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A empresa Raízen anunciou investimento de R$ 300
milhões em uma nova unidade de negócio para produ-
ção de biometano no município, a partir de resíduos
da produção sucroalcooleiro. A iniciativa recebeu su-
porte da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Se-

INVESTIMENTO DE R$ 300 MILHÕES
mdettur), que, desde dezembro de 2021, tem ofereci-
do suporte nos quesitos documentais fiscais e tributá-
rios à Raízen, em contrapartida de geração de empre-
gos e receitas públicas ao município, respeitando neste
período a confidencialidade necessária para a seguran-
ça e garantia da vinda do investimento a Piracicaba. A3

PATRIARCADO – I
O sistema social denominado

como “patriarcado”, que favorece
os homens, foi tema de um fervo-
roso debate na Câmara, ocorrido
segunda-feira (25). E novamen-
te trouxe ao Legislativo local a
polarização entre petistas e bol-
sonaristas. A vereadora Rai de
Almeida (PT) defendeu que as
discussões acerca do patriarca-
do sejam ampliadas. “Precisamos
falar todos os dias sobre isso e
combater o patriarcado que come-
te todo tipo de atrocidade contra
as mulheres. Não é a mimimi, é a
defesa da igualdade dos gêneros
na nossa sociedade”, disse.

PATRIARCADO – II
Ainda sobre o tema, o verea-

dor Fabrício Polezi (Patriota) de-
fendeu o termo patriarcado. “O
patriarcal é seu pai, seu avô. Sem
um patriarca, como seria? Tem
gente querendo transformar o
patriarcado em pecado, em cri-
me e eu não permitirei”, colocou.
“Muito cuidado ao endossar
esse discurso contra o patriarca-
do. Os nossos pais, nossos avós
não são nossos inimigos e muito
menos demônios ou criminosos.
Nossos patriarcas sempre luta-
ram pelos nossos valores”, disse.

NOMEAÇÃO – I
O governador Rodrigo Gar-

cia nomeou o coronel Henguel Ri-
cardo Pereira como o novo secre-
tário-chefe da Casa Militar e co-
ordenador estadual de Proteção
e Defesa Civil. A nomeação foi pu-
blicada na edição de ontem, 27,
do Diário Oficial do Estado. Ele
substitui o coronel Alexandre
Monclus Romanek.  Coronel Hen-
guel é pós-graduado em engenha-
ria civil e formado em direito. In-
gressou na instituição em 1989.

NOMEAÇÃO – II
A economista e mestre em

Economia Aplicada (USP), Lau-
ra Müller Machado, é a nova se-
cretária de Desenvolvimento So-
cial do Estado de São Paulo. A
pasta responsável por programas
sociais como Vale Gás, Bom Pra-
to e Bolsa do Povo permanece sob
liderança feminina. “A Laura
possui uma vasta experiência na
pesquisa acadêmica de impacto
social no nosso país”, disse, on-
tem, 27, o governador Rodrigo
Garcia, durante a nomeação.

VISITA — I
O prefeito Luciano Almeida

esteve na última terça-feira, 26/

04, visitando as obras da reforma
de cobertura do prédio da Unida-
de de Pronto Atendimento Dr.
Fortunato Losso Netto, conheci-
da como UPA Piracicamirim. Até
aí tudo normal, para um prefeito
conhecido por acompanhar de per-
to tudo que acontece na cidade.

VISITA — II
O que mais chamou a aten-

ção neste dia foi quando o Lucia-
no, quebrando o protocolo, subiu
numa escada para conferir pes-
soalmente como estavam as obras
no telhado. A iniciativa surpre-
endeu quem estava próximo. Uma
senhora que passava pelo local re-
gistrou tudo pelo celular. Ótimo.

RADAR
Na semana passada, o cine-

grafista da Prefeitura Municipal,
Guilherme Valdanha, estava
com a sua câmera captando ima-
gens num semáforo localizado na
frente do prédio do Centro Cívi-
co, quando um motoboy passou
em alta velocidade e xingou o
servidor municipal. O motoboy
acabou confundindo a câmera
do cinegrafista com um radar
móvel. O fato rendeu muitas ri-
sadas depois no Centro de Comu-
nicação Social (CCS) da Prefeitu-
ra. Não poderia ser diferente.

RESPEITO
Se os que gostam de eleições

não tiverem um mínimo respeito
nas redes sociais principalmente,
dificilmente, conseguiremos uma
eleição limpa este ano. O proble-
ma não está nas urnas, eletrôni-
cas ou não. O problema está no
desrespeito que a cultura política
vem impondo através de certos
ocupantes de cargos na Repúbli-
ca. Só pensar um pouco mais.

SILÊNCIO
Nesses dias que antecedem

as convenções dos partidos po-
líticos para definição dos seus
candidatos, de deputado esta-
dual a presidente da República,
nota-se um profundo silêncio da
maioria que, muitas vezes, es-
tão à sombra dos laranjais es-
perando o que fica melhor. As
convenções acontecem mesmo
entre 20 de julho e 05 de agosto.

PROPAGANDA
A realização de comícios, dis-

tribuição de material gráfico, ca-
minhadas ou propagandas na in-
ternet é permitida a partir de 16
de agosto. Até lá, são todos pré-
candidatos. E o rádio e a televisão
funcionarão para os políticos can-
didatos a partir de 26 de agosto e
até 29 de setembro. No segundo
turno, a propaganda gratuita vai
de 7 a 28 de outubro. Em resumo:
enquanto a Justiça Eleitoral não
definir, são todos pré-candidatos.

Edição: 18 páginas

Após decisão judicial, servidores
públicos terão 10,56% de reajuste
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) concedeu, ontem, 27,
despacho favorável para que reposição de percentual à categoria seja imediata

Os servidores públicos mu-
nicipais terão 10,56% de reposi-
ção inflacionária nos seus ven-
cimentos. O Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (TJ-SP)
concedeu ontem, 27, despacho
favorável para que o reajuste
imediato. A decisão responde a
duas ações. A primeira, proto-
colada em 12 de abril pelo Sin-
dicato dos Municipais de Pira-
cicaba e Região e a segunda, do
dia 20 do mesmo mês, da Pro-
curadoria-Geral do Município.

 Em nota, a Prefeitura comu-
nicou que, a partir da decisão, en-
viará à Câmara Municipal projeto
de lei (PL) solicitando votação em
caráter de urgência para que o
pagamento dos servidores seja re-
alizado em folha complementar
ainda neste mês, de forma retroa-
tiva a 1º/3. Segundo o Executivo,

a ação visa que o funcionalismo não
fique o segundo mês sem o repasse.

O diretor e advogado José
Osmir Bertazzoni divulgou, em
live transmitida no Facebook da
entidade, um histórico de como se
deu a negociação com a Adminis-
tração, que acabou levando à ca-
tegoria entrar em greve no dia 1o
de Abril. “A categoria aceitou os
21% de reajuste inflacionário pro-
posto pela Prefeitura, mas desde
que fossem pagos ainda em 2022.
Assim, o sindicato fez o pedido no
próprio processo (protocolado no
dia 12) para que o incontroverso
(ou seja, o que não está em discus-
são, que são os 10,56%) fossem
pagos imediatamente em 1º de
março e continuasse a negocia-
ção do restante para este ano e
não estendido até 2024”, disse.

DIAS PARADOS - A enti-

dade ressalta que, em relação aos
descontos dos dias parados na
greve, foi pedida judicialmente jun-
to com o pedido para que os rea-
justes fossem feitos ainda em
2022, e, segundo o sindicato, o
Juiz aceitou o pedido. A fim de
somar à solicitação da entidade,
o vereador Ary Pedroso Jr. (Soli-
dariedade) protocolou o Projeto de
Lei 80/2022, que dispõe sobre re-
posição e compensação dos dias de
greve dos servidores de Piracicaba.
O sindicato espera que a tramita-
ção desse projeto seja feita com ur-
gência e evite desconto em folha.

SEMAE – De acordo com
o sindicato, o Semae já fez o des-
conto dos grevistas na folha que
se encerra em abril, pois a au-
tarquia fecha de forma diferen-
te em relação à Prefeitura e ou-
tros órgãos. O sindicato lamen-

ta a decisão da presidência do
Semae mesmo tendo conhecimen-
to que está tramitando no judi-
ciário processo sobre a greve.

PREFEITURA - Os servido-
res da Prefeitura não terão esse
mês desconto e para que os servi-
dores não tenham os dias descon-
tados nos meses subsequentes é
necessário que o PL 80/2022 seja
aprovado em caráter de urgência,
antes do fechamento da próxima
data de pagamento ou que tenha
decisão e ordem judicial de que
a prefeitura não desconte em fo-
lha e faça acordo com a catego-
ria para repor os dias parados.

CÂMARA - O presidente
do Legislativo, Gilmar Rotta
(PP), se comprometeu que não
fará quaisquer descontos nos
rendimentos dos servidores gre-
vistas até o final do processo.

COPA KART
O piloto João Gian-
netti participará da
terceira etapa da
Copa Itu de Kart
2022, que será dis-
putada neste sába-
do, dia 30, no Kartó-
dromo Arena Itu. A3
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Em função de determinação
do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (TJ-SP), a cobrança
do estacionamento rotativo (Zona
Azul) está suspensa no município
desde terça-feira, 26. A Prefeitura
está em fase de finalização do novo
edital de concessão do serviço. A
Prefeitura e o Ministério Público
do Estado de São Paulo (MP-SP)
recorreram da decisão proferida em
12 de Abril pelo juiz de primeira ins-
tância, e o TJ-SP acatou os pedi-
dos, uma vez que o serviço não é
considerado essencial. A Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes (Semuttran)
notificou a empresa ontem, 27.

