da
Secretaria Municipal de Obras
para o prédio onde atualmente
funciona a Emdhap (Empresa
Municipal de Desenvolvimento
Habitacional de Piracicaba).
No requerimento 280/2022,
aprovado na 11ª reunião ordinária, nesta segunda-feira (18), eles
apontam que a medida, se concretizada, "vai gerar dificuldade na
tramitação de aprovação de projetos devido à necessidade de
consulta aos BICs, aos processos
antigos e ao arquivo, bem como
no acesso de informações cadastrais e pagamentos de taxas".
De acordo com Silvia Morales e Paulo Campos, "vários funcionários da Secretaria Municipal de

Obras informaram que não houve
diálogo prévio com eles para decidir sobre a possível mudança e que,
descontentes com essa situação,
estão organizando um abaixo-assinado contrário à iniciativa".
Os vereadores, cujo requerimento é endossado pela Aeap (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba), com quem
houve reunião no último dia 4,
querem saber quais motivos levaram o Executivo a cogitar a transferência da Semob para o prédio
da Emdhap. Eles também perguntam se há possibilidade de aguardar tanto a reforma administrativa pretendida pela Prefeitura
quanto a conclusão da informatização total dos processos para,
então, ser feita a mudança.
Silvia Morales e os vereadores Laércio Trevisan Jr. (PL), Zezinho Pereira (União Brasil) e
Gustavo Pompeo (Avante) abordaram o conteúdo do requerimento, durante a reunião ordinária desta segunda-feira.
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L OTEAMENTO

Bebel pede limpeza do
mato no Piazza Itália
Divulgação

OPERAÇÃO TIRADENTES

Feriado deve levar 1 milhão
de veículos para as estradas
Estimativa é da Eixo SP para os cinco dias da Operação Tiradentes, que
começou ao meio-dia desta quarta-feira, 20, e segue até domingo, 24

O mato alto, que toma conta dos terrenos, contribui para
proliferação de animais peçonhentos: risco à população

A deputada estadual Professora Bebel (PT) encaminhou ofício
nesta semana ao secretário municipal de Defesa do Meio Ambiente
de Piracicaba, Alex Gama Salvaia,
solicitando a sua intervenção para
que sejam limpas as áreas institucionais do Loteamento Piazza Itália, assim como para que a Prefeitura notifique proprietários de lotes para que também providencie
a sua limpeza. O pedido foi feito
atendendo solicitação da Associação de Moradores do Loteamento Piazza Itália, localizado na região do Novo Horizonte, que,
através de ofício, solicita para
que a parlamentar interceda junto a Prefeitura de Piracicaba, visando resolver esta situação.
De acordo com os moradores,
com o mato alto, que toma conta
tanto das áreas institucionais do
loteamento, assim como dos terrenos, vem aumentando conside-

ravelmente a proliferação de animais peçonhentos, principalmente, cobras, ratos, escorpiões e aranhas, que estão invadindo residências e colocando em risco a
vida da população. “Pelo que me
falaram e pelas fotos que recebi
da Associação de Moradores, o
mato, em muitos casos, chega
próximo de dois metros, mostrando que realmente é urgente e necessária a limpeza tanto das áreas institucionais como dos terrenos particulares”, diz Bebel.
Com esta solicitação oficial, a
deputada espera que a Prefeitura
inicie rapidamente a limpeza das
áreas pertencentes ao município e
também notifique os proprietários
para que também façam a limpeza
dos terrenos de sua propriedade.
“Sem dúvida alguma, o problema é
sério e exige uma iniciativa urgente
por parte da Prefeitura”, reforça
a deputada Professora Bebel.
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Vereador confere funcionamento
de quatro creches na região Leste
Assessoria Parlamentar

Após o feriado de Páscoa,
vem aí mais um fim de semana
prolongado. E, novamente, as estradas deverão ficar movimentadas. De acordo com estimativa da Eixo SP Concessionária de
Rodovias, são esperados cerca
de 1 milhão de veículos trafegando pelas 12 rodovias administradas pela empresa durante os cinco dias da Operação Tiradentes.
O pico da movimentação nas
estradas é esperado a partir das
17h de quarta-feira, na saída do
feriado. Na volta, no domingo, o
trânsito deverá ficar mais intenso a partir das 15h. A Operação
Tiradentes da Eixo SP começa às
12h desta quarta (20) e terminará no domingo (24). Durante esse
período, a Concessionária reforçará seu efetivo para garantir
uma prestação de serviços mais
rápida e eficiente aos seus usuários. Os motoristas terão também
o apoio dos painéis de mensagens
eletrônicas espalhados por vários pontos das rodovias com informações das condições do tráfego nos principais trechos.
Para aqueles que precisarem
dar uma pausa para descanso
durante a viagem, a Eixo SP oferece ao longo do trajeto os Serviços de Atendimento aos Usuários
(SAUs), com sanitários, água e
acesso à internet, além de equipe
de apoio para informações. O local
conta ainda com serviços de guincho e equipes de resgate para
atendimento pré-hospitalar, que
podem ser solicitados também
pelo telefone 0800 170 8998.
Para aqueles que vão pegar
a estrada, as recomendações
para um passeio tranquilo e

E SCOLA

DO

Divulgação

O pico da movimentação nas estradas foi esperado a partir das 17h da quarta-feira, na saída do feriado

com menor risco para imprevistos são as habituais. Fiquem
atentos ao nível de água e óleo
do veículo, ao sistema de freios, à calibragem dos pneus e ao
sistema de iluminação e sinalização. O uso do cinto de segurança por todos os ocupantes é
obrigatório e necessário. Enquanto estiver dirigindo, jamais use o telefone celular. Se
for importante, antes de usá-lo,
pare em um local seguro. Evite
parar no acostamento. Respeite os
limites de velocidade, faça ultrapassagens apenas em momentos
seguros e em locais permitidos.

CABINES AUTOMÁTICAS - Os motoristas que possuem
o sistema de cobrança automática
instalado em seus veículos devem
ficar atentos à velocidade ao passar pelas cabines nas praças de
pedágio. O limite máximo permitido é de 40 km/h. Passar pelas cabines numa velocidade acima desse limite pode resultar em multa. Outra recomendação importante é manter uma distância
segura do veículo que está à frente ao passar pelas cabines de cobrança automática. A orientação
é que essa distância seja de aproximadamente 30 metros para

evitar colisões, caso o veículo que
segue à frente precise frear.
OBRAS SUSPENSAS Obras de melhorias que causam
interferência no tráfego serão
suspensas nos períodos de maior movimentação nas estradas.
Os trabalhos serão paralisados
na quarta-feira, a partir das
12h, em todas as rodovias administradas pela Eixo SP. As intervenções seguirão suspensas o
dia todo na quinta-feira e retornarão normalmente na sexta e
no sábado. No domingo, retorno do feriado, as obras voltam
a ficar suspensas o dia todo.
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Palestra on-line debate as parcerias público-privadas

Parlamentar verificou a necessidade de melhorias estruturais no local

O vereador Fabrício Polezi
(Patriota) visitou, na última terça-feira, 12, quatro creches da
rede municipal de ensino na região leste de Piracicaba. A primeira unidade visitada foi a "Neusa
Sueli de Oliveira", no bairro Eugênia Monte Belo, com a participação da diretora Maria Paula. O
parlamentar conheceu as dependências da creche e o cardápio
servido aos alunos, em que todas
as refeições são feitas e servidas
em porções regulares, seguindo o
padrão de quantidade e qualidade da orientação nutricional.
Na "Danilo Sancinetti", no
bairro Cecap, Polezi foi recebido
pela supervisora de ensino Cristiane de Marco e pela diretora,
Elaine Novelo, que apresentou as
dependências da unidade. Como
a visita aconteceu no horário do
almoço, o vereador acompanhou
a distribuição da merenda. Polezi recebeu solicitações de melhorias a serem encaminhadas à
Prefeitura, como podas de árvores, e foi informado sobre a falta
de alguns materiais pedagógicos,
como luvas descartáveis.
A terceira unidade de educação infantil visitada foi a "Escola Municipal Osvaldir Julio",
no Jardim Eldorado. A diretora, Talita Girote, percorreu com
o vereador as dependências da
escola, detalhou a rotina escolar e mostrou o funcionamento
da merenda. Polezi anotou pedidos feitos por reforma, prin-

cipalmente na parte estrutural
do prédio, e podas de árvores.
A creche "Janaína Elaine de
Castro", localizada no bairro São
Francisco, foi a quarta a ser visitada pelo parlamentar. A diretora, Elaine Stonoga, apresentou a
organização da escola, que, segundo Polezi, "é impecável, com merenda totalmente dentro dos padrões em quantidade e qualidade".
"A administração deve ser parabenizada, com professores e funcionários competentes", completou.
O vereador parabenizou as
diretoras de cada unidade "pelas condições de trabalho, administração e organização apresentadas". Além de se colocar "à disposição para ajudar", Polezi
comprometeu-se a levar as solicitações ao secretário da Educação "para, juntos, buscarem uma
solução para as demandas".
"É de grande importância
esse trabalho nas escolas. Soube
da falta recente de pães a serem
distribuídos no café, porém estamos acompanhando de perto
a resolução desse equívoco. Recebi garantias de que até segunda [dia 18] a situação estaria normalizada. Busco conhecer de perto as principais necessidades de
cada comunidade escolar e, com
isso, proporcionar diretrizes de
trabalho para as secretarias, pois
acredito que só cobrar não resolve nada; prefiro, na medida
do possível, trabalhar junto e
apontar soluções", afirmou.

Aconteceu nesta terça-feira
(19) a palestra on-line sobre o
tema: "Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica para Parcerias
Público-Privadas". Com direito a
certificado de participação, o
evento foi promovido pela Escola do Legislativo da Câmara, via
plataforma Zoom, e teve transmissão simultânea pelo YouTube.
O minicurso abordou a captação e a atração de investidores da iniciativa privada e do terceiro setor, com foco no desenvolvimento econômico 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.
Como palestrantes, o evento recebeu o arquiteto e urbanista Salgado Marconi e o gestor de projetos, graduado em
marketing, Wilson Miguel. Também participou do evento a diretora da Escola, vereadora Sílvia Morales (PV), do mandato
coletivo ‘A Cidade É Sua’.
De acordo com Salgado

Marconi, o fenômeno da urbanização capitalista agravou o quadro histórico de exclusão social,
marginalização e violência. Na
área do desenvolvimento, ele destacou como de grande relevância o marco regulatório que, por
meio de plano diretores, estabeleceu normas e regulamentações
urbanísticas para os territórios.
“No estatuto da cidade, o
marco regulatório fez 20 anos e
nos possibilita ter uma caixa de
ferramentas em que o próprio
estatuto pode garantir o que se
determina como princípio da
sustentabilidade, o que nada
mais é que o Estado garantindo
uma cidade socialmente justa,
ambientalmente equilibrada,
culturalmente justa e economicamente viável”, disse Marconi.
Embora a Constituição Federal de 1988 preveja a participação
popular nas decisões foi, segundo
ele, somente 13 anos depois de sua
promulgação, que seus artigos 182
e 183 foram regulamentados.
De acordo com o especialista,
o artigo 182, na prática, institui o

Plano Diretor e prevê alguns instrumentos urbanísticos, como
parcelamento ou edificação compulsória, IPTU progressivo e desapropriação com pagamento.
Já o artigo 183 institui o usucapião urbano, que possibilita a regularização de favelas, vilas, alagados, invasões e loteamentos clandestinos. “O espaço público é fundamental para que a gente possa
se apropriar da cidade. É importante que a gente possa voltar a
ocupar a cidade como um espaço
de convivência e de relações sociais", pontuou Salgado Marconi.
Na iniciativa privada, Wilson Miguel falou sobre a possibilidade de coordenação de projetos em áreas ambientais no
processo de concessão de uma
PPP (Parceria Público-Privada)
por meio de licitação. “Um dado
interessante é que entre parques
estaduais e federais, 12% já estão em um processo de parceria, 22% estão em processo de
estudo e 66% do restante vai
entrar na fila também para o estudo de viabilidade”, comentou.

Como modelagem de trabalho, o gestor explicou que a metodologia é dividida em duas
partes iniciais: a primeira parte
da abordagem técnica que precisa compreender tudo que é possível ser feito, considerando a
questão econômica como um
ponto muito importante no processo de concessão, além das
questões ambientais e jurídicas.
“Essa jornada acontece de
forma simultânea porque o técnico influencia no econômico e o
ambiental pode designar para
onde vai o lado técnico e o jurídico
traz o cenário de segurando, porém um interfere diretamente na
modelagem do outro”, explicou.
No segundo estágio, segundo
ele, entram as questões de diplomacia do processo que envolvem
as negociações com entes públicos,
seguido da mobilização social,
onde a população deve validar o
que está sendo proposto. Após
isso, entra o "refinamento", onde
se concluem os projetos da parte
técnica para então entrar no mercado e poder ser ofertado de fato.