Cobrança da
Zona Azul
está suspensa
na cidade

EM RIO DAS
PEDRAS
O Município de Rio
das Pedras, com o
apoio do Rotary
Club local, tem um
plano de plantio de
mais de cinco mil
árvores até o final
de 2022. A17
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Criacionismo, Evolucionismo
e Espiritismo

Alvaro Vargas

Algumas seitas cristãs con-
tinuam a interpretar a Bí-
 blia apenas em seu senti-

do literal. Como consequência,
não aceitam a realidade explica-
da pelo evolucionismo. Acredi-
tam que Deus criou o mundo em
seis dias, quando a própria ciên-
cia comprova que o período de
formação da Terra em milhões
de anos. Bastaria estudar a evo-
lução dos hominídeos até a espé-
cie humana atual para verificar-
mos o nosso processo evolutivo.
Em 1859, quando Charles Da-
rwin lançou o livro “A Origem das
Espécies”, defendendo a teoria de
que todos os seres vivos estão
sujeitos a mutações, a reação dos
teólogos foi a que ele estava con-
tradizendo a Bíblia, conforme é
descrito sobre a criação da Terra
e todas as formas vivas que ha-
bitam o nosso planeta. Essa in-
terpretação bíblica é conhecida
como Criacionismo. Entretanto,
Darwin sugere que os seres vivos
evoluíram ao longo dos anos
dando origem às plantas e aos
animais, incluindo o homem.
Essa hipótese foi considerada ina-
ceitável pelos religiosos dogmáti-
cos, que a interpretaram equivo-
cadamente, como a evolução do
homem a partir dos símios.

Recentemente, diversas
pesquisas cientificas confirmam
semelhanças entre o genoma hu-
mano e do chimpanzé em 96%,
induzindo a conclusão de que
essas espécies possuem um an-
cestral comum, que existiu há
milhões de anos. Além disso, foi
verificado que os chimpanzés e
os gorilas possuem uma função
cerebral relacionada à fala, an-
tes considerada uma conquista
exclusiva do ser humano, suge-
rindo uma evolução da estrutu-
ra cerebral para essa função an-
terior a distinção na linha da
evolutiva dos primatas e huma-
nos (Journal of Neuroscience,
29:46, pg. 14607-14616, 2009).
Essas descobertas científicas es-
tão em concordância com o es-
pírito Emmanuel (A Caminho da
Luz, cap. 2, Chico Xavier), cuja
citação estabelece que “os primei-
ros antepassados do homem re-
montam ao período terciário,
onde se encontravam, sob a ori-
entação das esferas espirituais,
algumas raças de antropoides,
no Plioceno inferior (5,3-2,5 mi-
lhões de anos atrás). Esses an-
tropoides e os ascendentes dos
símios tiveram a sua evolução
em pontos convergentes, daí os
parentescos sorológicos entre o
organismo do homem moderno
e o do chimpanzé. Não houve,
porém, propriamente falando,
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uma descida da árvore, no iní-
cio da evolução humana. As
forças espirituais que dirigem
os fenômenos terrestres, sob a
orientação de Jesus, estabele-
ceram uma linhagem definiti-
va para todas as espécies, den-
tro das quais o princípio espi-
ritual encontraria o processo
do seu acrisolamento, em mar-
cha para a racionalidade”.

O Espiritismo esclarece que
Deus nos criou simples e igno-
rantes, utilizando todas as for-
mas de vida nesse processo, ini-
ciando pela evolução do princí-
pio espiritual, que, embora este-
ja diferenciado no início, torna-
se individualizado nos animais
vertebrados, até chegar à con-
dição de espírito humano (A
Alma dos Animais, Jean Prier).
Segundo o espírito André Luiz
(Evolução em dois Mundos, cap.
3. Chico Xavier e Waldo Vieira),
“para alcançar a idade da ra-
zão, com título de homem, do-
tado de raciocínio e discerni-
mento, o ser, automatizado em
seus impulsos, na romagem para
o reino angélico, despendeu um
bilhão e meio de anos para che-
gar aos primórdios da época
quaternária, onde a civilização
elementar do sílex denuncia al-
gum primor de técnica, ocorri-
do há duzentos mil anos”. Nun-
ca regredimos, e progredimos
continuamente, mediante as re-
encarnações sucessivas nas
quais desenvolvemos a inteli-
gência e os sentimentos (Livro
dos Espíritos, Q.115, Allan Kar-
dec). Essa visão espírita, nos dis-
tancia da doutrina hinduísta da
metempsicose, que afirma a pos-
sibilidade da reencarnação dos
seres humanos como plantas e
animais, e, dessa maneira, apro-
xima-se da teoria evolucionista
de Darwin, tendo como base a
ideia de evolução com o progres-
so das espécies. Entretanto, em-
bora o Espiritismo seja uma
doutrina evolucionista, conside-
ra que fomos criados por Deus e
evoluiremos continuamente até
nos tornarmos espíritos puros.

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

Já nem assustam mais...
José Renato Nalini

Oaterrador, o
 que assusta
mesmo, é que

os descalabros já não
assustam mais. A so-
ciedade parece anes-
tesiada. Mais atenta à
performance de can-
tora brasileira que,
interpretando em espanhol mú-
sica que convida ao orgasmo,
não se interessa pela entrega da
educação a “homens da fé”, que
cobram propina para distribuir
recursos do povo e até para le-
var o titular da educação a mu-
nicípios viciados na “tática das
homenagens”. Nada como rece-
ber alguém provido de um car-
go para prestar continência, re-
verenciar e mostrar vassalagem.

Como compreender que a
educação, única chave para salvar
o Brasil, seja convertida em ma-
nobra eleiçoeira? Um Brasil que
já teve Anísio Teixeira, Fernan-
do de Azevedo e Paulo Freire,
patina hoje no obscurantismo. A
educação não é responsabilida-
de exclusiva do Estado. Por si-
nal, é muito importante para ser
relegada a um Estado tomado por
políticos profissionais cujo único
intuito é eternizarem-se no poder,
elaborar orçamentos secretos,
nutrir polpudos Fundos Eleito-
rais e Partidários, pensar em elei-
ção e naquilo que chamo de “ma-
triz da pestilência”: a reeleição.

Não é falta de ver-
ba. Ao contrário, o ex-
cesso de recursos fez
com que em tempos idos
se pensasse em “bônus”,
uma forma de não inci-
dir na falta de compro-
metimento orçamentá-
rio na escola. Pesquisas
levadas a efeito no pla-
neta todo mostram que

o investimento brasileiro em edu-
cação é compatível com o dos paí-
ses civilizados. Só que nestes, os
educandos sabem ler, sabem es-
crever, entendem o que leem e o
que escrevem. Não titubeiam di-
ante de operações aritméticas ele-
mentares, têm noção do que a ci-
ência representa e o quão impres-
cindível ela é para acompanhar a
Quarta Revolução Industrial.

Como foi que a religião, tão
essencial para serenar a angús-
tia humana diante da inevitabi-
lidade da morte, deixou de ser
lenitivo espiritual para ser negó-
cio? Nunca acompanhei as críti-
cas à amplitude constitucional
para a liberdade de crença, que
em lugar de servir para tornar a
convivência mais fraterna, inci-
tou os ávidos por dinheiro a cri-
arem suas seitas. Amparados
pela imunidade tributária, que
inclui espaço inexistente em ou-
tras Democracias. Criar uma Igre-
ja, no Brasil, é um caminho para
a prosperidade. Negócio envolvi-
do com uma aura de respeitabili-
dade, insuscetível de críticas.
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Agora compreendo o moti-
vo pelo qual várias confissões
abominam o jogo. Seria uma es-
pécie de concorrência para o dí-
zimo, religiosamente cobrado e re-
ligiosamente pago pelos fiéis mais
leais ao credo que abraçaram.

Poucas pessoas prestam
atenção ao tratamento que o
constituinte, em nome do povo,
conferiu à educação. O artigo
205 da Constituição da Repúbli-
ca erige a educação em “direito
de todos”. Em qualquer idade,
em qualquer fase da vida, sob
quaisquer condições, todos –
absolutamente todos – têm di-
reito a uma educação de qualida-
de. Só que esse “direito de todos” é
dever do Estado e da família, em
colaboração com a sociedade.

O que a família brasileira
está fazendo pela educação? Abs-
traia-se o fato de seus integran-
tes já serem resultado desse pro-
cesso de embotamento do intelec-
to que é a escola estatal no Brasil.
Um adestramento para a “decore-
ba”. Uma fábrica de abolir o pen-
samento e a capacidade crítica.

Mas há uma parcela da fa-
mília dita esclarecida, pois es-
colarizada. Aquela situada nos
estamentos mais privilegiados,
os ricos, os capazes de discer-

nir. Espantosamente, são estes
que legitimam o atual esque-
ma do trato escolar do gover-
no que, amparado sob discutí-
veis argumentos de moralida-
de, baseados em costumes e
ideologias, impede que o co-
nhecimento seja objeto de con-
sumo da massa dos educandos.

O Brasil sempre patinou na
educação, a partir de uma Re-
pública nascida de um golpe
que vilipendiou um estadista
patriota e culto, Pedro II. Mas
contou com educadores de re-
nome. Aliás, mais respeitados
nos outros países, pois aqui
alvo de perseguição post-mor-
tem. Parece existir predetermina-
ção a sacrificar o aprendizado,
propiciando um ensino sofrível e
ineficiente, pois uma população
esclarecida não pode compactu-
ar com desvarios delirantes
como os que se assistem hoje.

Orgulhoso do troféu “Pária
ambiental”, o Brasil se candidata
à posição de “Pária educacional”,
no campeonato dos retrocessos
em que mergulhou e do qual são
tímidas as perspectivas de sair.

———
José Renato Nalini, rei-
tor da Uniregistral, do-
cente da Pós-gradua-
ção da Uninove, presi-
dente da Academia
Paulista  de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

A esquizofrenia legal
João Ribeiro Junior

OBrasil encami-
 nha em direção
à “esquizofrenia

legal” Enquanto os par-
lamentares elaboram
leis em profusão, outros
não se constrangem
em tomar decisões que
as contrariam. E com
isso o Estado de Direito vai-se de-
teriorando. O conhecimento da
morosidade da Justiça brasileira
veio se juntar a parcialidade de jul-
gamento. Ambas fazem muito mal
`a sociedade. Mas a chamada “
justiça política”, que relativiza até
o que estabelece a Constituição, é
um fator que cria animosidade
social e chega a produzir encolhi-
mento da atividade econômica.
Legislação que lhe garanta a apro-
priação do que vier a ganhar. Por
isso a falta de segurança jurídica
é grave. Mais de 80% dos juízes
entendem que a busca de justiça
social justifica decisões que violem
contratos. Justificam-se que jus-
tiça social deve prevalecer sobre o
respeito aos contratos. Os agentes
sociais não conseguem contrair
relações baseadas na confiança
quando às regras escritas se so-

brepõem os conceitos
não escritos de justiça
social que julgam. Tra-
ta-se de argumento frá-
gil invocar a necessida-
de de fazer a balança da
justiça pender para o
lado dos mais fracos. (É
de se notar que a nossa
imagem da Justiça,
frente ao STF, não tem

em suas mãos a balança do equilí-
brio jurídico, e a espada enferru-
jada da impunidade, no colo).
Mesmo porque a falta de fidúcia
gerada por um Judiciário que não
se sente minimamente desconfor-
tável em assumir posição frontal-
mente contraria ao que estabelece
a Lei prejudica a vida social como
um todo A incerteza jurídica de-
sencadeia desconfiança generali-
zada entre os agentes. Não pode
uma decisão de um juiz se chocar
com o que determina a legislação
sem que o subjetivo predomine
sobre o objetivo.  Por ser vaga, a
noção de justiça social pode vari-
ar de magistrado a magistrado,
provocando uma babel nos julga-
mentos. A não ser que todos se
coloquem em uníssono contra, por
exemplo, acabar de vez com a cor-
rupção e o desrespeito à Consti-
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tuição. Afinal não são os guardi-
ões dela? Mas, e se a Magna Carta
determinar o contrário? E inocen-
ta o corrupto, já sentenciado, como
culpado em primeira instância, e
se estiver preso, manda soltá-lo, e
lhe devolve o passaporte para que
ele viaje pelo mundo, cantarolando
a velha canção “Roubo, mas faço”.

Aos que propõem que a Jus-
tiça assuma abertamente um viés
de classe seriam mais coerentes
se defendessem a formação dos
Comitês Revolucionários do Povo.
Reduzindo o Direito a subprodu-
to da vida econômica subtrai-se
do Judiciário a condição de cam-
po autônomo de julgamento. O
desejo de proteger a parte mais
fraca de um contencioso não au-
toriza a passar por cima do que
foi livremente pactuado ou do
que está sacramentado em lei ou
pela jurisprudência. É preocupan-
te o fato de o Judiciário estar se
deixando politizar a ponto de

muitos de seus membros adota-
rem a tese de que só existe justiça
de classe. Ora, emitir sentenças
impregnadas de carga ideológica
e sem respaldo na Lei torna o Ju-
diciário prescindível. Posturas
políticas que nominalmente se
apresentam como defensoras dos
fracos são as que mais acabam
por prejudicá-los por criarem
um ambiente socioeconômico
desfavorável aos investimentos.

O juiz não pode se colocar
acima da lei, fazendo-o sentir-
se autorizado até a julgar em
completa dissonância com a Lei
Magna (Constituição Federal).
Essa exorbitância de poder é
uma negação da justiça.

Quando não se julga em con-
sonância com que estabelece a
Constituição, estimula-se o desres-
peito generalizado a ela. E isto é
ruinoso para qualquer sociedade e
fere de morte o Estado de Direito.

———
João Ribeiro Junior, ad-
vogado (USP), docente
de Direito Constitucio-
nal, de Teoria Geral do
Estado e Ciência Políti-
ca, e de História, doutor
em Educação, mestre
em Filosofia (Unicamp)

Basta ser negro para ser preso?
Mariane Campos
da Silva Bacchin
Gustavo H.Pires

Nos jornais, dia-
riamente le-
mos, assistimos

e somos bombardeados
pelas “Tias do WhatsA-
pp” com notícias sobre
delitos, acidentes e tudo o mais que
envolvem a necessidade de advo-
gados para que a justiça se realize.

Enquanto nestes infortúnios
da vida não está envolvido um fa-
miliar nosso, ou alguém a quem
estamos ligados afetivamente, dei-
xamos de dar a devida importân-
cia. Agora basta que um dos nos-
sos esteja envolvido em alguma
situação dessas, que vamos pro-
curar a melhor defesa possível.

A Advocacia, sobretudo a
criminal, é uma guerra diária.
No escritório, nos deparamos
com injustiças, preconceito e au-
toridades que esquecem os valo-
res mais nobres que devem nor-
tear suas atividades. É certo que
os melhores homens e mulheres

devem es-
tar nas ins-
tituições de
Estado, eis
que neces-
sários para
nossa orga-
nização so-
cial.  Nos
entristece

ver que há maus servidores, cujo
único objetivo é alimentar a má-
quina estatal de moer pobre.

Em 22/09/2020, Marcos
(nome fictício), foi preso e
acusado de estar em flagran-
te delito por, supostamente,
estar traficando de drogas.

Nos inteiramos do caso, e,
em investigação defensiva,
onde buscamos saber a verda-
de, soubemos que a denúncia
levada ao conhecimento da Po-
licia Militar, versava sobre um
casal que vendia drogas em de-
terminado endereço. O denun-
ciante disse aos policiais que a
característica física era de um ho-
mem preto, gordo, baixo, camise-
ta cinza, bermuda preta e uma
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mulher baixa, morena, magra, ja-
queta vinho e bermuda preta.

Também em investigação de-
fensiva, com muito custo, conse-
guimos a gravação da denúncia
levada ao conhecimento do Copom
(Central de Operações da Polícia
Militar). Pouco afeitos ao traba-
lho que lhes incumbiria, verifica-
mos que não examinaram com o
devido cuidado as gravações.
Daí, ao escutar a gravação, ex-
traímos mais informações sobre
a injustiça que estava sendo co-
metida contra um pai de família.

Por incrível que pareça - ou
não - nosso assistido, um brasi-
leiro preto, ao passar na rua foi
abordado e preso pela polícia.

A droga foi supostamente loca-
lizada em uma construção, na mes-
ma rua, porém a 122 metros de dis-
tância de onde estava nosso cliente.

O rapaz detido e preso é ma-
gro, alto, preto e pobre, estava tra-
jando bermuda tactel e chinelo. Em
sua posse, não havia dinheiro, não
havia droga e nada que o incrimi-
nasse! Mas tem a característica fí-

sica e financeira de quem é - aos
olhos dos atuais representantes do
Estado - suspeito desde o nasci-
mento. Na ocasião, ficou compro-
vado, por laudo do IML, que o
nosso assistido foi agredido.

Em primeira instância, Marcos
foi condenado por seis anos. Padrão
de nossa “Justiça”, pois se você
nasce preto e pobre, além de sus-
peito, você já é tido como culpado.

Não nos conformamos com
tamanha injustiça, e continua-
mos nosso árduo trabalho con-
tra tudo e contra todos para
provar a inocência de Marcos e
conseguir sua absolvição.

Um ano e sete meses de-
pois, Marcos, após nosso recur-
so ao TJSP, foi absolvido do
crime de tráfico de drogas.

Mas, o importante é que
hoje, foi mais um dia em que o
prazer da advocacia e a satisfa-
ção de pertencer ao sacerdócio
de sermos advogados nos bate
porta. É indescritível a sensação
de saber que, graças aos nossos
esforços, a justiça está realizada.

———
Mariane Campos da Sil-
va Bacchin e Gustavo
Henrique Pires, sócios do
escritório Spenassatto
Sociedade de Advogados

Superar crises
Paiva Netto

Só há uma respos-
ta para a dificul-
 dade: suplantá-

la sobranceiramente.
O que nos faz vence-
dores ou derrotados é
o nosso estado de es-
pírito. Quantas cadei-
as e torturas sofreram
os adeptos de Jesus,
marcantemente no início do Cris-
tianismo!... No entanto, com isso,
salvo as exceções de praxe, eles
cada vez mais se fortaleciam.

A História registra: Benito
Juárez (1806-1872), um dos per-
sonagens centrais na unificação
mexicana, lutou para integrar a
população indígena e mestiça à
vida nacional e defendeu os in-
teresses das classes pobres. A fim
de motivar o povo contra as tro-
pas francesas de Napoleão III
(1808-1873) — mandadas em
apoio ao monarca do segundo
Império do México, Maximiliano
I (1832-1867) —, que pretendi-
am o domínio total do seu país,
declarou aquele que seria o pri-
meiro indígena a presidi-lo: “Por
causa da nossa teimosia em não
nos deixar subjugar, eles lutam
sem futuro, sem esperança de
vencer… Aquele que não espera
vencer já está derrotado”.

Vale aqui oportuna reflexão
do respeitado clínico e político bra-
sileiro dr. Adolfo Bezerra de Me-
nezes Cavalcanti (Espírito), que no
dia 11 de abril completa 122 anos
na Pátria Espiritual: “Os celeiros
dos seres de Boa Vontade são
abastecidos em plenitude pelo pro-
cesso de ligação íntima das criatu-

ras com o Criador, so-
bretudo pela Oração e
pela Vigilância. Portan-
to, quanto mais procla-
marmos o Reino de
Deus, certamente os si-
los da Eternidade socor-
rerão as despensas do
Espírito encarnado. A
Lei de Causa e Efeito
permanece sempre em
plena atividade, apesar

da distração humana quanto à
Perfeita Justiça das Leis Divinas.
Pensemos e repensemos constan-
temente sobre a Estratégia de Deus
acerca de nossas vidas. Todo es-
forço empreendido, decerto, tem a
sua útil peleja em prol da vitória”.

Exato, dr. Bezerra! De ple-
no acordo com o ínclito Ben-
feitor Espiritual, que ainda
hoje é carinhosamente chama-
do de “o Médico dos Pobres”.

———
José de Paiva Netto - Jorna-
lista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com

SERVIÇO
O livro A Esperança não mor-
re nunca (Paiva Netto), em
sua versão digital foi lido por
milhares de pessoas em
mais de 30 países, ao longo
de 2020. Saiba mais em
www.paivanetto.com/livros.

O que nos fazO que nos fazO que nos fazO que nos fazO que nos faz
vencedores ouvencedores ouvencedores ouvencedores ouvencedores ou
derrotados é oderrotados é oderrotados é oderrotados é oderrotados é o
nosso estadonosso estadonosso estadonosso estadonosso estado
de espíritode espíritode espíritode espíritode espírito

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555



A Tribuna Piracicabana
Quinta-feira, 28 de abril de 2022 A3

É inaceitável que pessoas ainda morram de malária
Sandra G. de Barros

Esta semana, de
25 a 29 de abril,
marca a luta

mundial contra a ma-
lária. Uma doença in-
fecciosa, potencialmen-
te grave e causada pelo
parasita do gênero
Plasmodium, é geral-
mente transmitida aos seres hu-
manos pela picada de mosquitos
do gênero Anopheles infectados.
Uma doença, em teoria, fácil de
controlar e erradicar, mas que
ainda mata milhares de pessoas
em todo o mundo. Por quê?