R EQUERIMENTO

"J UDITH M ORETTI A CCORSI"

Legislativo solicita informações
sobre alvará e AVCB de ginásios

Falta de água em creche
motiva indicação

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 11ª reunião ordinária desta segundafeira (18), o requerimento 210/
22, de autoria do vereador Paulo Camolesi (PDT), que solicita
informações do Poder Executivo sobre os alvarás de funcionamento dos seis ginásios de
esportes públicos do município.
O parlamentar relatou que visitou dois ginários, o “Waldemar Giusti”, do bairro Santa
Terezinha, e o “Prof. José Carlos Callado Hebling”, do bairro
Prezotto, e constatou a necessidade de manutenção estrutural e também a melhor sinalização e disponibilidade de equipamentos de emergência.

No requerimento, ele solicita o relatório da quantidade
de portas de saída de emergência e dos equipamentos de segurança disponíveis em casos
de incêndio em cada unidade;
cópia do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), do
Alvará de Conclusão das edificações; informações sobre as
instalações de luz de emergência e sobre a manutenção dos
espaços. Ao justificar o voto,
Camolesi relatou que, em um
dos ginásios visitados, havia
somente cinco dos 14 holofotes funcionando, em outro havia vazamento de água e banheiros destruídos, entre outros problemas de manutenção.

O vereador André Bandeira
(PSDB) protocolou, na terça-feira
(12), a indicação 1339/2022 que
solicita ao Executivo providências
em relação à falta de água na creche Judith Moretti Accorsi, no
bairro Parque Piracicaba. Na justificativa, o parlamentar destaca
que a diretora da unidade procurou seu gabinete para solicitar a
interação junto ao Executivo, no
intuito de que sejam realizadas
melhorias no abastecimento. “A
creche sofre com a falta d’água
desde 2019, pois a pena d’água fica
muito longe em um terreno baixo
em relação à caixa d’agua, e a
mesma não tem forças para subir até o reservatório”, informou.

A representante da Escola
informou, ainda, que tem solicitado duas vezes por semana,
desde 2019, que caminhões-pipa
façam o abastecimento da creche, gerando ônus para o município. “A mesma também solicitou várias vezes a construção de
outra caixa e pena d'água. Várias solicitações foram encaminhadas ao Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) para
que se encontre uma solução no
abastecimento, mas sem solução. Isto posto, faz-se necessário que o Chefe do Executivo, através do órgão competente, tome
as devidas iniciativas com urgência”, concluiu o parlamentar.
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Município superou gasto
em educação e saúde no
ano anterior à pandemia

Brasileira de 15 anos vence a 1ª
partida da carreira em Piracicaba
Divulgação

Parecer prévio do TCE-SP às contas de 2019 da administração municipal foi tema de
audiência pública promovida pela Comissão de Finanças e Orçamento nesta quarta, 20
Último ano antes da mudança de rota que passaria a
afetar os gastos e a arrecadação
do município com o início da
pandemia do coronavírus, 2019
terminou com superávit nas contas da Prefeitura, investimentos
em educação e saúde acima do
estabelecido em lei e despesas
com pessoal 16% abaixo do teto.
Analisados pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, os
números do exercício financeiro de
2019 receberam parecer prévio favorável do órgão fiscalizador. O
documento foi submetido a discussão na Câmara, na tarde desta
quarta-feira (20), em audiência
pública convocada pela Comissão
de Finanças e Orçamento.
O terceiro ano da gestão Barjas Negri (2017-2020) alcançou
receitas de R$ 1.400.524.627 e teve
R$ 1.285.445.616 em despesas
empenhadas. Subtraindo-se dessa diferença as transferências financeiras de R$ 105.055.718 aos
órgãos da administração indireta
(Emdhap, Ipasp e Ipplap) e à Câmara, as contas de 2019 fecharam
com superávit de R$ 10.023.292.
O valor corresponde a uma
sobra de 0,72% da execução orçamentária, "muito próximo do
conceito de equilíbrio fiscal",
quando a arrecadação obtida
iguala-se às despesas projetadas para o ano, conforme explicou José Admir Leite, ex-secretário municipal de Finanças,
presente na audiência pública.
O superávit de 0,72% em 2019
representou a quebra de uma sequência negativa, com déficit orçamentários de 6,75% em 2015,
4,89% em 2016, 3,26% em 2017 e
1,75% em 2018. "O próprio Tribunal de Contas colocou que o município fez esforço para reduzir seu
déficit", destacou Leite, sobre o
relatório do órgão fiscalizador.
Os números de 2019 também

F ÁBRICA

DE

mostram que o ano anterior ao
início da pandemia da covid-19
teve recursos destinados pelo
município à educação (26,36%) e
à saúde (26,73%) acima dos patamares mínimos determinados
por lei, de 25% e 15%, respectivamente. A margem positiva foi
ainda maior na aplicação de dinheiro do Fundeb (fundo de desenvolvimento da educação básica) no magistério: 98,81%, ante
um mínimo exigido de 60%.
O mesmo se repetiu nas
despesas que o município teve
em 2019 com pessoal: apesar de
a Lei de Responsabilidade Fiscal permitir comprometer até
54% do orçamento no Poder
Executivo, a proporção ficou em
45,06%. "Bem abaixo do limite
legal", disse Leite, sobre o valor 16,56% abaixo do teto.
Dois pontos que haviam sido
questionados pelo TCE-SP em sua
análise inicial foram reconsiderados por ele após a defesa apresentada pelo município. O item referente às dívidas de curto prazo foi
esclarecido após a Secretaria Municipal de Finanças argumentar
que as divergências apontadas
pelo tribunal eram "resultado de
aplicação de metodologia distinta" para o cálculo, o que foi posteriormente reconhecido pelo órgão.
Já a observação do TCE-SP de
que eram "insuficientes" os depósitos efetuados pela administração
para o pagamento de precatórios
judiciais (de cerca de R$ 15 milhões até 2024) foi revertida com
a obtenção, pelo governo, de deferimento à opção que fez, na época,
por entrar em um programa de
parcelamento das obrigações.
"Não tínhamos orçamento
para fazer a quitação necessária e
pedimos à Depre (Diretoria de
Execuções de Precatórios e Cálculos) para que fizesse o parcelamento daquilo que sabíamos que não

Guilherme Leite

"Foi um jogo duro”, avaliou a tenista Sthefany Lima

Audiência pública foi realizada no plenário da Câmara na quarta-feira

tínhamos recursos, e por isso foi
deferido. E o Tribunal de Contas
releva o não-pagamento total dos
precatórios", declarou Milton
Sérgio Bissoli, ex-procurador-geral do município, também presente na audiência pública.
Como órgão de controle externo da gestão de recursos públicos que presta auxilio ao Poder Legislativo, não cabe ao Tribunal de Contas, apesar de emitir pareceres que podem ser favoráveis ou contrários, proceder
à aprovação ou à rejeição das
contas, papéis que são exclusivos das Câmaras Municipais.
Assim, uma vez discutido o
relatório do TCE-SP na audiência pública desta quarta-feira,
cabe agora à Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelos
vereadores André Bandeira
(PSDB), presidente, Acácio Godoy (PP), relator, e Paulo Campos (Podemos), membro, emitir
seu próprio parecer, recomendando ou não a aprovação das
contas da Prefeitura no exercício financeiro de 2019, por meio
de projeto de decreto legislativo.
"A Comissão de Finanças e
Orçamento vai se reunir para avaliarmos e elaborarmos projeto de

decreto legislativo que venha a plenário para ser votado por todos os
vereadores. Não vamos adiantar
o relatório, mas minha posição
pessoal é favorável, tendo em vista a clareza dos dados apresentados aqui, em que foi cumprido
tudo aquilo legalmente exigido da
administração pública em 2019",
declarou André Bandeira, que
presidiu a audiência pública.
"A apresentação foi muito
clara, sucinta e objetiva. Essa audiência pública cumpre a obrigação legal de dar publicidade aos
números do município. Os poucos apontamentos que tiveram
foram respondidos e as respostas
foram aceitas pelos técnicos do
Tribunal. E isso nos dá a posterior tranquilidade de aprovar as
contas", afirmou Acácio Godoy.
A audiência pública também
teve a presença do vereador Pedro Kawai (PSDB) e do secretário municipal de Finanças da
gestão Luciano Almeida, Artur
Costa Santos. Ambos elogiaram
a apresentação. "Deixa-nos bem
tranquilos para aprovarmos em
plenário as contas de 2019", disse Pedro Kawai. "As explicações
foram extremamente esclarecedoras", acrescentou Artur.

S ONHOS

Empresa recebe homenagem pela participação em projeto
A empresa Elifer recebeu,
na noite desta segunda-feira
(18), a moção de aplausos 13/
2022 pela participação no projeto Fábrica de Sonhos 2021. A
propositura foi de iniciativa do
vereador Thiago Ribeiro (PSC)
e destaca o projeto que consiste
em presentear e realizar o sonho
de uma criança que escreveu ao
Papai Noel durante o Natal.
“Para muitas pessoas, um carrinho de controle remoto não parece ser muita coisa, mas para a
criança que recebe, que nem imaginava que isso fosse possível, aquilo fica marcado para o resto da
vida como um momento de alegria”, destaca o parlamentar.

Lucas Roberto da Silva, proprietário da Elifer, foi receber a
homenagem em nome da empresa
que, desde 2010, atua como revenda de máquinas, ferramentas e
equipamentos para mineração e
sobra industriais, novas e usadas.
“É uma satisfação enorme poder ajudar uma criança, ver o sorriso dela
não hora de receber o presente, com
certeza pretendemos participar novamente deste projeto”, disse.
A entrega da homenagem
aconteceu na sala de reuniões da
Presidência da Câmara e contou
também com a participação dos
vereadores Ana Pavão (PL), Laércio Trevisan Jr. (PL) e Wagner Oliveira, o Wagnão (Cidadania).

Assessoria Parlamentar

Revenda de máquinas e equipamentos para mineração, Elifer recebeu moção de aplausos do vereador Thiago Ribeiro (PSC)
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E MPREENDIMENTO

Voto de congratulações reconhece
34 anos de drogaria no São Dimas

Legislativo terá audiência
sobre registro de imóveis

Autor do requerimento
271/2022, aprovado nesta segunda-feira (18), na 11ª reunião ordinária, o vereador Laércio Trevisan Jr. (PL) entregará voto de congratulações
à Drogaria São Dimas pelos
34 anos de fundação, completados no último dia 31.
O empreendimento foi aberto por José Vitor dos Santos no
bairro São Dimas "devido ao potencial existente na época, quando foram inaugurados diversos
estabelecimentos em diferentes
segmentos, e ao perfil dos moradores, afeitos à amizade fácil".
"A fidelidade e a confiança

A Câmara Municipal de Piracicaba vai promover, no dia 4
de maio, às 14 horas, uma audiência pública sobre os procedimentos adotados no registro público de empreendimentos imobiliários na cidade. A reunião será
realizada por causa da aprovação
do requerimento 290/22, de autoria do presidente da Casa, vereador Gilmar Rotta (PP), durante a 11ª reunião ordinária de
2022, nesta segunda-feira (18).
Com a aprovação, fica também convocado o procuradorgeral do município, os secretários municipais de Finanças e
Obras e o diretor-presidente do
IPPLAP (Instituto de Pesquisas

que os clientes têm com a Drogaria São Dimas são fruto do
trabalho humanizado e da dedicação dos colaboradores e do
proprietário, que formam uma
equipe harmoniosa e de muito
sucesso", diz Trevisan.
Além do fundador, trabalham no local João Ricardo Santos (há 33 anos), Janaina Trevizan da Silveira (há 18 anos),
Francisco Agostinho Pereira (há
12 anos), a farmacêutica responsável Valéria Passarelli Gomes
da Silva (há 23 anos) e o farmacêutico responsável Murilo Arruda Pereira Santos (há 16
anos), que é filho de José Vitor.

e Planejamento de Piracicaba).
Ainda serão convidados para
participar da audiência os oficiais de registro de imóveis de Piracicaba (1ª e 2ª Circunscrição),
os respectivos corregedores, o
presidente da Associação das
Construtoras de Piracicaba (Ascopi) e o prefeito municipal.
O objetivo da audiência pública é auxiliar na solução dos
problemas enfrentados quando
da conclusão dos empreendimentos imobiliários e sua necessidade de registro, já que os empreendimentos passam por inúmeras fases de avaliação e acompanhamento técnico junto à municipalidade e aos registradores.