Apesar de existirem trata-
mentos simples e efetivos, a prin-
cipal causa de morte por malária é
o diagnóstico tardio. Como mui-
tos profissionais de saúde estão
fora dos centros de referência da
doença, infelizmente acontece de,

muitas vezes, eles não
estarem aptos a identi-
ficar de forma ágil os
sintomas da malária.
Justamente por isso, si-
nais comuns como fe-
bre, dor de cabeça e ca-
lafrios, que, em geral,
surgem após 10 a 15
dias da picada, dificil-
mente são imediata-

mente relacionados à doença.
De acordo com a Organização

Mundial da Saúde (OMS), em 2020
havia uma estimativa de 241 mi-
lhões de novos casos e 627 mil mor-
tes relacionadas à malária em 85
países. Mais de dois terços dessas
mortes foram entre crianças meno-
res de 5 anos que viviam na África.

Aqui, no Brasil, foram notifi-
cados 144.911 casos e 39 mortes
nos estados da região amazônica.
Nos demais estados foram 319 ca-
sos e 11 mortes – o que representa,
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proporcionalmente, 132 vezes
mais mortes fora das regiões
amazônicas, onde a doença é me-
nos comum – e portanto, menos
conhecida tanto por pacientes
quanto por profissionais de saúde
com menos familiaridade com ela.

Recentemente, a OMS desen-
volveu um relatório que, elabora-
do pelo Grupo Consultivo Estraté-
gico sobre Erradicação da Malá-
ria, prova a necessidade de inves-
timento em pesquisa e desenvolvi-
mento para impulsionar os esfor-
ços de erradicação da doença. Este
relatório revela que são necessári-
os investimentos que somem US$

851 milhões até 2030 para o de-
senvolvimento de vacinas, medica-
mentos antimaláricos, novas tecno-
logias para controle de vetores e
inovações para combater a resis-
tência do mosquito a inseticidas.

O mundo precisa olhar para
esta questão. Precisamos prepa-
rar melhor os nossos agentes de
saúde, investir mais em pesqui-
sa e desenvolvimento e em ino-
vação para combater o problema.
Sem um diagnóstico correto e
sem um atendimento assertivo
como padrão, não sairemos do
lugar. E a malária, uma doença
de fácil diagnóstico e controle,
vai continuar sendo uma preo-
cupação em pleno século XXI.

———
Sandra Gomes de Bar-
ros é infectologista e
professora do curso de
Medicina da Universida-
de Santo Amaro – Unisa

Só o Estado é soberano. Ninguém mais...
Dirceu Cardoso Gonçalves

Temos, pela frente, dias de
tensão em Brasilia e no Rio
de Janeiro, por conta do caso

do deputado Daniel Silveira
(PTB-RJ), condenado e cassado
pelo Supremo Tribunal Federal e
perdoado pelo presidente Jair
Bolsonaro, com base no disposi-
tivo constitucional que permite
privativamente ao chefe do Es-
tado conceder o perdão ou graça
quem tenha sofrido condenação.
A Câmara dos Deputados deverá
tomar sua posição sobre o proble-
ma, dentro do raciocínio de que só
podem decidir sobre o mandato po-
pular, os que também são titula-
res de mandato dado pelo povo.
Assim,  quem deve decidir o desti-
no da investidura de Silveira é a
Câmara, jamais o STF, cujos mi-
nistros são nomeados e, por
isso, não têm vinculação direta
com a representação popular.

Depois de tempos de apatia –
ou até rendição, como dizem al-
guns – os congressistas deverão
finalmente assumir suas respon-
sabilidades. Na minha modesta
opinião, erraram e enfraqueceram
a própria representação quando

permitiram a prisão de Silveira.
Naquela oportunidade deveriam
ter avocado o problema e tomado
as devidas providências, sem dei-
xar margem para que o outro po-
der institucional o fizesse. Como
não fizeram, hoje pagam pela omis-
são. A Câmara e demais as insti-
tuições da República dispõem de
estrutura para resolver interna
corporis  os seus problemas mas,
muitas vezes, não há vontade po-
lítica de seus integrantes e coisas
como a que hoje presenciamos to-
mam rumo indesejado. Recorde-
se que além do caso do parlamen-
tar carioca, o suprema corte, nu
ma atitude no mínimo incomum,
também determinou a instalação
da CPI da Covid, e o Senado obe-
deceu passivamente, ensejando a
montagem daquele grupo de na-
tureza circense que fez tanto ba-
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rulho sobre a pandemia, tentou
incriminar o presidente da Repú-
blica e não conseguiu. Só serviu
para gastar o dinheiro público em
ações personalistas de seus mem-
bros e terminou desacreditada.

Deputados, senadores, o pre-
sidente da República e os titulares
de todos os poderes institucionais
precisam observar rigorosamente
a liturgia de seus postos e jamais
invadir seara alheia. Isso, em vez
de resolver os problemas, acaba
criando outros, por vezes mais gra-
ves que os originais. No caso de
Daniel Silveira, a Câmara dos De-
putados deveria ter acionado o
conselho de ética para analisar as
suas declarações consideradas
ofensivas aos ministros do STF e
geradoras da crise. Essa providên-
cia não levaria, necessariamente,
à cassação do mandato do parla-
mentar, mas não deixaria espaço
para que os ofendidos buscassem
a justiça pelas próprias mãos e com
isso ocorresse a crise institucional
hoje lactente. Cada qual – eleito
ou nomeado – tem o dever de agir
para o deslinde dos problemas
surgidos no órgão a que perten-
cem, sob o risco de, não o fazen-
do, levar a quadros inusitados.

A primeira imagem pública
criada quando a Câmara permi-
tiu a prisão de Silveira foi a da
existência de grande número de
congressistas “pendurados” com
processos no STF, que teriam en-
tregue a cabeça do colega para
salvar a própria. É difícil acredi-
tar que isso realmente tenha
ocorrido. Mas, na outra ponta,
temos visto ações extremadas tu-
multuando a relação dos pode-
res que, pela Constituição, devem
ser “harmônicos e independen-
tes”. Os senhores das instituições
precisam ter em mente que só o
Estado (conjunto dos três pode-
res) é soberano. O mesmo não
ocorre com seus operadores –
presidente, parlamentares e mi-
nistros – que, apesar do poder
que enfeixam, têm obrigações e
limitações. Se atuam fora dos
respectivos  “quadrados”, geram
a crise e o mal-estar na Nação.

———
Tenente Dirceu Cardo-
so Gonçalves, dirigente
da ASPOMIL (Associa-
ção de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.
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Incentivo da Prefeitura garante
investimentos de R$ 300 milhões
Com expectativa de geração de 200 empregos, unidade de produção de
biometano será uma das maiores do mundo e deve iniciar operações em 2023

O suporte da Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secre-
taria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e
Renda (Semdettur), junto à em-
presa Raízen, garantiu o anún-
cio de investimento de R$ 300
milhões da companhia em uma
nova unidade de negócio para
produção de biometano no mu-
nicípio, a partir de resíduos da
produção sucroalcooleira.

A Semdettur tem atuado
desde dezembro de 2021 dando
suporte nos quesitos documen-
tais fiscais e tributários à Raí-
zen, em contrapartida de gera-
ção de empregos e receitas pú-
blicas ao município, respeitan-
do neste período a confidenci-
alidade necessária para a segu-
rança e garantia da vinda do
investimento a Piracicaba.

A planta da nova unidade
foi apresentada ao prefeito Luci-
ano Almeida e ao titular da Sem-
dettur, José Luiz Guidotti Juni-
or, em março, pelos executivos
da Raízen, Walter Favaretto Jú-
nior, diretor de serviços admi-
nistrativos, e Edenilson de Almei-
da, coordenador administrativo.

A nova unidade será cons-
truída próximo à Usina Costa
Pinto. As operações devem inici-
ar na safra de 2023/2024, colo-
cando Piracicaba na vanguarda
de energia renovável. As obras
devem iniciar ainda em 2022. A
Raízen tem, atualmente, uma
unidade-piloto de geração de bi-
ogás no município de Guariba.

No primeiro momento, a ex-
pectativa é da geração de 200
empregos diretos e indiretos na

nova unidade em Piracicaba. O
faturamento anual estimado é de
R$ 54 milhões, com produção
média de 26 milhões de metros
cúbicos de biometano por ano.

“Mais do que um grande
investimento de emprego e ren-
da, esse anúncio é a consolida-
ção de Piracicaba como grande
polo de atração de tecnologia e
inovação, especialmente na ge-
ração de energia, em um mo-
mento que estamos vendo como
é importante ter capacidade de
autogeração e de ser autossufi-

ciente em energia, especialmen-
te em um processo que é ambi-
entalmente sustentável”, afirma
o prefeito Luciano Almeida.

Guidotti lembra que a esco-
lha de Piracicaba para receber
esse investimento se deve ao pio-
neirismo do município na produ-
ção sucroalcooleira. “A Raízen
tem 35 usinas espalhadas pelos
estados de São Paulo, Mato Gros-
so e Mato Grosso do Sul e a esco-
lha de Piracicaba foi por toda
nossa história, além de um am-
biente muito favorável e propí-

cio, com a nossa Esalq/USP, com
a própria sede da Raízen aqui, a
maior produtora de açúcar e ál-
cool do mundo. Todo apoio da
Prefeitura está sendo dado para
que esse investimento se conso-
lide”, comenta Guidotti Júnior.

“Esse projeto também con-
solida a nossa parceria com a
Raízen no desenvolvimento de
novas tecnologias, para cada vez
mais Piracicaba ser considera-
da como o Vale do Silício na área
de tecnologia do agronegócio”,
finaliza Luciano Almeida.

Planta da nova unidade foi apresentada ao prefeito Luciano Almeida

Andressa Mota
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Sema visita a Agrishow 2022
Thais Passos/Sema

Secretárias de Agricultura Nancy Thame, de Piracicaba, Simone
Zambuzi, de Limeira, e Walkyria Tavares, de Itapetinga

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Abasteci-
mento), participou na terça-feira,
26, da Agrishow, uma das maio-
res feiras agrícolas da América
Latina, em Ribeirão Preto-SP.

O convite partiu da Secreta-
ria de Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo (SAA),
que chamou os principais municí-
pios agrícolas do Estado que pon-
tuaram no programa Município
Agro, para assinatura de convê-
nios de transferência de recursos
e a participação em palestra sobre
o SIM (Selo de Inspeção Munici-
pal), Sisbi (Sistema Brasileiro de
Inspeção de Produtos de Origem
Animal) e o Sisp (Selo Arte).

“Estamos felizes pelo convite,
pois isso evidencia nossa boa inter-
locução com o Governo Estadual e
nosso desempenho em programas
e políticas públicas, o que colabora
no recebimento de recursos e equi-
pamentos fundamentais para o
desenvolvimento rural de Piracica-
ba”, disse a secretária da Sema,
Nancy Thame, presente no evento.

A 27ª Edição da Agrishow
continua até sexta-feira, 29, às
margens da Rodovia Antônio
Duarte Nogueira (SP-322), em
Ribeirão Preto, em uma área de
520 mil metros quadrados e com

cerca de 800 expositores brasi-
leiros e estrangeiros de diversos
segmentos, entre eles da agricul-
tura de precisão, agricultura fa-
miliar, fertilizantes e defensivos,
máquinas agrícolas e outros.

CONVÊNIOS - A Prefeitu-
ra de Piracicaba já recebeu R$ 30
mil da SAA, destinados à Sema,
em dezembro do ano passado, por
Piracicaba estar entre os 85 muni-
cípios do Estado que mais pontu-
aram no programa Município
Agro, entre 410 cidades inscritas.

A manutenção de parte das
estradas do Canal Torto (PIR
011W) e do Paredão Vermelho (PIR
290), orçado em R$ 995.260,50, e
a recuperação asfáltica da estrada
de Anhumas (PIR 260) e a do bair-
ro Tanquinho (PIR 021), avalia-
dos em R$ R$26.933.308,65, tam-
bém serão custeadas pelo Estado,
após os pedidos serem protocola-
dos pela Sema no gabinete da SAA.

A Secretaria Estadual de Agri-
cultura também enviará uma ca-
minhonete equipada para o traba-
lho de monitoramento e vigilância
da zona rural, depois da Sema ser
contemplada no programa Agro
SP + Seguro, além de um cami-
nhão basculante e um caminhão
trucado com tanque pipa, já en-
tregues, e uma retroescavadeira,
que deve chegar no próximo mês.

CCCCCADETEADETEADETEADETEADETE

João Giannetti busca segunda
vitória na Copa Itu de Kart

Vencedor da primeira etapa
da temporada e segundo colocado
na tabela de pontos da categoria
Cadete, o piloto João Giannetti
participará da terceira etapa da
Copa Itu de Kart 2022, que será
disputada neste sábado, dia 30,
no Kartódromo Arena Itu. Vice-
campeão da Copa SP Light de
Kart, entre os Cadete, em 2021,
quando estreou na categoria, o
piloto piracicabano tenta seu pri-
meiro título no automobilismo.

Com 15 pontos na classifica-
ção, João Giannetti tem 2,5 pon-
tos de diferença para o líder e ten-
tará vencer para assumir a lide-
rança do campeonato, que tem um
total de oito etapas. As duas últi-
mas etapas terão pontuação do-
brada, o que aumenta ainda mais
a competitividade entre os pilo-
tos, com direito a dois descartes.

O jovem piloto conta com
o apoio da TH kids, Eurocar
Multimarcas, ECPA e Ritec.

lp Fotografia

Piloto piracicabano disputa categoria Cadete e venceu na estreia
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Prefeitura abriu inscrições
para concurso público
São 89 vagas para sete cargos; remuneração varia de R$ 1.962,45 a R$ 3.316,98

Estão abertas as inscrições
para o concurso público para a ocu-
pação de 89 vagas na Educação de
Piracicaba. Desde as 10h do dia 25/
04, até às 23h59 do dia 30/05, os
candidatos devem realizá-las, ex-
clusivamente, no site da Fundação
para Vestibular da Universidade
Estadual Paulista Júlio Mesquita
Filho – Vunesp - www.vunesp.
com.br - responsável pelas provas.

De acordo com o edital são
contemplados sete cargos dividi-
dos em professor de Ensino Fun-
damental (30 vagas), professor de
Ensino Infantil (10 vagas), profes-
sor de Educação Física (5 vagas),
secretário de escola (1 vaga), es-
criturário (10 vagas), orientador
de alunos (13 vagas) e auxiliar
de ação educativa (20 vagas).

A remuneração para as fun-
ções varia de R$ 1.962,45 a R$
3.316,98, com cargas horárias
de 33 horas semanais – para os
cargos de professores, e de 40
horas para os demais cargos.

O custo da inscrição varia de
acordo com o grau de escolarida-
de dos candidatos. Para as fun-
ções que exigem Ensino Funda-
mental a taxa é de R$45, já para
Ensino Médio o valor é R$ 57 e,

São 89 vagas para 7 cargos; incrições vão até às 23h59 do dia 30 de maio
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para Ensino Superior, R$83, de-
vendo ser pagas até o dia 31/05.

As provas objetivas e de re-
dação – especificamente para
os cargos de professor, serão
aplicadas em 3 de Julho, em
local a ser definido pela Fun-
dação Vunesp, divididos entre
o período da manhã e tarde.

“Com a realização do concur-
so público estamos buscando sa-
nar um dos principais problemas
na Rede Municipal de Educação
de Piracicaba, que é a falta de pes-
soal dentro e fora das salas de
aula. Esse é o primeiro passo para
resolver essa demanda. Incentivo
a todos que puderem participarem

das provas e integrar a nossa
rede”, destaca o secretário muni-
cipal de Educação, Bruno Roza.

Mais informações sobre o
concurso e a consulta do edital
podem ser obtidas nos sites da
Vunesp, bem como da Prefeitu-
ra Municipal de Piracicaba
(www.piracicaba.sp.gov.br).

AAAAAUTOCONHECIMENTOUTOCONHECIMENTOUTOCONHECIMENTOUTOCONHECIMENTOUTOCONHECIMENTO

Semdettur realiza palestra
gratuita para as mulheres

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e Tu-
rismo (Semdettur) realiza na sex-
ta-feira, 29/04, a partir das 9h,
palestra gratuita intitulada Auto-
conhecimento para Mulheres como
Ferramenta de Empoderamento
Feminino. A palestrante será a psi-
cóloga Milena Pimentel Goulart.

O evento contará ainda com
a participação da guarda-civil Fer-
nanda Nardon, coordenadora da
Patrulha Maria da Penha em Pi-
racicaba, que vai falar sobre me-
didas protetivas para mulheres ví-
timas de violência doméstica. Os
interessados podem comparecer
sem fazer inscrição na sede da
Semdettur, na rua Monsenhor
Manoel Francisco Rosa, 900.

Cris Batochio, diretora de
projetos especiais da Semdettur,
disse que a intenção da secreta-
ria é realizar uma programação
mensal que promova a discus-
são sobre assuntos interessan-
tes ao universo das mulheres.
“No encontro desta sexta-feira
vamos abordar o tema sobre au-
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toconhecimento. Quando as
mulheres se conhecem melhor
têm mais condições de ingres-
sar no mercado, fugir do ciclo
da violência e melhorar a sua
qualidade de vida”, frisou Cris.

A psicóloga Milena tem MBA em
Gestão Estratégica de Pessoas
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Guarda Civil aposentado é
homenageado na Câmara

Fabrice Desmonts

Márcio Alves Martins foi acompanhado durante
a cerimônia por seus familiares

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba entregou, na noite de se-
gunda-feira (25), em cerimônia
realizada na Sala da Presidência,
Voto de Congratulações ao Guar-
da Civil aposentado Márcio Al-
ves Martins pelos relevantes ser-
viços prestados ao Município.

A honraria foi proposta
pelo vereador Paulo Campos
(Podemos) por meio do reque-
rimento 119/2022 e aprovada
por unanimidade pelo plenário
do Legislativo piracicabano.

Nascido em Presidente Pru-
dente, Márcio veio para Piracica-
ba aos 13 anos de idade e formou-
se como ajustador mecânico. Mais
à frente, em 25 de março de 1991,
ingressou na Guarda Civil Muni-
cipal (CGM), “onde prestou servi-
ços para a sociedade em vários lo-
cais, trazendo bem-estar e segu-
rança”, traz a propositura.

Márcio atuou em diversos
próprios municipais, como em ter-
minais de ônibus, prontos socor-
ros e também na Câmara Munici-
pal de Piracicaba, seu último pos-
to de trabalho antes da aposenta-
doria, conquistada após 29 anos e
11 meses de atuação na GCM.

"O mestre, como ele é carinho-
samente por mim chamado, eu tive

a oportunidade e a grata satisfa-
ção de conhece-lo logo quando eu
chegue nesta Casa de Leis. Eu aca-
bei o apelidando de mestre porque
realmente, para nós, foi uma pes-
soa que nos trouxe uma alegria
muito grande. Mestre porque é
uma pessoa que realmente tem
uma liderança, uma liderança no
sentido de ter o mesmo trato com
as pessoas todos os dias, o respei-
to com o cidadão que vem à Câ-
mara. E aí, mestre, quando o se-
nhor se aposentou nós ficamos tris-
tes, pois perdemos o contato e re-
solvemos, então fazer essa home-
nagem", disse Paulo Campos.

"Quero dizer que fiquei
por quase 30 anos na Guarda
Civil Municipal, usando o glo-
rioso fardamento azul, e só te-
nho a agradecer ao vereador
por ele ter reconhecido esse
serviço", disse o homenageado.

O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) também participou da
entrega da honraria e, igualmen-
te, destacou o trabalho do Guar-
da Civil aposentado: "fico muito
feliz pela sua presença nesta Casa
e é sempre importante que a Câ-
mara reconheça as pessoas de
bem, que prestaram relevantes
serviços à sociedade", completou.

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou na noite desta
segunda-feira (25), durante a
12ª reunião ordinária de 2022, o
requerimento 295/2022, que
concede Voto de Congratulações
à Associação Desportiva União
Vila Fátima Futebol Clube por ser
campeã invicta da Taça da Su-
perliga 2022 de Piracicaba.

De autoria do vereador Pau-
lo Campos (Podemos), a proposi-
tura diz que a associação foi fun-
dada em 2008, na Vila Fátima,
“nascendo de 03 times: Brasil Fu-
tebol clube, Independente Futebol
clube e Unidos da Vila Fatima”.