Sthefany Lima fez história na
Copa Feminina de Tênis nesta terça-feira (19). Tenista de apenas 15
anos, ela desbancou a cabeça de
chave #4 e alcançou sua 1ª vitória como profissional em uma
partida disputada. Para isso, a
jogadora teve que superar a
tcheca Laetitia Pulchartova,
atual número #573 do mundo.
Depois de 2h21, ela finalizou a
partida com parciais de 7/5 e 7/6
(9-7) para a alegria dos torcedores no clube Cristovão Colombo.
"Entrei confiante no jogo e
sem medo porque sabia que ela era
mais velha. Então, tinha noção de
que toda a pressão deveria ser dela e
não minha", contou a jovem, que
recebeu um dos wildcards distribuídos pela organização da competição apresentado pelo Santander.

"Foi um jogo duro. Tive grandes chances no início, mas não
consegui aproveitar. Pude parar
a cabeça e pensar sobre o que tinha que fazer e fechei o 1º set. No
segundo, ela começou melhor e
fez 2 a 0, mas não desisti, continuei firme e persistente para ganhar no tie-break", finalizou.
A novata é filha de Emerson
Lima, ex-treinador de tenistas
como Thomaz Bellucci, Rogério
Dutra Silva e Thiago Alves. "Ela
veio de uma sequência boa de jogos no juvenil, em que quase conquistou a vitória para ir para o
torneio de Roland Garros. A Sthefany disse que essa campanha a
tinha deixado mais confiante e que
iria aproveitar ao máximo a campanha aqui. Fico muito feliz com o
resultado", declarou Emerson.

M O T OCICLIST
AS
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Requerimento pede reforma
em rampa de treinamento
A reforma da rampa utilizada para testes e treinamento de
motociclistas, localizada na avenida Alidor Pecorari, na Rua do Porto, em frente à base da Guarda
Civil Municipal, foi solicitada por
meio do requerimento 286/2022,
de autoria do vereador Fabrício
Polezi (Patriota). A propositura
foi aprovada na noite desta segunda-feira (18), durante a 11ª
reunião ordinária de 2022 da
Câmara Municipal de Piracicaba.
O assunto já foi tema da indicação 3838/2021, datada de
21 de novembro do ano passado, também de autoria do parlamentar e, segundo Polezi, "até
a presente data de protocolo
deste requerimento, ainda não
obteve se quer uma resposta".

Na propositura aprovada nesta segunda o vereador pergunta:
"do dia 03 de novembro de 2021
até a presente data, em que esse
requerimento venha a ser apreciado pelo órgão competente do executivo, quais serviços foram realizados naquele local?". Ele ainda
pede ao Executivo que liste os referidos serviços e, "em caso de nenhum serviço ter sido realizado
nesse período, detalhar as razões".
Polezi também pergunta se
existe uma data programa para
o atendimento da solicitação e,
em caso negativo, pede uma
justificativa detalhada. Ele ainda questiona se "existem garantias de que esse serviço será realizado" e "se sim, quais" e "se
não, detalhar o porquê".

Y OU T UBE

Em parceria com Ipedd, série
debate economia e sociedade
“Brasil 2022, Economia e Sociedade” será o tema da conversa
entre Alfredo Attié e o economista, professor e pesquisador Marcio Pochmann, que acontece nesta sexta-feira, 22, às 19h30. Pochmann acaba de lançar o livro
“A Grande Desistência Histórica
e o Fim da Sociedade Industrial”,
pela Editora Ideias e Letras.
A entrevista será o episódio
57 da série "Brasil 2022, uma Celebração Crítica dos 200 Anos do
Brasil", concebida para a APD
(Academia Paulista de Direito),
Cadeira San Tiago Dantas. Este
episódio será em parceria com o
Ipedd (Instituto Piracicabano de
Estudos e Defesa da Democracia), com participação do economista Sebastião Guedes. Realizada em São Paulo, será trans-

mitida no Canal Alfredo Attié (www.
youtube.com/c/AlfredoAttié).
CURRÍCULOS - Márcio
Pochmann é doutor em Ciências Econômicas e professor titular da Unicamp, foi presidente da Fundação Perseu
Abramo e do Ipea (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada).
Sebastião Guedes é economista, pesquisador e professor
associado do Departamento de
Economia da Unesp/Araraquara. É professor livre-docente
pela Unesp e doutor em Ciências Econômicas pela Unicamp.
Alfredo Attié é jurista, filósofo, escritor e doutor em filosofia
pela USP (Universidade de São
Paulo). É presidente da Academia Paulista de Direito e Titular
da Cadeira San Tiago Dantas.

E NFERMEIRA

Câmara aprova homenagem
para a “Dri das Vacinas”
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 11ª reunião
ordinária desta segunda-feira
(18), o requerimento 282/22, do
vereador Paulo Campos (Podemos), que concede voto de congratulações a Adriana Aparecida Biesse da Silva, conhecida
como “Dri das Vacinas”. Nascida em 1971, ela é profissional de
enfermagem e começou a traba-

lhar pela comunidade do bairro
Novo Horizonte desde muito jovem. Aos 13 anos, realizou um
parto de emergência. Trabalhou
no Hospital Santa Casa de Piracicaba, no Setor de Hemodiálise,
na Secretaria de Saúde de Piracicaba como auxiliar de enfermagem e aposentou-se este ano. A
entrega da homenagem será definida pelo gabinete do vereador.
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Funcionamento da cidade no
feriado ao Dia de Tiradentes
Prefeitura de Piracicaba –
fechada nos dias 21/04 e 22/
04 (ponto facultativo)
Câmara de Vereadores –
fechada nos dias 21 e 22/04
Ipasp (Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba) – fechado nos dias 21 e 22/04
Poupatempo Municipal –
fechado dias 21 e 22/04
Poupatempo estadual - fechado dia 21/04
Bancos – Não haverá expediente no dia 21/04
Transporte público – As linhas irão operar com horários de sábado, exceto a linha
507- Parque Automotivo, que
funcioná com horários de
dias úteis. A loja da TUPi
estará aberta, das 8h às 12h
Coleta de lixo domiciliar
– Coleta normal
Comércio – O comércio de
rua e corredores comerciais
funcionam das 9h às 16h.
Os supermercados cumprem escala própria
Shopping – Lojas, das 14h
às 20h, e alimentação e lazer, das 10h às 23h
Saúde – UPAs (Unidades de
Pronto Atendimento) e COT
(Central de Ortopedia e Traumatologia) funcionam 24h.
SAMU – atende normalmente pelo telefone 192.
UBSs (Unidades Básicas de
Saúde), CRABs (Centros de
Referência da Atenção Básica) e USFs (Unidades de
Saúde da Família) – fechadas dias 21 e 22/04
Abastecimento – Quinta-feira 21/04 - Varejão Municipal
Vila Rezende - das 6h às
11h; varejões Municipais Algodoal, 1° de Maio, Primavera, Parque Piracicaba/Balbo
- das 14h às 19h; Feira-livre
Vila Boyes - das 6h às 12h,
Mercado Municipal - das
6h às 12h; Sexta-feira 22/04
- Varejão Municipal Nova Piracicaba e Feira livre Riachuelo, das 6h às 12h; varejões
Vila Sônia II e Alvorada, das
14h às 19h e das 14h às
19h30, respectivamente
Mercado Municipal - das
6h às 17h30
Museu da Água e Aquário

Municipal – Abertos das 9h
às 17h
Zoológico e Paraíso da Criança – Abertos
Parques Públicos – Pq. da
Rua do Porto, das 6h às 19h;
Pq. do Piracicamirim, 6h às
21h; Pq. do Monte Líbano,
das 6h às 21h; Estação da
Paulista, das 6h às 20h e Engenho Central, das 8h às 21h
Museu Prudente de Moraes – aberto dias 21 e 22/4,
das 10h às 14h
Pelotão Ambiental – 153
(24 horas)
Defesa Civil (199) – 24 horas
Polícia Militar (190) – 24 horas
Polícia Civil (197) – 24 horas
Guarda Civil (153) – 24 horas
Corpo de Bombeiros (193)
– 24 horas
CPFL (0800-0101010) – 24
horas
Poupatempo Estadual –
estará fechado nos dias 21,
22 e 23 de abril. As unidades
reabrem na segunda-feira,
25, com atendimentos previamente agendados.
(Programação sujeita a alterações)

Turismo
Hoje, 21
Centro de Informações
Turísticas Casarão do Turismo - das 9h30 às 17h30
Elevador Turístico Alto do
Mirante - das 10h às 18h
Trenzinho - das 10h às 18h
Pedalinho - das 9h às 18h
Passeio de Barco - das
9h às 18h
Feira de Artesanato da
Rua do Porto e Casa do
Artesão do Engenho das 10h às 17h
Amanhã, 22
Turismo – Centro de Informações Turísticas Casarão do Turismo - fechado
Elevador Turístico Alto
do Mirante – fechado
Trenzinho - fechado
Pedalinho - fechado
Passeio de Barco - das
9h às 18h
Feira de Artesanato da
Rua do Porto e Casa do
Artesão do Engenho
Central - fechado
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Parlamentar solicita reparos
em diferentes regiões na cidade
O vereador Aldisa Vieira
Marques (Cidadania), o "Paraná", em discurso na 11ª reunião
ordinária de 2022 da Câmara
Municipal de Piracicaba, na noite
desta segunda-feira (18), solicitou
ao Executivo municipal a realização de operação tapa-buracos e
construção de galerias para escoamento de água no bairro Dois
Córregos, na rua Ajovil Martini.
"Essa rua está numa situação
precária, precisa ser consertada.
Já falamos com o secretário [de
Obras] e ele está fazendo uma parceria com empresários ali próximos e, em breve, será feita a manutenção", disse o vereador.
Paraná também falou sobre a
demora de dez dias para que buracos resultantes da instalação de

tubos subterrâneos em ruas do
bairro Santo Antônio fossem reparados. "Deixaram ali por mais de
10 dias sem fazer o reparo, com
perigo de alguém sofrer acidente e
depois ficar sem nenhuma cobertura de ninguém. Fomos lá, tivemos
que fazer barulho e fomos atendidos", completou o parlamentar.
Ele ainda apresentou uma série de fotos e fez diversos relatos
sobre obras e ações realizadas recentemente pelo Executivo municipal e por ele acompanhadas,
como por exemplo obras de reparo
asfáltico na rua Voluntários de
Piracicaba, no bairro Alto, a
construção de estacionamento ao
lado da escola estadual Benedicto Eduir Scarpari, reparos na estrada Jacob Canale e outras.

GUARDA CIVIL

Cidade se mantém na categoria B
no Mapa do Turismo Brasileiro
Classificação garante possibilidades de recursos para o setor provenientes dos Governos
Federal e Estadual, além de consolidar a imagem da cidade como ponto turístico nacional
O Ministério do Turismo divulgou o novo Mapa do Turismo
Brasileiro, instrumento que reúne
municípios que adotam o turismo
como estratégia de desenvolvimento e identifica necessidades de investimentos e de ações para a promoção do setor em cada região.
Neste ranking, Piracicaba foi mantida na categoria B, como reconhecimento pelo investimento realizado pela atual Administração no
setor. A classificação garante acesso a financiamentos e recursos
provenientes dos governos Federal e Estadual, além de consolidar
a imagem da cidade como ponto
turístico nacional. Para acessar o
mapa do turismo brasileiro clique
no link http://www.mapa.turismo.
gov.br/mapa/init.html#/home
Os municípios são classificados de A a E no Mapa do Turismo.
Esta categorização leva em conta
o desempenho da economia no segmento, a partir da quantidade de
estabelecimentos de hospedagens
e de empregos, a estimativa de vi-

sitantes domésticos e internacionais e a arrecadação de impostos federais nos meios de hospedagens. Na categoria A figuram cidades que já se consolidaram como destinos turísticos internacionais, como São Paulo, Rio
de Janeiro, Bahia e Curitiba.
A diretora de Turismo, Rose
Massarutto, celebrou a manutenção de Piracicaba na categoria B,
ressaltando que ela continua sendo reconhecida como município de
interesse turístico pelo Governo
Federal, uma posição privilegiada
que garante a sua permanência na
rede nacional de divulgação do
turismo criada pela união.
“Com a manutenção da categoria B podemos continuar pleiteando recursos do Governo Federal para incremento do setor.
Essa classificação também serve
como referência para o próprio
Governo Estadual, de onde podemos contar com o aporte de recursos para novos investimentos
em Piracicaba”, frisou a diretora.

Divulgação

Piracicaba garante categoria B no Mapa do Turismo Brasileiro

HISTÓRICO - Para se
manter na categoria B do mapa
do turismo brasileiro, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur) precisou comprovar que o município tem o turismo como política pública de desenvolvimento. ”Para isso apre-

sentamos a entrega de documentos comprobatórios dos investimentos realizados no planejamento do turismo pela Administração pública da cidade,
assim como o Plano Diretor de
Turismo revisado e inventário
dos atrativos e dos serviços turísticos locais”, explicou, Rose.

P ROGRAMA

“Câmara Convida” destaca livro que resgata história da Esalq na Ditadura
Os impactos da Ditadura Civil-Militar de 1964 dentro da Esalq
(Escola Superior de Agricultura
“Luiz de Queiroz”) e os efeitos desta relação na formulação das políticas econômicas desenvolvidas na
agricultura brasileira são o ponto
central da tese de doutorado do
historiador Rodrigo Sarruge Molina, que no dia 27 lançará o livro
“Agro, Ditadura e Universidade”
durante a JURA (Jornada Universitária pela Reforma Agrária).
Ele é um dos entrevistados do
programa Câmara Convida desta
sexta-feira (22), exibido pela TV
Câmara, a partir do meio-dia.
Professor-adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo,
Molina estudou ao longo de mais
de uma década a relação do regime estabelecido no País, sob a tutela militar, e como influenciou na
política agrária. “Tivemos o que
eu chamo de uma modernização
conservadora, onde de um lado
você tinha uma avanço tecnológico, com novos maquinários, mas
do outro uma manutenção de estrutura análoga à escravidão”,
disse, ao destacar o apoio empresarial que a ditadura recebeu
em todo o período de vigência.

No livro, Molina resgata histórias de professores e estudantes que foram perseguidos pelos
órgãos da repressão, dentre eles
Luiz Hirata, que foi preso, torturado e morto. “Qualquer coisa
poderia ser tratado como algo
‘subversivo’, desde alguém usando uma camiseta vermelha no
campus universitário, até o fato
de que agentes da ditadura encontrem um livro japonês em uma
invasão de república e confundir
aquilo com alguma publicação do
Partido Comunista da China
(PCCh)”, relata o professor.
Também é relatado como personalidades históricas foram utilizadas para representar uma ideia
de Brasil que a ditadura queria
impor como visão oficial. Um deles, que é citado no livro, é o de
Luiz de Queiroz, que teve, no período, seu túmulo transferido para
a frente do Prédio Central da Esalq
– onde permanece até hoje. “Ali,
buscava-se essas figuras, que em
geral eram homens, brancos e da
elite, para representar o ideal de
País que o regime tentava estabelecer”, acrescenta Molina.
SEGUNDO BLOCO - O
outro entrevistado desta edição do

Guilherme Leite

Professor-adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo,
Rodrigo Sarruge Molina é o entrevistado da edição nesta sexta (22)

Câmara Convida é o vereador Paulo Camolesi (PDT), que destacou o
formato de seu mandato, resultado de um grupo que foi criado, em
2006, para discutir a política a partir de uma cosmovisão cristã. “Até
hoje, temos os grupos temáticos,
em que apontamos soluções para
a cidade”, explica. Um dos mais
ativos é o que discute temas relacionados ao meio ambiente.
“Tenho batido muito na
questão da logística reversa,

principalmente com pneus, onde
estamos conversando com empresas que possam desenvolver
esse trabalho, que é fundamental para tirar passivo ambiental
de locais de proteção”, disse.
A TV Câmara é sintonizada
nos canais 11.3 em sinal aberto,
4 da Net/Claro e 9 da Vivo, com
retransmissão pelas mídias sociais oficiais do Legislativo no Facebook e YouTube, e no site
www.camapiracicaba.sp.gov.br.

A DUTORA

Avenida 31 de Março será interditada hoje e amanhã
O Serviço Municipal de
Água e Esgoto (Semae) continua
a obras de implantação da adutora Marechal-Pauliceia. Para
isso, hoje, 21 e amanhã, 22, a
avenida 31 de Março, na altura
do nº 800, terá interdição total
pela Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran).
Amanhã a interdição será
no sentido bairro-centro, entre

as 6h e 18h. Por meio de sinalização, os motoristas que seguem pela avenida 31 de Março
serão orientados a realizar o
desvio pela rua Pará, travessa
Higienópolis, travessa Piauí,
rua Higienópolis e novamente
pela travessa Higienópolis.
Já na sexta-feira será a vez
do sentido centro-bairro que terá
interdição entre as 6h e 18h. Nesse caso os motoristas serão instru-

ídos a realizar o desvio pela rua
Primeiro de Maio, avenida Bairro
Verde e rua Júlio Mesquita Filho.
A OBRA – A obra na rua
Silva Jardim/Guaporé faz parte
do Plano Diretor e é denominada Adutora Marechal-Pauliceia,
pois está sendo realizada da Estação Elevatória e Reservatório
Marechal, localizada à rua Marechal Deodoro, no Bairro Alto,
até o Reservatório da Pauliceia,

localizado à rua Marilice Rodrigues da Silva Pinto, na Pauliceia.
Ao todo, serão implantados
2.813 metros de rede que beneficiarão cerca de 35 mil residências e 100
mil pessoas de 16 bairros: Pauliceia,
Água Branca, Jardim Califórnia,
Chicó, Campestre, Dona Antônia,
Monte Líbano, Vila Cristina, Jardim
Itapuã, Novo Horizonte, Kobayat Líbano, São Jorge, Nova Suíça, Volta
Grande, Jupiá, Glebas Califórnia.

Com veículos da GCM no conserto, B AIRR
E SCOLA DO L EGISLA
O A LT O
TIV
O
AIRRO
EGISLATIV
TIVO
vereador propõe contrato de locação Requerimento cobra instalação Palestra sobre gestão de prioridades:
O vereador Thiago Ribeiro cinas, o vereador encontrou car(PSC) defendeu que a Guarda Ci- ros com pneu "careca" e motos de semáforo em cruzamento inscrições vão até segunda-feira, 25
vil Municipal passe a ter frota alugada como forma de reduzir custos com a manutenção de veículos próprios. Ele percorreu oficinas mecânicas e constatou que
carros, caminhonetes e motos da
corporação aguardam conserto.
"Muito tempo de oficina
significa menos viatura fazendo segurança da população na
rua. Que se faça o contrato de
locação: fica muito mais barato
e vai dar mais segurança à população", disse Thiago Ribeiro,
na tribuna, durante a 11ª reunião ordinária, nesta segundafeira (18). Nas vistorias nas ofi-

"inservíveis", como depois o próprio Executivo lhe informou.
Thiago Ribeiro também comentou sobre a visita que fez à
Escola Municipal "Padre Pedro
Baron", na Vila Rezende, junto
com o secretário municipal de
Educação, Bruno Roza, e a engenheira da pasta, Ana Cabana.
A unidade carece de cobertura para a quadra usada para
atividades físicas. Segundo o vereador, Ana Cabana fará o projeto "para que saia do papel o quanto antes esse desejo tão antigo".
"O secretário nos garantiu que
será feita a cobertura", disse.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 11ª reunião ordinária desta segunda-feira (18), o
requerimento 259/22, de autoria do
vereador Ary Pedroso Jr (Solidariedade), que solicita a instalação de
semáforo no cruzamento entre as
ruas Moraes Barros e Visconde do
Rio Branco, no bairro Alto. O autor
lembrou, na propositura, que o cruzamento é crítico, possui fluxo intenso de veículos e que moradores,
comerciantes e motoristas reclamam da quantidade de acidentes
no local. O semáforo é necessário
para disciplinar o trânsito e oferecer maior segurança na região.

Segundo o parlamentar, a
visão é prejudicada para quem
trafega pela rua Visconde do
Rio Branco e, ao avançar o veículo para ter melhor visão, os
motoristas acabam ocasionando os acidentes. A instalação
do semáforo já foi cobrada pelo
vereador através da indicação
nº 2279/21 e foi informado de
que o estudo estava paralisados
em virtude da pandemia. Com
o fim do período crítico da doença, ele agora quer saber se
os estudos foram retomados
e quais os empecilhos para a
instalação do equipamento.

Termina na próxima segunda-feira (25), o período de
inscrições para quem tiver interesse de participar da palestra on-line sobre o tema: "Gestão de Prioridades - Tempo".
Com direito a certificado de
participação, o evento promovido pela Escola do Legislativo acontecerá na quarta-feira
(27), das 14h às 16h, via plataforma Zoom e com transmissão simultânea pelo YouTube.
O encontro tem por objetivo a discutir, de maneira breve,
sobre a história da humanida-

de e suas prioridades; noções de
como o tempo é considerado e
sentido por nós; e atitudes que
possam definir prioridades.
Como palestrante, estará presente Evandro Mangueira, que é
assessor do Centro de Pós-Graduação da EEP (Escola de Engenharia de Piracicaba) e gestor financeiro. Os inscritos receberão
o link de acesso para a sala de
reunião por e-mail e ou WhatsApp. Para fazer a inscrição, basta
clicar no link da Escola do Legislativo no site da Câmara,
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

A Tribuna Piracicabana
A8

Quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22 de abril de 2022

TIRADENTES
Hoje é feriado nacional, data consagrada por lei em memória de Tiradentes, que foi
dentista prático, mártir da nação brasileira.
A data prestigia os 337.641 mil cirurgiõesdentistas em todo o país, em referência ao
seu patrono, Joaquim José da Silva Xavier
(1746-1792). É considerada como feriado
nacional desde 1965, em homenagem à trajetória histórica do dentista na sociedade.
Na juventude, Joaquim José da Silva

Xavier se dedicou ao exercício da profissão de cirurgião-dentista, o que lhe gerou o apelido de Tiradentes. Por volta do
ano de 1790, esculpia, possivelmente em
marfim ou osso de canela de boi, coroas
artificiais para substituir os dentes ausentes, atividade em que se destacou na
época. A odontologia, como estudo científico, não existia e as atividades de dentistas eram realizadas por barbeiros.
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GUARDA CIVIL

E SPORTE

Com renovação da frota,
GC chega aos 119 anos
Aniversário será na próxima segunda, 25, com solenidade no Teatro Erotides de Campos

Criada em 25 de abril de
1903, a hoje Guarda Civil do Município de Piracicaba comemora
na próxima segunda-feira, 25/
04, 119 anos de existência. Para
celebrar o aniversário, a corporação preparou uma programação solene, às 9h, no Teatro Erotides de Campos, localizado no
Parque do Engenho Central. A
efeméride é marcada pela implantação de planejamento estratégico pela atual Administração,
que inclui renovação de frota com
compra e locação de veículos,
compra de novos armamentos e
estudo para alterações no estatuto da Guarda, que permitam a reestruturação da corporação, visando melhorias no atendimento
à população e para o efetivo.
Com um efetivo de 394 guardas, sendo 65 mulheres, a corporação conta atualmente com
grupamentos ciclístico, motociclístico e do Canil, os pelotões
Ambiental e Escolar, as patrulhas Rural e Maria da Penha, a
Central de Operações (COP) e
Central de Monitoramento Eletrônico (Cemel), além da Corregedoria, Ouvidoria e a Ronda
Ostensiva Municipal (ROMU). A
GC está presente de maneira fixa
em diversos equipamentos públicos, como o Centro Cívico, a Câmara Municipal, Unidades de
Pronto Atendimento e em quatro inspetorias regionais localizadas em Santa Teresinha, no
Noiva da Colina, Pauliceia e na
Rua do Porto, além da Sala Maria da Penha, localizada no prédio administrativo ao lado do
Terminal Central de Integração
(TCI), na avenida Armando de Salles Oliveira, 2001. A sede da corporação está localizada na rua Benedito Bonzon Penteado, 645, Bairro
Verde. A população pode acionar
a GCMP por meio do telefone 153.
Para o comandante da Guarda Civil, Sidney Miguel da Silva

Nunes, a implantação do planejamento estratégico é o que marca este aniversário da instituição.
“Quando eu assumi a Guarda, o
prefeito pediu um planejamento
estratégico para os próximos
quatro anos. Foi detectada a necessidade de renovação da frota, que está sucateada, e o que
há de mais viável neste momento é a locação de veículos. Outra
necessidade é a contratação de
mais guardas, mas só será possível com a reforma do Estatuto.
Com a aprovação do novo Estatuto, poderemos realizar concursos públicos interno - para promoção dentro da hierarquia - e
externo, para contratação de
novos guardas.” Nunes ainda
lembrou que há um trabalho intenso para conseguir emendas parlamentares, que permitem equipar
a GCM com novos armamentos e
viaturas e assim atender a demanda da cidade como um todo.
HISTÓRIA – Criada em
1903 como Corpo da Guarda e
Polícia Municipal, baseado no artigo 58 da Lei n. 16, de 13 de novembro de 1891, a GCM foi pensada para o enfrentamento da problemática da violência causada
pelo rápido crescimento populacional que se instalava no município. Ao longo de sua históriaela
teve diferentes nomes, como Corpo de Vigilantes Noturno (1954),
Guarda Noturno Municipal de
Piracicaba (1956), Guarda Municipal (1969) e finalmente
Guarda Civil do Município de
Piracicaba (1990), que passa a
ter, unicamente, um comandante na hierarquia, um subcomandante e um quadro de graduados e guardas. Desde a aprovação do Estatuto Geral da Guarda Civil, em 2016, o comando é
exercido por um funcionário de
carreira da corporação. Atualmente, o posto de Comando está com
Sidney Miguel da Silva Nunes.