Com diversos títulos conquis-
tados desde 2011, a associação, de

acordo com a propositura, também
desenvolve trabalho social e cul-
tural dentro da comunidade: “o
time União Vila Fátima, também é
uma escola de futebol infantil para
acolher nossas crianças, desenvol-
vendo, todo ano a festa das crian-
ças, chegando a quase 1000 cri-
anças e também um Jantar Nata-
lino para toda comunidade”.

A honraria será entregue, em
data e local a serem definidos, “em
nome do vice-Presidente e Técni-
co, Daniel Poli, auxiliar e tesourei-
ro Fernando Neves, massagista
Gilson Joaquim, e o presidente
Junior Cesar Joaquim, todos os
jogadores, e a comissão técnica”,
traz o texto do requerimento.
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Câmara aprova homenagem
ao Vila Fátima Futebol Clube

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba entregou na noite desta
segunda-feira (25), Voto de Con-
gratulações à defensora dos ani-
mais, Tatiana de Freitas Siviero,
pelos relevantes serviços presta-
dos ao município. A honraria foi
proposta e entregue pelo verea-
dor Paulo Campos (Podemos),
em cerimônia realizada na Sala
de Reuniões da Presidência.

Natural de Piracicaba, Tatia-
na herdou da mãe o carinho pelos
animais. Ela, de acordo com o re-
querimento 145/2022, proposto
por Paulo Campos, participa há
anos de diversas ações voltadas à
causa e, inclusive, ajudou a criar,
em 2014, o projeto GM Pet, “sen-
do na época o segundo projeto do
país onde a guarda municipal
passou a atender denúncias de
maus tratos”, traz a propositura.

“Seu histórico, Tatiana, se fos-
se para colocar no papel, não ia
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Protetora de animais recebe homenagem do Legislativo

Tatiana de Freitas Siviero foi homenageada na noite de segunda (25)

Fabrice Desmonts

caber. De fato, você merece rece-
ber essa honraria pelos relevantes
serviços prestados à causa animal,
com muita dedicação e muita ho-
nestidade”, disse o vereador.

Paulo Campos ainda lem-
brou da participação da homena-
geada no resgate do cão Beethoven,
“que ficou por 1 mês confinado de-
vido à morte de sua tutora e nin-
guém entrava para socorre-lo”, in-
forma o texto do requerimento.

“O Beethoven que está relata-
do aí, nós fizemos contato com a
Tatiana era quase meia noite, e ela
não se eximiu da responsabilida-
de e nos atendeu na hora. Ela
fez o resgate desse cão, e ele foi
adotado por uma família no San-
ta Rosa”, falou o parlamentar.

“É um trabalho que você
tem que se abster de outras coi-
sas para se dedicar aos cuida-
dos animais. Você acompanhou
de perto o caso do Beethoven e

viu o sofrimento dele, a como-
ção que o caso causou. Esse foi
um caso, mas a gente recebe cer-
ca de 30 a 40 pedidos semelhan-

tes por dia, e fazemos o que dá”,
disse Tatiana Siviero, que agra-
deceu ao vereador pelo reconhe-
cimento público de seu trabalho.

IIIIINTENSIVENTENSIVENTENSIVENTENSIVENTENSIVE C C C C CONNECTIONONNECTIONONNECTIONONNECTIONONNECTION

AgTech Garage anuncia startups para programa de inovação
O programa Intensive Con-

nection Latam, realizado em par-
ceria entre o AgTech Garage —
maior hub de inovação especializa-
do no agronegócio na América
Latina — e sete empresas líderes
em seus segmentos e com ativida-
des ligadas ao agronegócio,
anunciam as 13 startups que fa-
rão parte de uma jornada de coo-
peração nos próximos sete meses.

Em conjunto com o AgTech
Garage, as empresas brasileiras
Suzano, do segmento de papel e ce-
lulose, e a instituição financeira co-
operativa Sicredi, a companhia ame-
ricana de máquinas John Deere, a
marroquina de fertilizantes OCP, a
empresa francesa de saúde animal
Ceva, a empresa global de agrone-
gócio e alimentos Bunge e a multi-
nacional alemã de saúde e nutrição
Bayer, selecionaram startups com

tecnologia de ponta para colaborar
com seus desafios de inovação.

Referência no Brasil, o In-
tensive Connection é o principal
programa de inovação aberta no
agro do país e chega este ano à
sua quarta edição. Ao todo, mais
de 200 startups latino-americanas
se inscreveram para participar e
33 chegaram a ser finalistas.

José Tomé, CEO do AgTech
Garage, conta que o número de
inscrições para o Intensive Connec-
tion se manteve no alto patamar
atingido em 2021, de mais de duas
centenas de ag&foodtechs, que em
sua maioria postularam para mais
de um desafio proposto pelas sete
diferentes participantes. A Bayer
chegou a ter mais de 100 inscri-
ções para seus desafios. John De-
ere e Sicredi passaram de 80 cada,
e a OCP superou as 70 inscrições.

“Foi uma edição super com-
petitiva e que demandou do nos-
so time e dos parceiros um traba-
lho a várias mãos para não per-
der nenhum detalhe e oportuni-
dade em potencial. Se o parceiro
escolhe duas startups para tra-
balhar com alto nível de engaja-
mento durante o ano, são as star-
tups do Intensive Connection. É
motivo de imensa satisfação para
nós o grau de comprometimento
das companhias com o ecossiste-
ma de inovação e com a geração
de valor para as startups”, diz.

Hoje, o AgTech Garage já con-
ta com mais de 900 ag&foodtechs
conectadas à sua plataforma digi-
tal e protagoniza com os parceiros
da comunidade uma nova dinâ-
mica em prol da inovação no agro-
negócio. Henrique Provenzzano,
Coordenador de Programas de

Inovação Aberta do AgTech Gara-
ge, lembra que as startups selecio-
nadas têm acesso via IC a mento-
rias, networking, eventos exclusi-
vos, conexões e todo o apoio do
AgTech Garage e dos parceiros
corporativos para aperfeiçoarem
suas soluções e ganharem escala-
bilidade ao longo do programa que
visa a potencialização das startups.

A proximidade entre as com-
panhias e as ag&foodtechs du-
rante o Intensive Connection pode
resultar ainda em provas de con-
ceito (POCs), negócios, co-desen-
volvimento de novas soluções tec-
nológicas e até mesmo investi-
mentos, tudo para impulsionar a
sustentabilidade e competitivida-
de do agronegócio. O programa
Intensive Connection é equity
free, ou seja, não requer partici-
pação acionária nas startups.
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Paulo Campos teme que R$ 350 mil para a cidade retornem ao Estado
O vereador Paulo Campos

(Podemos) externou preocupa-
ção com a possibilidade de que
recursos de emenda parlamen-
tar do deputado estadual Alex
de Madureira (PSD) destinados
ao município há mais de um ano,
mas não empregados para sua
finalidade até agora, retornem
aos cofres do governo paulista.

"A Prefeitura recebeu, em 14
de abril de 2021, R$ 350 mil de

emenda parlamentar para a cons-
trução de um campo de futebol
society na região do Campestre e
até o momento nada foi feito. O
receio que tenho é de que essa
emenda volte", comentou Paulo
Campos, pedindo que seja feita
"gestão junto ao Executivo para
poder viabilizar essa questão".

Na tribuna, durante a 12ª
reunião ordinária, nesta segun-
da-feira (25), o parlamentar

chamou de "aberração jurídica"
o fato de a Prefeitura buscar
aval da Justiça para conceder
reajuste ao funcionalismo.

"Como pode o prefeito entrar
com uma ação para o Tribunal de
Justiça decidir acerca dos 10,56%?
Não existe isso; a função do Judi-
ciário é proferir sentenças, não
executar. Quem tem que pagar os
21% aos servidores públicos mu-
nicipais é o Executivo, e ele vai lá,

bate à porta do Judiciário, numa
aberração jurídica", disse o vere-
ador em relação a Luciano Almei-
da. "Lamentável, ele já é ruim e
está sendo muito mal orientado."

"É um prefeito que é una-
nimidade: ninguém gosta dele;
estou transitando em toda a ci-
dade e por onde passo não acho
um. Ele é democrático: não
atende nem o pobre, nem o
rico", completou Paulo Campos.
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Bebel promove audiência
pública para  debate, hoje
Objetivo é destacar o Fundeb e a valorização dos profissionais da
educação; evento acontece hoje, às 17 horas, pelas redes sociais

A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Esta-
do de São Paulo), a deputada es-
tadual Professora Bebel (PT) pro-
move nesta quinta (28) audiên-
cia pública para debater o Fun-
deb (Fundo de Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Edu-
cação), e a valorização dos profis-
sionais da educação. O evento
acontece a partir das 17 horas, e
contará com as participações de
Thiago Soares, do Dieese, e do eco-
nomista Caio Callegari. A audiên-
cia será online e poderá ser acom-
panhada pelas redes sociais da de-
putada ou pelo acesse bit.ly/3udtJei.
O ID da reunião é 695 931 8906 e
a senha para acesso é o 12345.

A deputada Professora Bebel
liderou movimento estadual em
defesa da aprovação  do novo
Fundeb permanente. Então pre-
sidenta da Comissão de Educa-
ção e Cultura da Assembleia Le-
gislativa de São Paulo,  em 4 de
outubro de 2019, Bebel lançou
naquela Casa o Fórum pelo Fun-
deb Permanente, em audiência na
Alesp, que contou com a presença
de deputados federais da Comis-
são Especial do FUNDEB e diver-
sas entidades altamente represen-
tativas da educação e da socieda-
de civil, além de movimentos po-
pulares, tendo repercussão nacio-
nal, contribuindo para sua apro-
vação pelo Congresso Nacional,
sendo um passo fundamental para
que a educação básica pública bra-
sileira tenha continuidade. “Sem
essa aprovação, haveria o colapso
da educação brasileira, sobretu-
do nos Municípios”, enfatiza.

O que prevê o novo Fundeb?
-- O novo FUNDEB prevê o au-
mento gradual dos recursos da
União para o Fundeb, que passa-
rá dos 10% atual para 23% até o
ano de 2026 e garante 70% dos
recursos para o pagamento do piso
salarial para todos os profissionais
da educação e torna o fundo per-
manente.  “Importantíssimo tam-

bém é que ele assegura o financia-
mento da educação infantil (cre-
ches e pré-escolas), pois 5% dos
recursos recebidos pelos municí-
pios devem ser destinados a esse
nível de ensino. Outra grande con-
quista é que o financiamento da
educação será balizado pelo Custo
Aluno Qualidade (CAQ), cálculo que
prevê as condições estruturais e
pedagógicas necessárias para um
ensino de boa qualidade”, ressalta.