A equipe da academia Onfight, comandada pela treinadora Cristimi Niero, participará no
próximo dia 1 de maio do “Arnold Classic”, evento promovido pelo ex-fisiculturista e astro
do cinema Arnold Schwarzenegger. A equipe será uma das representantes de Piracicaba.
As empresas que desejarem
ser parceiras para apoiar a participar desse e outros campeonatos
com intuito de levar o nome de
Piracicaba em grandes eventos do

Kickboxing, assim como ocorreu
no Campeonato Paulista de Kickboxing em Mogi Mirim, e no renomado Spartans, na cidade de São
Paulo, nos últimos dias, trazendo
medalhas nas mais diversas categorias, podem entrar em contato
com a coordenação da academia.
Além da procura por apoio,
a equipe está vendendo pizzas e
fazendo rifas para custear os
gastos. Quem desejar colaborar
pode entrar em contato com Hellen Alves (19) 98354-7389.

Novela mexicana

1- Pelotão Ambiental criado em 1928; 2- Primeira frota
de viaturas em 1960; 3- Novas viaturas entregues este
ano para uso do Patrulhamento Rural.

LINHA DO TEMPO
1903 – Criação da Guarda Civil como
Corpo da Guarda e Polícia Municipal
1905 – 1913 – Criação da Primeira Diretoria
1954 – Guarda é conhecida como Corpo
de Vigilantes Noturno
1956 – Guarda passa a se chamar Guarda Noturna Municipal de Piracicaba
1969 – Nome da corporação passa a ser
Guarda Municipal.
Década de 1980 – Criação do Pelotão
Escolar
1990 – Guarda Civil Municipal de Piracicaba passa a ter o nome que utiliza até
hoje. A corporação passa a ter, unicamente, um comandante na hierarquia,

Academia Onfight participa
do evento “Arnold Classic”

um subcomandante e um quadro de graduados e guardas.
1992 – Criação do Pelotão Ambiental, do
Grupamento Motociclístico e do 1º Pelotão
Feminino, uma das primeiras corporações
no Brasil a admitir mulheres no seu efetivo.
2003 – Criação do grupamento ciclístico,
que atua principalmente nos corredores
comerciais
2004 – Criação do Pelotão Rural, que atualmente se chama Patrulha Rural
2005 – Criação do Grupamento do Canil
da Guarda Civil Municipal de Piracicaba
2006 – Início da implantação de câmeras
de segurança

2007 – Implantação da Central de Monitoramento Eletrônico (Cemel)
2010 – Criação da primeira base móvel
2014 – Criação da Ouvidoria
2016 – Construção da Academia e Arquivo da Guarda Civil e implantação da ROMU
2017 – Criação da Patrulha Maria da Penha e da Corregedoria da Guarda
2022 – Implantação da Sala Maria da Penha em prédio ao lado do Terminal Central de Integração
2022 – Aquisição de dez carabinas, modelo CTT.40, da marca Taurus, com capacidade para 30 cartuchos de calibre .40, para
auxiliar no patrulhamento do município.

Olá, alvinegros apostólicos
romanos, sejam todos bem vindos ao nosso espaço semanal,
sempre com as opiniões de todos
com mesmo peso e importância.
Aqui a democracia é a tônica e
nunca fomos ou seremos reféns
de influências, seja essa financeira ou de favores. Após seis
anos de nada, o XV de Piracicaba gira em torno de especulações, hora por conta da aprovação da SAF pelo conselho do
clube, pelo nome do próximo
diretor de futebol e quem estará com ele na nova jornada e
como será o futuro do clube com
as decisões a serem tomadas.
Em primeiro lugar, como
bom “corneta” que sou, tenho um
pé atrás com varias situações que
estão ao meu modo de ver interligadas. Já consigo visualizar
uma estratégia muito bem desenhada por sinal, já visando às
próximas eleições do clube, e não
seria para mim nenhuma surpresa caso se concretizem. Vamos lá
explicar o que minha intuição
grita em meu pensamento: 1-O
conselho faz votação “em tempo
recorde” para aprovação da mudança do estatuto em aprovação
a SAF. 2- O recuo de pessoas do
clube nesta reta final de mandato, deixando claro que melhor
dar um passo para trás, para
poder dar dois para frente no
futuro, 3- A demora em acertar
o nome do novo diretor de futebol e sua equipe com “muitas
opções” caseiras e já indicadas
diretamente ao presidente e seu
vice, 4- O temor em tomar atitudes com medo de represálias de
grupo de torcedores, e para finalizar o que mais me incomoda:
5- Qual seria o nome do próximo candidato a presidência do
clube, visto que Rodolfo e Arnaldo já dão mostras claras que
não pretendem continuar a frente do Nhô-Quim, ai entra todos
esses itens para apavorar e encher de temor quem entende só
um pouquinho de como funciona a política de sucessão do XV
de Piracicaba. Tomara que esteja “muito errado”, mas prevejo
tempos difíceis mais uma vez!
Falando diretamente do futebol profissional do clube, algumas notícias chamam a atenção:
Lucio Flavio na seleção do campeonato, não é querer desmerecer, mas o que isso trás de orgulho para o torcedor? Para mim

só mais lembranças ruins na verdade. A divulgação do nome de
José Antônio Bressan, ou somente “Totó” Bressan, que esteve
como gerente de futebol no Pouso Alegre de MG na última temporada, que viria junto com Paulo Roberto em um “pacote fechado” para o projeto do acesso em
2023, fazendo a base na copa
paulista e formando um elenco
forte para a próxima temporada seria o “sonho” de qualquer
torcedor do XV, a única dúvida que fica é: teria mesmo Paulo Roberto a continuidade em
seu trabalho após as eleições,
com a situação aqui já descrita?
Sem querer diminuir ou colocar em duvida o trabalho de
Bressan em um possível acerto
eu afirmo, acredito que temos
nomes aqui em Piracicaba, com
competência, elo sentimental e
profissional com o clube e a cidade que poderiam além de serem mais “baratos” aos cofres
do clube, desempenhar as mesmas funções e conseguir dar
explicações “cara a cara” com
torcedores por serem conhecidos e frequentarem os locais
comuns a todos na cidade. Chega de estrangeiros “caros” e
sem nenhuma identificação
com o clube, cidade e torcedor.
Quase todos os “craques”
contratados pela antiga diretoria de futebol já deixaram o clube, ou tiveram contratos reincididos ou finalizaram os vínculos
e não foram renovados e aqueles
“menos ruins” aumentaram o
tempo de contrato e forma emprestados para times da série D e
C do Brasileiro. Por aqui ficaram
o “selecionável” Lucio Flávio que
está em tratamento do departamento médico e provavelmente
fará uma cirurgia no joelho, enquanto estiver tratando fica com
vinculo com o clube, o restante
são garotos recém promovidos
da base (os que não conseguiram ser negociados sem ganhos
reais ao clube como sempre), e os
que ainda vão ser promovidos.
Vamos aguardar as próximas cenas e capítulos dessa
história que com certeza daria
uma ótima novela mexicana,
cheia de planos do mal, mocinhos, donzelas e figurantes
sem nenhuma qualidade.
Força, XV de Piracicaba:
“As pessoas passam, mas você
velho senhor, tu és imortal”.

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.
ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259
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C RIANÇAS

Centro Dia do Idoso
promove integração
Divulgação

M UDANÇA

Prefeitura encampa a Fumep ao
perímetro do Parque Tecnológico
Fundação disponibilizará o seu espaço físico para a criação de um
núcleo de apoio à gestão da inovação, o NAGI-HUB Piracicaba

Apresentação musical dos idosos no Centro Dia Idoso

Unir duas gerações, promovendo a troca de experiências e
saberes foi o objetivo da atividade intergeracional realizada no
Centro Dia do Idoso, ontem, 20/
04, e terça-feira, 19/04, com idosos do serviço e crianças do projeto Espaço Aberto, localizado no
Jardim Oriente. A programação
contou com apresentação de teatro e música, além de brincadeiras de Páscoa e muita conversa.
Letícia Dias Baroni, coordenadora do Centro Dia do Idoso
explica que a atividade é realizada
pelo menos uma vez por ano. “Nossa proposta é promover ações que
permitam a interação e a qualidade de vida aos nossos idosos, com
a participação de crianças no espaço deles. Isso gera alegria, cuidado e respeito mútuo”, diz.
Para a atividade foram confeccionados coelhinhos e ovos pintados pelos próprios idosos, durante oficina de artesanato. “Nós
fizemos tudo com muito carinho
para agradar as crianças e ter um
momento de integração e afeto com
eles”, conta Inês Couto, 86 anos,
usuária do Centro Dia do Idoso.
Patinhas de coelhos foram
coladas já na entrada do Centro
Dia do Idoso. Enquanto as crianças corriam pelo gramado externo, os idosos permaneciam ansiosos pela brincadeira “Coelhinho
Sai da Toca, que atraiu os pequenos a buscarem pelos ovos coloridos, escondidos pelos idosos.

Canções como Ressuscitou
Jesus e A Páscoa é Vida que Nasce foram cantadas pelas duas gerações, gerando comoção em todos os participantes. “Neste dia
trabalhamos o respeito, a esperança e a tolerância. Essa ação
permite a convivência intergeracional que muitas vezes não acontece em meio às famílias pois, em
alguns casos, os idosos já têm
seus netos adultos e as crianças,
avós distantes”, comenta Gertrudes Maria da Conceição, coordenadora do Espaço Aberto.
Ao final das atividades, as
crianças e os idosos trocaram
presentes de Páscoa, “momento este que ficará gravado em
meu coração, pois gostei muito
de conhecer essas pessoas”, disse Thamires Lopes, 6 anos.
O Centro Dia do Idoso, que
atende pessoas idosas com a oferta de atividades que promovem
a valorização do indivíduo, a
convivência e a socialização, é
um serviço da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), executado em parceria com a Associação Franciscana de Assistência
Social Coração de Maria (Afascom) que, por meio do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumdeca),
realiza, também, o projeto Espaço aberto que atende 60 crianças, entre 04 e 11 anos de idade,
na região do Jardim Oriente.

O RÇAMENT
O P ARTICIP
ATIV
O
RÇAMENTO
ARTICIPA
TIVO

Secretário de Obras e
representantes da Semuttran
participam da reunião

A Prefeitura encampou a
Fumep (Fundação Municipal
de Ensino de Piracicaba) ao perímetro do Parque Tecnológico
de Piracicaba, que por sua vez
disponibilizará o seu espaço físico para a criação do Núcleo
de Apoio à Gestão da Inovação,
o NAGI-HUB Piracicaba.
A informação foi divulgada
ontem, 20, durante assinatura de
termo de cooperação que contou
com a presença do prefeito Luciano Almeida, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur), José
Luiz Guidotti Jr., e do diretor-executivo da Fumep, Renato de Albuquerque Ferreira. A reunião contou ainda com participação de Euclides Libardi e Erick Gomes, representando o Simespi, Fabio
Gerlach, do Sebrae, e Henrique
Amorin Neto, da APLA (Arranjo
Produtivo Local do Álcool).
Por meio desta iniciativa, o
NAGI-HUB Piracicaba na Fumep
vai oferecer os seguintes serviços:
ensaios laboratoriais, prototipação
ágil, prova de conceito, manufatura básica, manufatura avançada, engenharia de processos, design de produtos, validação tecnológica, cursos de capacitação, programas de inovação aberta, apoio
à pesquisa inovativa, além da oferta de novos espaços para incubação de empresas inovadoras.
O prefeito Luciano Almeida

lembrou que a atual Administração já havia identificado a necessidade de fortalecer o ecossistema local e sua estrutura pública de serviços de apoio à inovação, dedicando-se integrar os
elos da chamada tripla hélice, envolvendo poder público, academia e mercado. “Percebemos que
a infraestrutura da Fumep, antes ociosa, seria ideal para dar
suporte ao núcleo de apoio à gestão da Inovação do HUB Piracicaba e do Parque Tecnológico”, disse.
Jr. Guidotti destacou que a
chance de crescimento contínuo e
robusto do ecossistema passa necessariamente pela integração das
comunidades acadêmicas e empresariais, que juntas tem potencial
para incentivar a capacitação, pesquisa inovativa orientada às demandas reais e o empreendedorismo de base tecnológica e inovação aberta de modo economicamente viável. “Nosso papel
como poder público é catalisar essa
aproximação”, frisou o secretário.
Renato de Albuquerque Ferreira, diretor-executivo da Fumep, disse que o Campus da instituição, com 226 mil m² abriga
42 laboratórios, 11 anfiteatros,
salão nobre, ampla biblioteca,
complexo esportivo, cantina, restaurante, academia ao ar livre
com pista de caminhada e estacionamento com 1.200 vagas. Segundo o professor, trata-se de
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Luciano Almeida no momento da assinatura do termo de cooperação

um espaço que é uma conquista
municipal, que abriga uma comunidade acadêmica forte e que
deve ser ativada em sua máxima
potência para atender ao desafio
de acelerar a inovação em Piracicaba e Região Metropolitana.
“Com as propostas de inclusão da estrutura da FUMEP no
perímetro do Parque e criação do
NAGI-HUB Piracicaba, ganhamos
não apenas em áreas e equipamentos, mas temos também a oportunidade de mapear demandas reais da nossa indústria”, destacou
Pedro Chamochumbi, agente de
inovação da Semdettur e presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI). Para ele a iniciativa tende também a acelerar o desenvolvimento

de novas estratégicas verticais
para o ambiente de inovação e negócios, como a tecnologia da informação e a construção civil.
PARQUE - Como território
de inovação, o Parque Tecnológico de Piracicaba está consolidado, reconhecido como um
caso de sucesso entre os parques
tecnológicos do Estado de São
Paulo, abrigando em seu perímetro o Arranjo Produtivo local do Álcool (APLA) e os principais ambientes de inovação do
Brasil e da América Latina, dedicados à vertical Agro. O Núcleo
Público do Parque conta atualmente com 21 empresas residentes, organizações maduras que
se destacam por suas inovações
de base cientifico-tecnológica.