No entanto, a Professora Be-
bel enfatiza que a  luta é perma-
nente. “Temos que assegurar a fis-
calização do uso desses recursos e

a nova lei oferece mecanismos para
isso. A sociedade lutou e agora
precisa fazer valer sua conquista”,
diz. “O próprio nome do Fundeb –
Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação assim define. E o texto
da lei diz que 70% dos recursos do
Fundo devem ser destinados à
valorização dos profissionais da
educação. Valorização de verdade
é melhorar os salários. “Nossas
próximas metas é que também os
funcionários das escolas possam
ser beneficiários do Fundeb, pois
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Inciativa da audiência pública é da deputada estadual Professora Bebel

ele se destina a valorizar todos os
profissionais da educação e para
que, doravante essas verbas sejam
usadas para reajuste salarial e não
para abono, como fez o governo
do Estado de São Paulo. Portanto,
a luta agora é para garantir que
esses recursos sejam realmente
aplicados na valorização da edu-
cação pública de qualidade e dos
profissionais da educação, e esse
debate que estaremos promoven-
do é justamente para debater isso
e criarmos instrumento para co-
brar o efetivo cumprimento do que
estabelece o Fundeb”, completa.
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Vereador indica implantação de
sistema de lazer em área verde

O vereador Gilmar Tanno
(PV) esteve na manhã desta ter-
ça-feira (26) na área verde situa-
da na rua Professor Eulálio de Ar-
ruda Mello, no Jardim Noiva da
Colina, que, ampla e ociosa, po-
deria ser utilizada para a implan-
tação de um sistema de lazer.

No bairro, o parlamentar vis-
toriou diversas áreas públicas
passíveis de melhorias. Sob a
ponte da avenida Antonia Pazzi-
nato Sturion, por onde passa o
córrego Noiva da Colina, Gilmar
Tanno indica que seja instalada
uma galeria fluvial, a fim de au-
mentar a vazão de água no tre-
cho, considerando os frequentes
alagamentos que ocorrem em
épocas chuvosas, uma vez que as
tubulações de escoamento existen-
tes são insuficientes para o volu-
me de água, que chega a impedir o
trânsito de veículos na avenida.

No mesmo local, o vereador
constatou a necessidade de
poda nas árvores que margeiam

Assesso-
ria parlamentar

Área fica na rua Prof. Eulálio de Arruda Mello, no Jardim Noiva da Colina

o córrego, cujas copas "estão ex-
cessivamente baixas", impedin-
do a passagem dos pedestres na
calçada. Após visitar outras áre-
as que se encontram na mesma
situação, Gilmar Tanno enca-
minhará as demandas ao Exe-
cutivo "para a melhoria da
qualidade urbana e ambiental".

Ainda pela manhã, em visita
ao Engenho Central, o parlamen-
tar destacou o sucesso do traba-
lho feito pela Selam (Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras) com crian-
ças ginastas em um dos barracões,
levando em consideração o espaço
"bem estruturado para o bom de-
senvolvimento do esporte".

Contudo, ele alertou para a
necessidade de haver um espa-
ço físico fixo, a exemplo de um
ginásio, para que as atividades
possam ter seguimento mesmo
durante a realização de eventos
no Engenho Central, como é o
caso da Festa das Nações.
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LAR DOS VELHINHOS
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) destacou a realiza-
ção da Feira das Mães nes-
tes próximos sábado, 30, e
domingo, 1, no Lar dos Ve-
lhinhos. “Essas ações con-
tribuem para manter a enti-
dade em evidência e ajudam
na arrecadação de donativos”,
disse. O evento terá entrada
gratuita, mas os organizado-

res pedem para quem puder,
levar um pacote de fraldas ge-
riátricas, muito utilizadas pe-
los moradores. A Feira das
Mães ocorrerá das 9h às 18h
nos dois dias, com várias
opções de presentes para o
Dia das Mães, atrações mu-
sicais, barracas de gastro-
nomia e estacionamento
gratuito para os visitantes.

RRRRREPRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTAAAAATIVIDTIVIDTIVIDTIVIDTIVIDADEADEADEADEADE

Vereador acolhe demandas da
Associação do Nova Vila Nova

Assessoria Parlamentar

Donizete Roberto da Silva, Rafael Henrique Alberoni e Pedro Kawai

A convite do presidente da
Associação dos Moradores do
bairro Nova Vila Nova, Donize-
te Roberto da Silva, o vereador
Pedro Kawai (PSDB) foi conhe-
cer de perto, ontem, 27, as ne-
cessidades da comunidade, que
já é composta por 110 habitações
consolidadas, mas ainda em
processo de regularização.

No local, Kawai verificou que
o loteamento residencial possui
boa infraestrutura, com arrua-
mento compatível ao que prevê a
legislação, fornecimento de água
por meio de poços artesianos,
energia elétrica e cabeamento
para internet, por fibra óptica.

De acordo com o vereador, a

principal reivindicação dos propri-
etários é de que o processo de re-
gularização fundiária também be-
neficie o bairro. Ele se colocou à
disposição da associação para con-
tribuir com sua experiência parla-
mentar e disposição para buscar o
entendimento e para ajudar no
diálogo junto ao Poder Público.

"A Câmara é a casa do povo e,
certamente, estará de portas aber-
tas para trazer o tema do marco
legal da regularização fundiária de
volta ao debate, para que não ape-
nas a comunidade do Nova Vila
Nova, mas os moradores de vári-
os outros loteamentos consigam,
enfim, o direito de serem donos
'de papel passado'", destacou.
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Roda de Conversa debate a divisão dos três poderes
As atribuições e a constitui-

ção dos três poderes, Executivo,
Legislativo e Judiciário, foram
tema de roda de conversa promo-
vida na tarde desta terça-feira (26)
pela Escola do Legislativo da Câ-
mara Municipal de Piracicaba.

Intitulada “Os três poderes:
sua constituição; suas atribui-
ções e seu relacionamento”, a ati-
vidade foi realizada por meio da
plataforma Zoom, e teve trans-
missão ao vivo pelo canal do You-
tube da Escola do Legislativo.

A conversa foi mediada pelo
bacharel em direito Bruno Dido-
né, servidor público municipal lo-
tado no Setor de Gestão de Docu-
mentação e Arquivo do Departa-
mento Administrativo e de Docu-
mentação da Câmara Municipal de
Piracicaba e contou com a partici-
pação do ex-vereador e atual che-
fe de gabinete do vereador Paulo
Camolese (PDT), Antonio Oswal-
do Storel, e do sociólogo Renato
Travassos.  A abertura da ativi-
dade ficou a cargo do vereador
Pedro Kawai (PSDB), coordena-
dor da Escola do Legislativo, que
apresentou os convidados e os
agradeceu pela participação.

TRÊS PODERES – Storel,
no início de sua fala, explicou que
a divisão dos poderes deriva do
pensamento do filósofo iluminis-
ta francês Montesquieu (1689-
1755), que via na centralização do
poder em apenas uma figura a
fonte de um sistema autoritário.

Ao criar poderes separados
e harmônicos, cada um com sua
especificidade, permite-se o con-
trole dos atos de uns pelos ou-
tros, o que amplia as chances de
efetivação dos interesses co-
muns de uma sociedade em de-
trimentos dos interesses parti-
culares ou de grupos específicos.

"Não há hierarquia entre os
três poderes", lembra Antônio
Storel, mas apenas atribuições
diferentes: "o poder Legislativo
cria as leis, o poder Executivo
as coloca em prática, as execu-
ta, e o poder Judiciário julga os
atos que a ele compete julgar
com base nas leis existentes".

Segundo Renato Travassos,
apesar de haver autonomia de
um poder em relação a outro,
todos precisam trabalhar de for-
ma conjunta: “o que se observa
é que mesmo havendo essa in-
dependência, deve haver uma
sinergia entre os três poderes.
Do contrário, fica uma coisa de
estica e puxa e, na realidade, o
objetivo maior, que é o bem co-
mum, ele deixa de ser o foco prin-
cipal”, pondera o sociológico.

Bruno Didoné lembra que
muitas pessoas não compreen-
dem, na prática, essa separação
entre os poderes, principalmente
na esfera municipal: “tem gente
que pergunta se a Câmara é a
Prefeitura, e vice-versa. Eu faço
parte do programa Conheça o Le-
gislativo, e nós recebemos na
Casa os alunos [de escolas públi-
cas e privadas da cidade] justa-
mente com essa finalidade, para
falar da história da Câmara e tam-
bém um pouquinho da separação
dos poderes. Nós constatamos que
poucos alunos, poucas pessoas, já
têm essa noção de que existem três
poderes e que cada um é inde-
pendente do outro”, destaca.

PECULIARIDADES – Os
poderes constituídos no Brasil pos-
suem características próprias em
relação à forma como são ocupa-
dos, destaca Storel. No poder Ju-
diciário - que só existe nas esferas
Federal e Estadual -  seus inte-
grantes, juízes e desembargadores,

majoritariamente ingressaram na
carreira por meio de concurso pú-
blico. A exceção fica por conta dos
ministros e parte dos desembar-
gadores, que são indicados.

Já no poder Executivo e Le-
gislativo, os representantes le-
gais são eleitos por meio do voto
popular. É o caso do Presidente
da República, dos Governado-
res, Senadores, Deputados, Pre-
feitos e também dos vereadores,
representantes do poder Legis-
lativo na esfera municipal.

Estrutura e importância do
Legislativo municipal – Durante
a Roda de Conversa, Antonio Sto-
rel ainda apresentou de forma
breve a estrutura do poder Legis-
lativo municipal piracicabano.
Storel explica que a Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba é atualmen-
te composta por 23 vereadores,
“um número estabelecido de acor-
do com a Constituição Federal e

que é proporcional ao número de
habitantes da cidade”, explica.

Além do plenário, maior ins-
tância deliberativa e que congrega
todos os vereadores, há também a
Mesa Diretora, que é o órgão dire-
tivo da Casa, além das Comissões
e dos departamentos, cada um
com atribuições próprias. Ele ain-
da lembrou a existência de outros
órgãos na Casa, como a própria
Escola do Legislativo e a Procu-
radoria Especial da Mulher.