CCZ

Arrastão da dengue acontece no Santa Rosa no sábado, 23
No sábado, 23, das 8h30 às
14h, a Prefeitura de Piracicaba,
por meio de Plano Municipal de
Combate ao Aedes (PMCA), ligado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde, realiza mais um
arrastão da dengue para combate
ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya e febre amarela urbana na
região do bairro Santa Rosa.
O último arrastão, dia 16/04,

passou pela região do Santa Terezinha 2, nos bairros IAA, Vila Rios,
Parque das Indústrias, Jardim São
Benedito, Jardim Lídia, Jardim
Castor, Jardim Conceição, Residencial Andorinhas, Jardim Bessy, Jardim Taiguara, Residencial
Caieiras e Chácara Santo Antônio,
de onde foram retiradas cerca de
seis toneladas de inservíveis.
A próxima ação vai abranger as regiões do Santa Rosa 1, 2
e 3, tendo como concentração

ponto em frente ao PSF Santa
Rosa 1, à rua José Jacyr Moreti,
270. A orientação é para que os
moradores deixem nas calçadas
qualquer material que possa acumular água. Não serão recolhidos entulho, lixo doméstico e
galhos de árvores. “Estamos com
carro de som nessa região, informando a população sobre o
arrastão e dando as devidas orientações para que a ação atenda
as expectativas assim como ocor-

reu nas ações anteriores”, esclarece Sebastião Amaral Campos,
o Tom, coordenador do PMCA.
De acordo com o banco de
dados da Vigilância Epidemiológica, de 1º/01 a 13/04 de 2022,
foram 1.621 notificações de casos suspeitos para a dengue, com
215 confirmações (autóctones) e
nenhum óbito registrado. No
mesmo período de 2021, foram
7.420 notificações, com 3.178
confirmações e nenhum óbito.
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C IDADE P ERDIDA

Sandra Bullock em filme cheio de ação, romance e humor

Durante a reunião o secretário de Obras anunciou a
pavimentação da rua 10 de novembro, ainda em 2022

O Conselho Municipal do
Orçamento Participativo (Comop) realizou a sua 8ª reunião
ordinária na terça-feira, 19, no
3º andar do Centro Cívico. O
evento, que contou com a participação de 25 pessoas, entre
conselheiros e representantes
das entidades civis, também
teve a presença do secretário de
Obras, Paulo Ferreira da Silva,
e de Evandro Oriani Sotto e de
Vanderlei Quartarollo, representando a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte (Semuttran).
O secretário de Obras foi convidado para explicar como estava
o andamento das obras apontadas como prioritárias relativas à
sua Pasta, escolhidas pelas comunidades durante o Congresso Municipal do Orçamento Participativo, realizado em julho de
2021. Ele revelou que uma delas, a pavimentação da rua 10

de Novembro, no distrito de Tupi,
deve acontecer ainda em 2022.
Sotto aproveitou a oportunidade para comentar como Semuttran e Semob tem trabalhado em conjunto para atender as
demandas da população. Quartarollo, por sua vez, falando sobre transporte público, lembrou
que durante a pandemia foi necessário reduzir algumas linhas
de ônibus em circulação, mas que
o atendimento está retornando
à normalidade, conforme as necessidades são identificadas.
Jackson do Nascimento Santiago, assessor da Secretaria de
Governo e coordenador do Orçamento Participativo, disse que todos os membros do conselho têm
se sentido prestigiados com a presença dos secretários e seus assessores, ouvindo e dando respostas
objetivas aos interesses população.
“Estamos trabalhando para fazer
política pública”, frisou Jackson.

"Cidade Perdida", novo filme
que estreia nas telonas da cidade,
promete empolgar o público com
sua mistura de romance, humor e
muita ação. A ótima Sandra Bullock, que anunciou recentemente
que vai dar uma pausa na carreira, interpreta uma romancista que
ao fazer uma turnê para promover seu livro, juntamente com seu
modelo de capa, sofre uma tentativa de sequestro que os leva a uma
aventura implacável na selva.
Channing Tatum, Daniel Radcliffe
e Brad Pitt também estão no elenco desta empolgante aventura.
CIDADE PERDIDA (The
Lost City, no original) é uma comédia romântica de ação que
chega às telonas da cidade prometendo empolgar o público. O
filme traz Sandra Bullock de volta às nossas telas. Seu último filme visto aqui, "Oito Mulheres e
um Segredo", foi em junho de
2018. Depois ela apareceu no suspense "Imperdoável", que não chegou aos cinemas e foi lançado apenas na Netflix em março de 2021.
A sinopse do filme é bem parecida com a de "Tudo Por uma
Esmeralda" , ótima aventura na
selva com Kathleen Turner como
uma romancista e Michael Douglas como um aventureiro. Em
"Cidade Perdida" Sandra Bullock
interpreta Loretta Sage, uma escritora que escreve sobre lugares
exóticos em seus romances de
aventura, cujas capas são estreladas pelo belo modelo Alan (Channing Tatum), que tem dedicado
sua vida a personificar o persona-

gem herói "Dash". Durante uma
turnê de promoção de seu novo
livro com Alan, Loretta é raptada
por um bilionário excêntrico chamado Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe), para que ela o guie ao tesouro da Cidade Perdida descrito
em seu livro recente. Para provar
que é possível ser um herói na vida
real, não somente nas páginas de
seus livros, Alan/Dash parte para
resgatar Loretta. Forçados a viver
uma aventura épica na selva, o
casal improvável precisa trabalhar
junto para sobreviver e encontrar
o antigo tesouro antes que seja
perdido para sempre. Dirigido pelos irmãos Aaron e Adam Nee (desconhecidos mas talentosos), o filme traz romance, humor e muita
ação, com incríveis perseguições
na selva, rios e mar. E tem o carisma da dupla Bullock-Tatum, que
é o ponto alto do filme, além de
Daniel Radcliffe (sempre lembrado por Harry Potter), como
o implacável vilão que fará de
tudo para infernizar a vida da
personagem de Sandra Bullock.
De quebra tem o astro Brad Pitt,
que apesar de uma curta participação especial, rouba a cena
como Jack Trainer, um rastreador humano que protagoniza
cenas de ação de tirar o fôlego.
PAUSA NA CARREIRA Atualmente com 57 anos e mais
bela do que nunca, Sandra Bullock já avisou que vai dar um tempo
na carreira. Uma das atrizes mais
bem pagas de Hollywood, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em
2010 por "Um Sonho Possível" e
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O carisma de Sandra Bullock e Channing Tatum é o ponto alto de
Cidade Perdida, uma deliciosa mistura de romance, humor e ação

carinhosamente chamada de
"Queridinha da América", Sandra anunciou recentemente que
vai dar uma pausa em sua carreira e se afastar dos holofotes
para se dedicar aos dois filhos,
Louis, de 12 anos, e Laila, de 10.
Após este "Cidade Perdida", Sandra ainda será vista, embora em
um pequeno papel, no esperado
filme de ação e suspense "Trem
Bala" (Bullett Train), protagonizado por |Brad Pitt e que deverá
chegar às telas no final de julho.
NÃO ESTREIA - Embora
esteja anunciado para estreiar hoje
nos cinemas do Grupo Araujo, o
filme "Flee - Nenhum Lugar Para
Chamar de Lar" não será exibido
aqui. Carregado de elogios da crítica internacional, vencedor de
vários prêmios em festivais pelo
mundo, além de receber três indicações ao Oscar, este belo filme di-

namarquês dirigido por Jonas
Poher Rasmussen, é um documentário em forma de animação - para público adulto -- que conta
a história real de Amin Nawabi,
que fugiu quando criança do Afeganistão. Ele teve que contar com
seus próprios instintos para chegar à Dinamarca, ainda criança,
onde vive agora. Em seus 30 anos
agora ele é um acadêmico de sucesso e vai se casar com seu namorado de longa data. Mas, segredos de um passado que ele esconde há mais de 20 anos, ameaça
arruinar a vida que construiu para
si mesmo. Nawabi recorda sua jornada, descrevendo as condições
que forçou a fugir do país, como
ele se separou dos irmãos na Rússia e como ele se descobriu um
homem gay na Europa. Embora
não lançado em nossos cinemas,
certamente estará na Netflix.
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Vereador acompanha demandas
de ex-funcionários de empresa
O Siemaco, de acordo com o vereador Cássio Luiz, se colocou à
disposição para atuar juridicamente em favor dos funcionários
Em reunião na noite desta
terça-feira (19), o vereador Cássio Luiz (PL), o Cássio "Fala
Pira", acompanhou a demanda
dos ex-funcionários da Bru Service, empresa que prestava serviços de zeladoria em escolas
municipais, em reunião promovida pelo Siemaco (Sindicato dos
Empregados em Empresas de Asseio e Conservação e Trabalhadores na Limpeza Urbana e Áreas
Verdes de Piracicaba e Região),
realizada no Clube 13 de maio.
De acordo com o parlamentar, durante a reunião, foi informado que as chaves de FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço) dos trabalhadores
foram liberadas essa semana,
mas alguns destes reclamaram
de contas sem depósito e, outros, de contas sem liberação.
Segundo Cássio, o Siemaco
informou que os salários atrasados, bem como outros direitos básicos, são prioridade da
instituição, e que o restante das
verbas rescisórias deverão ser

Assessoria Parlamentar

A união das artes cênicas, da
música e da dança como formas
de valorização do fazer artístico
somam esforços em mais de dez
atrações culturais que contemplam
Piracicaba. É a 1ª Mostra Artística Piracicabana (Moarp), que
acontece hoje, 21, às 19h, na Sala
2 do Teatro Municipal Dr. Losso
Netto, com entrada gratuita.
Em sua proposta, a Moarp
desenvolve um conceito curatorial a partir das diversas linguagens artísticas e da participação
de grupos convidados e selecionados por meio de inscrições. Os
envolvidos deverão apresentar
proposta de afirmação da identidade de um povo por meio das
artes. “Esse envolvimento é uma
alternativa para a reconstrução
e valorização da história e também da cultura da comunidade
piracicabana”, comenta o ator e
diretor teatral Antonio Chapéu,
da comissão organizadora.

O projeto, realizado pelo Movimento Liberdade Liberdade e
pela Apite (Associação Piracicabana de Teatro), com apoio da
Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal da
Ação Cultural, surgiu da necessidade de reafirmar o município
no cenário artístico paulista, levando em conta a vocação artística de Piracicaba, com mais de
250 anos de tradições culturais.
Voltadas a artistas, estudantes e público em geral, as atividades do Moarp deverão envolver cerca de 100 atuantes.
SERVIÇO
1ª Moarp (Mostra Artística Piracicabana). Hoje, 21, às 19h,
na Sala 2 do Teatro Municipal
Dr. Losso Netto. Entrada gratuita (lugares limitados). Será
exigida a apresentação do
comprovante da 2ª dose da
vacina contra a Covid-19.

SOS P IRACICABA
Reunião aconteceu na noite desta terça-feira (19) no Clube 13 de Maio

pleiteadas individualmente por
cada trabalhador junto à Justiça. O Sindicato, de acordo com
o vereador, se colocou à disposição para atuar juridicamente
em favor dos funcionários.
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Cássio Luiz Barbosa disse:
"como legisladores, precisamos
usar nossa influência junto aos
pares de Brasília, para criar
leis impedindo que empresas
como a Bru Service prestem ser-

viços em outras cidades, mesmo tendo problemas aqui em
Piracicaba, de pagamento dos
direitos desses trabalhadores
que foram deixados sem salários e direitos trabalhistas".

S ÃO D IMAS

Praça receberá nome Com recursos de emenda,
de Theresinha Zambon Celasdi passa por reforma
O projeto de lei 232/21, de
autoria do vereador Paulo Henrique (Republicanos), que denomina de “Praça Theresinha Christofoletti Zambon” área verde localizada na confluência da rua dos
Bem-te-vis com a rua dos Canários, no Nova Piracicaba, foi aprovado com nova redação durante
a 11ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (18).
Theresinha Christofoletti Zambon nasceu no dia 20 de setembro
de 1932, na zona rural de Piracica-

1ª Moarp chega para reforçar
potencial artístico da cidade

ba, no bairro Campestre, numa família de agricultores tiroleses. Casou-se em 14 de maio de 1949, aos
16 anos de idade, com Agostinho
Zambon, de 23 anos, também filho de descendentes italianos,
que morava no mesmo bairro.
Teve cinco filhos, era costureira, poetisa e caridosa.
Evangélica, fazia parte da Igreja Congregação Cristã no Brasil, tendo o cargo de porteira por
muitos anos. Faleceu aos 88
anos, no dia 17 de março de 2021.

A reforma que está sendo feita pela Prefeitura no Celasdi (Centro de Lazer do Bairro São Dimas)
foi tema da fala do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL) na tribuna, durante a 11ª reunião ordinária, nesta segunda-feira (18).
O parlamentar é autor de
emenda ao Orçamento, aprovada pela Câmara em 2020, que
realocou R$ 155 mil para a melhoria. "A reforma era há muito tempo solicitada, uma emenda da outra gestão que está

sendo executada agora", disse
Trevisan. Os serviços incluem
a construção de uma rampa
para acesso e obras hidráulicas.
O vereador também destacou
outros pedidos atendidos pela Prefeitura, como a sinalização horizontal de trânsito feita na entrada para veículos do Engenho Central, a retirada de móveis e entulhos que estavam jogados em calçada no Centro e a recuperação da
iluminação da praça São Domingos Sávio, no bairro Cidade Alta.

"Arrastão ecológico" no rio é
destaque em requerimento
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou na noite desta segunda-feira (18), durante
a 11ª reunião ordinária, o requerimento 277/2022, do vereador Paulo Henrique Paranhos
Ribeiro (Republicanos) e que
concede Voto de Congratulações a um "arrastão ecológico"
que retirou, no último dia 3, cerca de duas toneladas de resíduos sólidos do rio Piracicaba.
A ação, segundo o requerimento, contou com 110 voluntários e foi promovida pela As-

sociação SOS Rio Piracicaba,
"formada por um grupo de amigos e amantes do Rio Piracicaba" e que com "seus barcos e
lanchas" percorreram a extensão do do leito do manancial.
"De acordo com os diretores da Associação, foram retiradas cerca de duas toneladas
de resíduos, entre os objetos
encontrados tinham garrafas
pet, de vidro, faróis de carro,
canos de plásticos, sacolas plásticas, dentre outros objetos",
diz o texto da propositura.

ASSINE E
ANUNCIE:
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EEP Baja disputa 27ª Competição Nacional
Equipe superou obstáculos e manteve o carro pronto para o campeonato, onde participa com o carro de número 68

Os 16 membros que compõem a Equipe Baja EEP, da Escola de Engenharia de Piracicaba, deixaram as dependências
da Escola por volta das 11 horas
de ontem, 20, rumo à cidade de
São José dos Campos, onde
ocorre o 27º Campeonato Nacional Baja SAE, numa iniciativa
da SAE Brasil (Sociedade de Engenheiros da Mobilidade).
A equipe participa com o
carro de número 68 e representará a região metropolitana de
Piracicaba na competição, que
prossegue até domingo, 24. “Somos a única equipe da região a
participar deste grande evento
e, além de orgulhosos, estamos
otimistas com o comportamento do carro e conscientes da nossa responsabilidade”, disse o
Prof. André de Lima, coordenador do projeto Baja na EEP.
Ele conta que algumas
equipes não conseguiram finalizar o carro em tempo hábil,
enquanto outras acabaram se
desfazendo em função da pan-

demia. “A EEP felizmente conseguiu superar todos esses obstáculos e manter o carro pronto para a competição”, disse.
Segundo Lima, a tarde de
ontem, quarta, foi reservada
para inscrição da equipe e retirada da documentação necessária para a prova. Hoje, quinta,
têm início as provas estáticas para
checagem do carro quanto aos
itens de segurança e conforto e
regulação do veículo, o regulamento da SAE para a competição;
e também as provas dinâmicas de
frenagem, arrancada e força ou
torque, que prosseguem na sexta.
No sábado, tem prova dinâmica no mini circuito, com matamata e duelo direto entre os carros que superaram as provas de
quinta e sexta-feiras. “São várias provas acontecendo e todas elas contam pontos para
definição da equipe com a melhor colocação”, explicou Lima.
Já no domingo, acontece o
tão esperado enduro, com quatro horas de corrida para fina-

lização desta etapa nacional.
“Nossa expectativa é grande e
estamos otimistas com a conquista de boas colocações nas
provas, pois nos preparamos
muito para chegarmos até aqui”,
considerou o coordenador.
Ele revela que, logo após o
Nacional, a equipe focará na realização da etapa regional do Campeonato Baja SAE, que acontece nos
dias 16, 17 e 18 de novembro nas
dependências da Escola de Engenharia de Piracicaba/EEP. “Esta é
a quinta vez consecutiva que a EEp
sedia o regional, devido ao comprometimento e qualificação dos
profissionais envolvidos e à estrutura oferecida pela Escola para
este tipo de atividade”, disse.
O capitão da equipe, Leonardo Sarto, revela que o carro está
praticamente novo e participou de
apenas uma competição. “Promovemos mudanças e adaptações
necessárias para evitar erros passados e investimos mais na manutenção preventiva para manter
o vigor prático do carro”, disse.
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Os 16 membros da Equipe Baja EEP partiram rumo a São José dos Campos, cidade sede da competição

Segundo ele, disciplina,
conhecimento e trabalho em
equipe foram fundamentais
para que a equipe pudesse che-

gar ao Nacional, competição
de grande expressão que exige técnica, habilidade e trabalho em equipe. “São caracte-

rísticas que certamente nos
garantirão vantagens futuras
com relação ao mercado de
trabalho”, pontuou o capitão.

T RÂNSITO
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Vereador solicita faixa
elevada no Chapadão

Presidente da Câmara fala sobre projetos e representação regional
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Thiago Ribeiro (PSC) protocolou indicação ao Executivo

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) visitou nesta terça-feira (19)
o bairro Parque Chapadão, na
zona leste de Piracicaba, atendendo pedido de moradores e fazendo um levantamento de demandas na região. O parlamentar protocolou a indicação 1375/2022, solicitando a instalação de uma faixa elevada de pedestres na rua dos
João de Barro, de frente à Escola
Municipal Profº Santo Granuzzio.
Na propositura o parlamentar justifica o alto fluxo de veículos que circula pelas ruas, prin-

cipalmente nos horários de entradas e saídas de alunos e também menciona a promoção do
respeito na travessia de pedestres que por ali transitam.
A zona leste teve um crescimento exponencial nos últimos
anos. Muitas pessoas migraram
de outras regiões da cidade para
bairros da região, o que ocasiona
mais alunos nas escolas e a necessidade de adequação do sistema viário, como redutores de velocidade, faixas elevadas e sinalização de solo, destaca o vereador.
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Advogada fala sobre Burnout
na programação da cidade
A criatividade é uma qualidade desejada a todos os setores da sociedade. É uma aliada
para a inovação e a resolução
dos mais diversos tipos de problemas. O World Creativity Day
nasceu para conectar pessoas
criativas ao redor do mundo.
Neste ano, o evento chega na sua
quinta edição, a partir de hoje,
20, seguindo até o dia 22 de
abril. De Piracicaba, a advogada Fabiana Zani, do escritório
SAZ Advogados, participa da
programação tratando de um
dos grandes problemas que
impactam a criatividade, o burnout. Para conferir, basta acessar:
https://www.worldcreativityday.
com/brazil/piracicaba/home.
O tema da apresentação de
Fabiana Zani será Burnout e seu
Impacto em Celebrar a Vida. “O
World Creativity Day é o maior
festival colaborativo sobre criatividade do mundo. Está repleto
de educadores e empreendedores que são muito importantes
para as suas regiões e podem inspirar a atuação de muitas pessoas. Mas é muito importante tratarmos a outra ponta deste as-

sunto, sobre quem enfrenta dificuldades em trabalhar por conta
de exaustão, da falta de boas condições de trabalho e do burnout”.
A síndrome burnout é considerada uma doença ocupacional.
Ou seja, é ocasionada pelo exercício do trabalho. Se caracteriza pela
tensão emocional e estresse crônicos, gerando falta de concentração, pessimismo, baixa autoestima, entre muitos outros sintomas, inclusive físicos, como dores de cabeça, gastrite e insônia.
De acordo com Fabiana, o
ambiente corporativo tem muita
influência na saúde mental da
equipe. “Empresas que desejam
manter seus profissionais criativos precisam oferecer condições
para que essa qualidade se desenvolva. Atualmente, existem muitas formas de construir uma relação de trabalho saudável para todos, que permita que funcionários
e colaboradores tenham condições
de celebrar a vida, ganhem repertório para elaborar ferramentas
criativas, tenham confiança e abertura para propor soluções e inovações. É essa experiência que pretendo compartilhar no festival”.

Com o retorno das sessões
presenciais da Câmara Municipal
de Piracicaba, a TV Câmara volta
a exibir o quadro Primeiro Tempo,
espaço destinado a um dos 23 vereadores, para falarem, ao vivo,
sobre projetos e demais temas, nos
minutos que antecedem as reuniões. Na 11ª reunião ordinária, nesta segunda-feira (18), o convidado foi o presidente da Câmara,
vereador Gilmar Rotta (PP).
Na entrevista, ele falou sobre
os desafios à frente da Mesa Diretora durante os períodos críticos
da pandemia, quando as atividades do Poder Legislativo tiveram
que ser adaptadas para o modelo
remoto, inclusive as sessões camarárias. "Foram dois anos difíceis,
em que tivemos vários desafios,
como fazer com que a Câmara
continuasse trabalhando administrativamente, atendendo os vereadores e os vereadores trabalhando remotamente através das
redes de comunicação", lembrou.
Ele também comentou sobre
o futuro, ao abordar os projetos

previstos para 2022, último ano
da atual gestão na Presidência
da Casa, posição que ele ocupa
pela segunda vez. "Um dos projetos é dar continuidade ao Câmara Inclusiva, recebendo as pessoas com deficiência aqui na Câmara", contou. "Já desenvolvemos
vários projetos, como a reforma
administrativa da Casa, que não
acontecia há mais de 20 anos e
queremos continuar nosso trabalho, deixando a Câmara funcional,
agora aberta ao público para que a
população participe ativamente
das atividades legislativas".
Gilmar Rotta ainda destacou
os avanços obtidos até agora, desde a reativação do Parlamento
Metropolitano de Piracicaba, órgão do qual ele também foi eleito
presidente. "O Parlamento Metropolitano é uma peça importantíssima para a região, é um órgão
respeitado pelo Governo do Estado, pelos prefeitos", avaliou. "O
vereador leva os problemas da cidade para a plenária e o encaminhamento é feito pelo Parlamen-
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Fabrice Desmonts

Presidente da Câmara, Gilmar Rotta (PP) falou sobre
representatividade regional no quadro Primeiro Tempo

to. E as melhorias estão acontecendo". O vereador lembrou das
recentes demandas atendidas,
como a recuperação de rodovias
regionais e a destinação de recursos da saúde para as cidades.
Outro ponto que tem sido
destaque no mandato do vereador é a questão da representatividade da região junto aos go-

vernos estadual e federal. "Hoje
estamos 100% em prejuízo porque não temos representante
como deputado federal há 12
anos", afirmou. "É no governo
federal que tem recursos novos,
projetos prontos para os municípios. É lá que nós temos que ter alguém percorrendo os ministérios e
trazendo recursos para a região".

D ISTRITO

“Ananias Francisco da Silva" Estrada PIR 001/230, em Anhumas,
será nome de rotatória
será nomeada “Elvira Gil de Toledo”
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou em segunda
discussão na noite desta segunda-feira (18) o projeto de lei 215/
2021, de autoria do vereador Aldisa Vieira Marques (Cidadania), o "Paraná", que nomeia de
"Ananias Francisco da Silva", cidadão prestante, rotatória localizada na avenida Cristóvão Colombo e rua Claudelis Aparecida
Nolasco, em Santa Terezinha.
No histórico que acompanha
a propositura, Ananias Francisco da Silva é retratado como alguém que "trabalhou intensamente junto à população para a organização das áreas de modo a constituir uma área habitável e organizada, estando sempre presente
nas associações de bairro e centros comunitários. Lutou e conseguiu para grande parte do Algodoal, saneamento básico".

Recifense nascido em 15 de
março de 1949, filho de Inácio
Francisco da Silva e Severina
Pereira da Silva, "Ananias chegou no Estado de São Paulo em
1961, residindo por 14 anos na
cidade de São Vicente. Em 1975,
veio para a cidade de Piracicaba
onde morou por 45 anos".
Trabalhador da construção civil e pai de quatro filhos,
Ananias "lutou muito pelos direitos de todos, colocando
muitas vezes o bem comum a
frente de si próprio, pois acreditava que o bem da comunidade era mais importante. Foi
um exemplo de altruísmo e trabalho para toda família e amigos. (...) Faleceu no dia 11 de
dezembro de 2020 deixando
uma lacuna ainda a ser preenchida e muita saudade para amigos e família", conclui o texto.

R ELINHO

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou em plenário,
na noite desta segunda-feira
(18), em segunda discussão, o
projeto de lei 257/20221, que denomina de "Elvira Gil de Toledo", cidadã prestante, a estrada
PIR 001/230, no bairro Anhumas.
"Elvira Gil de Toledo nasceu
em 02 de março de 1946 em Piracicaba, filha de Lazaro de Oliveira
e Lazara Braz e tinha uma irmã
Alice de Oliveira", traz a propositura de autoria de Wagner Oliveira (Cidadania), o "Wagnão", que
ressalta que a homenageada "sempre morou na zona rural do Anhumas/Jibóia. Teve uma infância
muito sofrida, morando em uma
casa sem energia elétrica e água
encanada e acordava bem cedo
para ajudar seus pais na lavoura".
Elvira era católica e, de
acordo com texto que acompa-

nha o projeto de lei, "sua maior alegria era participar da irmandade da igreja do bairro".
"Em 1967 conheceu Antonio
Gil de Toledo, lavrador e morador
do mesmo bairro com quem casou-se e teve sete filhos, sendo três
deles especiais, Inez, Jonas, Joel,
Ivone, Irene, Jaredes e Gilmar, que
com muitas dificuldades, os criaram, em um sitio de três alqueires, onde ajudava na agricultura
e cuidava de seu sogro, sogra e
dos cunhados que moravam na
mesma casa", traz o texto.
A propositura ainda diz que
ela e sua família "ajudaram a fundar o bairro Anhumas, buscando
sempre melhorias para o mesmo".
Falecida no dia 14 de maio
de 2009, em sua residência, Elvira deixou "um legado de luta,
dedicação e amor pela família",
conclui o texto do projeto.

C ONGRA
TULAÇÕES
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Vereador destaca ações e Atleta receberá voto por
eventos de igreja na cidade conquista em campeonato
O vereador Rerlison Rezende
(PSDB), em discurso na tribuna
na noite desta segunda-feira (18),
na condição de líder durante a 11ª
reunião ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Piracicaba,
agradeceu a lideranças religiosas, políticos e vereadores por
participarem de eventos promovidos em Piracicaba pela Igreja
do Evangelho Quadrangular.
O parlamentar, que também

é pastor, destacou a inauguração
do 50º templo da denominação
religiosa, na Vila Rezende. Ele
também falou sobre a "Bênção do
Calvário", realizada na Sexta-feira Santa: "quero agradecer a todos que participaram", disse.
Rerlison ainda falou sobre a
"Cantata de Páscoa", que contou com
a presença de atores, músicos, dançarinos, "todos colaboradores voluntários", segundo o parlamentar.

A conquista da medalha de
prata no 29º Campeonato paulista de Kickboxing pela atleta piracicabana Emanuelly Ferreira Alecrim rendeu a ela um voto de congratulações, O requerimento 272/
22, de autoria do vereador Laércio Trevisan Jr (PL), foi aprovado pela Câmara Municipal de Piracicaba, na 11ª reunião ordinária, nesta segunda-feira (18).
O campeonato aconteceu este

mês na cidade de Mogi das Cruzes/SP e a atleta participou na categoria sub 17 pela equipe Mangue
Team Fighters, tendo como técnico Vitor Wagner de Mesquita
Barros, o “Mangue Seco”. Ela conquistou a medalha de prata na
modalidade Kick Light, categoria
peso acima de 65kg. Nascida em
2007, ela estuda na Escola Estadual Prudente de Moraes e participou de sua primeira competição.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

USADOS PARA VENDER

SR. VALDEMAR RASPANTE faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 72 anos, filho dos finados Sr. Antonio Raspante e da
Sra. Adelina Miquelim. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 14h00
da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MAGALI APARECIDA LEITE DA SILVA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 57 anos,
filha dos finados Sr. Maurilio da

Silva e da Sra. Ruth Jesus Alexandre da Silva, era casada
com o Sr. João Carlos Leite da
Silva; deixa as filhas: Ariele Cristina Leite da Silva e Livea Maria
Leite da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala “D” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. VALDEMIR ANTONIO GANINO faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho

dos finados Sr. Orlando Ganino e da Sra. Iracema Rodrigues Ganino, era casado
com a Sra. Luzia Pupin Ganino; deixa os filhos: Marcio
Roberto Ganino, casado com
a Sra. Renata Moscardini
Ganino; Milena Cristina Ganino e Meiry Helen Ganino.
Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h30
da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 40
anos, filho do Sr. Francisco
Batista de Oliveira e da Sra.
Ester Ramos de Oliveira; deixa os filhos: Romullo Luan
Mascarenhas de Oliveira e
Raiza Laiz Mascarenhas de
Oliveira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 13h00 da
sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende,
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. CALEBE CORREA DOS SANTOS faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 58 anos de
idade e era filho do Sr. Luiz Correa de Lima e Sra. Sebastiana
Conceição de Lima, falecidos.
Deixa os filhos: Camila Correa
de Lima e Felipe Correa de
Lima. Deixa demais parentes
e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem ás 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório “B” do Cemiterio Parque da
Ressurreição para a referida
necrópole, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ALCIDES FRANCISCO BRA-

SIL faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 93 anos
de idade e era casado com a
Sra. Joracy Gimenes Garcia
Brasil. Era filho da Sra. Clara
Maria de Jesus, falecida. Deixa
os filhos: Jose Francisco Brasil, Amarildo Francisco Brasil,
Pedro Francisco Brasil, Irene
Francisca Brasil, Isabel Francisca Brasil, Maria Brasil, Teresinha de Jesus Brasil Francisco,
Maria de Lurdes Brasil da Silva
e Maria Isaura Brasil Maia. Deixa ainda netos, bisnetos, tataranetos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Veló-

rio Municipal da Vila Rezende
– Sala 02, para a referida necrópole, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ISAQUEU ELIAS DE MORAIS
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade
e era casado com a Sra. Maria
Angelica Boscariol de Morais.
Era filho do Sr. Valdomiro Elias
de Morais e da Sra. Irene Ines
Pinto de Morais, falecidos. Deixa o filho: Saulo Elias de Morais
casado com Juliele Eva dos S.
Alves de Morais. O seu sepultamento dar-se-á hoje as 10:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal da Vila Rezende – Sala 02, para a referida
necrópole, onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. NATALINA CANDIDO NUNES faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 80 anos de
idade e era viúva do Sr. Nelson Nunes. Era filha do Sr.
Paulo Candido da Silva e da
Sra. Guilhermina de Souza,
falecidos. Deixa os filhos:
Ronaldo Candido Nunes Sivirino casado com Doroti Motta Sivirino, Roberto Aparecido
Nunes casado com Elizabete, Rogerio de Jesus Nunes
casado com Dioni e João Batista Nunes casado com Celia. Deixa também 08 netos e
02 bisnetos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as 14:00
hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala
02 para o Cemiterio da Saudade, onde será inumada em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

METALÚRGICA DE GRANDE
PORTE CONTRATA URGENTE!
Supervisor de Manutenção Elétrica Eletrônica
Requisitos: Exp. Em metalúrgica,
máquinas CNC e operatrizes
Benefícios: Conv.médico e odontológico, aux. farmácia,
PLR, alimentação no local e vale alimentação
Enviar o currículo no e-mail: grhpira@gmail.com.
No assunto colocar a vaga pretendida.

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:
VALDOMIRO MARCIONE DOMINGUÊS e MARIA FLORISA NUNES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro,
serviços gerais, nascido em Rio Branco do Ivaí - PR, aos 09/
03/1976, residente e domiciliado Na Rua Rangel Pestana, nº
74, Centro, Rio das Pedras - SP, filho de LAURO DOMINGUÊS
e de DALVINA CRISPIM DOMINGUÊS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Rio das
Pedras - SP, aos 04/05/1968, residente e domiciliada na Rua
Rangel Pestana, nº 74, Centro, Rio das Pedras - SP, filha de
GERALDO NUNES e de FRANCISCA LUIZA ANTONIO NUNES.
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,21 de
abril de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA.

- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 05/2022
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamento de Proteção Individual
para os servidores da Autarquia. Sessão de disputa dos preços: 06 de maio de
2022 às 09:00 horas.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO, torna público para
conhecimento dos interessados, que na data e horário indicados neste preâmbulo,
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando o REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA
SERVIDORES DA AUTARQUIA. O presente Edital e seus anexos serão disponibilizados para consulta, ou para aquisição, a partir do dia 25 de abril de 2022, no Departamento de Licitações, na Rua Malaquias Guerra nº 37, Centro, São Pedro/SP, nos seguintes horários: das 8:00 às 16:00 horas. Será ainda disponibilizado, sem ônus, no
portal eletrônico www.saaesp.sp.gov.br e www.compras.gov.br.
Não serão enviados editais pelo correio ou por e-mail São Pedro, 20 de abril de 2022.
Danilo de Albuquerque Diretor Presidente do SAAESP

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Registro de Preços Nº 21/2022 - Processo: 665/2022
- Objeto: Aquisição de Produtos p/ montagem de kit café da manhã para
atender as necessidades da rede de atenção social - Início da Sessão
Pública: 10/05/2022, às 09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito a
Rua General Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua
Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223
ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São
Pedro, 20 de abril de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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ORDINÁRIA

Vereadores apresentam 14 indicações em sessão
Dentre as proposituras aprovadas, está o projeto que cria o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) na Prefeitura e da Câmara
A 10ª sessão ordinária da
Câmara Municipal de Rio das
Pedras aconteceu na última segunda-feira, 18, no auditório
Vereador José Valdir Defavari.
Durante o Expediente da sessão, os vereadores apresentaram
14 indicações ao Executivo Municipal, recepcionaram um Projeto de Lei do Executivo solicitando abertura de crédito suplementar e incluíram duas moções,
sendo uma de congratulações e
aplausos e outra de repúdio.
As indicações foram apresentadas pelos vereadores Max Prestes dos Santos (União Brasil), José
Nivaldo Ferreira Diniz (PSDB),
Jeandre Deive Roncato (PSDB),
Edison Donizete Marconato
(PSDB), Sergio Roberto Cecotte
(PSB) e Vanessa Stocco Botam

(PV). Utilizaram a tribuna os
vereadores Jeandre Deive Roncato e Vanessa Stocco Botam.
Na pauta da Ordem do Dia,
ocorreu a votação e aprovação
dos Projetos de Lei do Executivo e do Legislativo, que instituíram o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), que oferece vantagens aos funcionários
efetivos que aderirem ao mesmo.
REPÚDIO - O vereador Jeandre Deive Roncato (PSDB), o
“Nabuco”, apresentou moção de
repúdio ao Ministério da Saúde e
à Secretaria Estadual da Saúde
do Estado de São Paulo. Segundo
ele, as instituições estão agindo
com “descaso com a população
em razão do desabastecimento
total e/ou parcial de medicamentos na farmácia de alto custo”.

O vereador também abordou
o tema em seu pronunciamento
durante a tribuna livre da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio das Pedras. “A farmácia de alto custo é um programa
que disponibiliza medicamentos
com elevados valores unitários,
ou para tratamentos que requeiram uso contínuo, e seu desabastecimento prejudica parcela da
população que depende dessa assistência”, declarou Nabuco.
“Que essa moção de repúdio
chegue ao conhecimento do Ministério da Saúde e da Secretaria
da Saúde do Estado de São Paulo, que tem a responsabilidade de
distribuir de forma correta e racional os medicamentos, pois
isso não vem acontecendo em
nosso Município”, finalizou.

Divulgação

Sessão ordinária da Câmara aconteceu na segunda-feira, 18

A Tribuna Piracicabana
A18

Quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22 de abril de 2022