De acordo com Storel, o pa-
pel central de uma Câmara é apro-
var as leis que nortearão o desen-
volvimento de uma cidade. “Es-
colher um vereador é escolher al-
guém que vai trabalhar com essa
responsabilidade, vai aprovar leis
e normas tanto no setor urbano
como no setor social, na questão
da educação e da saúde. São es-
sas leis que darão condições ao
desenvolvimento da cidade”.

Reprodução/Internet

Sociólogo Renato Travassos foi um dos participantes do evento
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"Rotina proporciona mais tempo
livre e produtividade”, diz gestor
Evandro Mangueira ministrou, ontem, 27, no período da tarde,  palestra
na Escola do Legislativo sobre “Gestão de Prioridades – Tempo”

A Escola do Legislativo pro-
moveu ontem, 27, a palestra on-
line sobre o tema: "Gestão de Pri-
oridades - Tempo", ministrada
pelo assessor do Centro de Pós-
Graduação da EEP (Escola de
Engenharia de Piracicaba) e ges-
tor financeiro, Evandro Man-
gueira. Ele abordou como a roti-
na proporciona mais tempo livre
e produtividade, tanto na vida
pessoal quanto na profissional.

Evandro afirmou que a pri-
meira atividade e a mais impor-
tante para a gestão de priorida-
des é o autoconhecimento. “ A
pessoa que não tem boa gestão de
prioridade, quando questionada
se é capaz de fazer algo ou não,
diz que acha que sim. Se a pessoa
se conhece, ela sabe dizer se pre-
cisa ou não de ajuda externa, se
consegue fazer algo”, afirmou.

Se conhecer irá ajudar a deci-
dir quais atividades são priorida-
des. Para isso, a primeira tarefa é
fazer uma lista de todas que preci-
sam ser feitas e quanto tempo
cada uma delas demanda. “Tem
que deixar um tempo maior para
coisas mais lucrativas”, explicou.

Ele acrescentou ainda que
ter tempo livre é qualidade de

vida e isso aliviará o cérebro
para produzir melhor. “Tem
gente que tem orgulho de dizer
que não tira férias. Você fica sem
tempo para a família, para os
filhos e, além disso, a equipe acha
que não consegue fazer nada so-
zinha, sem aprovação, e é algo
difícil de reverter depois”, disse.

“Você precisa transformar
quem você é, olhar sua rotina com
disciplina. Fazer algo está associ-
ado a hábito e não só a vontade”,
disse. Mas como conseguir? Entre
vários exemplos e histórias reais,
contadas detalhadamente por
Evandro, ele também afirma que
é preciso ter um gatilho mental,
associando uma rotina a uma re-
compensa. “Você faz o trabalho e
depois algo que te recompensa.
Depois que virou rotina, você
pode retirar a recompensa”, dis-
se. A rotina é adquirida quando
você faz algo automaticamente.

Sugestões de métodos, fer-
ramentas e atividades que aju-
dam no autoconhecimento, na
gestão de prioridades e na roti-
na também foram recorrentes
durante a palestra. De manei-
ra didática e lúdica, outros te-
mas, como por exemplo os prin-

Evandro Mangueira, palestrante da EEP
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cipais inimigos da produtivida-
de, também foram abordados.

Ele também apresenta alguns
livros para obter hábitos saudá-
veis e organizar a rotina diária. A
matriz de prioridades foi detalha-
da para ajudar aos que assisti-
ram a palestra a colocar em prá-
tica todas as dicas e ensinamen-
tos apresentados. Uma das fer-
ramentas mais enfatizadas por
Evandro foi a “Arte de Dizer

Não”. Ele explica como negar algo
sem parecer chato ou arrogante.

O coordenador da Escola
do Legislativo, vereador Pedro
Kawai (PSDB) acompanhou a
palestra e fez o encerramento
agradecendo a disponibilidade do
palestrante e a equipe da Escola
do Legislativo. "Que tenhamos
mais palestras como essa", afir-
mou. O evento foi mediado pela
secretária da escola, Érica Diniz.
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Câmara parabeniza empresa
com destaque em projeto

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba, conforme iniciativa do
vereador Thiago Ribeiro (PSC),
na moção de aplausos 23/2022
parabeniza a Ótica Eliana, por
participar do projeto Fábrica
de Sonhos 2021, em comemo-
ração às festividades de Natal.

O projeto constitui em pre-
sentear e realizar o sonho de cri-
anças que escrevem uma carti-
nha ao Papai Noel. A ótica par-
ticipou do desenvolvimento e
execução do projeto através da
adoção de uma das cartinhas.

Fundada em 2009, a Ótica
Eliana é uma empresa familiar,
que dispõe de uma equipe técnica
especializada e atualmente conta
com duas lojas para atender os
clientes, na região central de Pi-
racicaba, rua Benjamim Cons-
tant, nos números 1201 e 1330.

A entrega da honraria acon-
teceu na manhã desta quarta-fei-
ra (27), às 10 horas, na matriz
da loja, rua Benjamim Constant,
1330, em ato solene da Câmara
Municipal. A proprietária da em-
presa, Eliana de Moraes Santos
Lopes, juntamente com o seu fi-
lho, Marcelo Lopes agradeceram
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Índices locais de saneamento contrapõem média nacional

Moção entregue por Thiago Ribeiro contempla a Ótica Eliana

Fabrice Desmonts

a Câmara pelo recebimento da
comenda, além de rogar a Deus
para que continue iluminando
a todos pelo bom caminho.

Já o vereador Thiago Ribeiro
falou da alegria e satisfação em
ver o andamento deste projeto,
onde a empresa se predispôs a abra-
çar uma iniciativa que faz muita
diferença na formação de uma cri-
ança. O parlamentar também en-
fatizou a disposição de continui-
dade do projeto, a ser reproduzi-
do em 2022 e nos anos vindouros.
Ribeiro também ressaltou o papel
da Câmara, onde por unanimida-
de dos parlamentares a moção foi
aprovada, em consonância com o
reconhecimento da população pe-
rante a disposição da Ótica neste
projeto de relevância social.

No teor da moção, o parla-
mentar também realça a qualida-
de dos produtos ofertados, que
são cuidados com carinho e pas-
sam por um rigoroso controle de
qualidade. A empresa conta com
uma equipe técnica especializada,
com pessoal técnico formado na
área, pronta para auxiliar na es-
colha dos óculos e lentes, onde se
busca a satisfação dos clientes.
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Luciano Almeida visita sede
da 1ª Companhia da PM

Divulgação

Prefeito conheceu as novas instalações da 1ª Companhia da PM

O prefeito Luciano Almeida
visitou na terça-feira, 26, a sede
da 1ª Companhia da Polícia Mili-
tar, construída no Jardim Espla-
nada. Luciano foi recebido pelo
tenente-coronel Alexandre Berga-
masco, comandante do 10º Bata-
lhão da Polícia Militar do Interi-
or, e pelo capitão Daniel Munhoz.
A sede, inaugurada pelo governa-
dor Rodrigo Garcia no dia 08/04,
foi construída pela Prefeitura de
Piracicaba, com investimento de R$
802,7 mil na obra, finalizada no
ano passado. O Estado investiu
mais de R$ 120 mil para aquisição
de mobília e identificação visual.

Luciano conheceu as instala-
ções e ofereceu toda a infraestru-
tura necessária para o pleno de-
senvolvimento do profissional po-
licial, assim como para o atendi-
mento mais eficaz aos cidadãos. O
tenente-coronel Bergamasco des-
tacou como significativa a mudan-
ça da sede, lembrando que a ante-
rior, em imóvel alugado na aveni-
da Dr. Paulo de Moraes, não ofe-
recia condições adequadas de tra-

balho aos policiais. “O novo pré-
dio, além de estar em localização
estratégica para o combate à cri-
minalidade, apresenta condições
ideais para o aperfeiçoamento do
sistema de segurança pública na
região”, disse Bergamasco.

ESTRUTURA - A 1ª Com-
panhia está localizada na rua Bo-
gotá, no bairro Jardim Esplana-
da, em terreno de 1.199 m2 doado
pela Prefeitura, e visa reforçar a
segurança local, proporcionando
melhores condições de trabalho
aos policiais e de atendimento ao
público. A construção, de 419,84
m2, está dividida em recepção, sa-
nitários, salas de atendimento,
arquivo/depósito, refeitório/cozi-
nha, vestiários, quartos e áreas de
circulação, garagem coberta.

A localização é considerada
estratégica, uma vez que atende
os bairros Jardim Esplanada,
Jupiá, Paulista, Pauliceia, Pau
d'Alhinho, Bongue, Jaraguá,
Bairro Verde, Santo Antônio,
Kobayat Líbano, Monte Cristo,
Novo Horizonte e adjacências.

JJJJJULHOULHOULHOULHOULHO A A A A AMARELOMARELOMARELOMARELOMARELO

Campanha é aprovada
pela Câmara Municipal

O requerimento 263/22, do
vereador Pedro Kawai (PSDB), que
solicita a realização do lançamento
da campanha Julho Amarelo, no
salão nobre da Câmara Municipal
de Piracicaba, foi aprovado, na se-
gunda-feira (25), durante a 12ª reu-

nião ordinária deste ano. Com a
campanha, a população será cons-
cientizada sobre as hepatites virais,
as formas de prevenção, testagem
e adesão ao tratamento de comba-
te à doença. A campanha é realiza-
da anualmente no mês de julho.

A universalização do esgoto
em Piracicaba, conquistada em
2014, garante qualidade de vida e
bem-estar à população, além da
presença do município no topo de
rankings nacionais de saneamen-
to básico. E quando essa condi-
ção é traduzida em números, des-
taca-se a atuação da concessio-
nária Mirante que, ao longo da
última década, elevou os serviços
de esgotamento sanitário da ci-
dade ao patamar de excelência.

Para se ter uma ideia, nos
últimos sete meses – período en-
tre agosto de 2021 e fevereiro este
ano – o volume total de esgoto
in natura que deixou de ser des-
pejado no meio ambiente equiva-
le a 23.456.609 m³. “Ou seja, a
Mirante tratou nesse período
23,4 bilhões de litros de esgoto”,
comenta o gerente de Operações
da Mirante, Rodrigo Leitão. O
montante equivale a, aproxima-
damente, o volume de 9.360 pis-
cinas olímpicas - cada uma com
2,5 milhões de litros de água.

Divulgação

Universalização do saneamento na cidade foi conquistada em 2014

“Piracicaba, cidade que
conquistou a universalização
do esgotamento sanitário em
2014, é um contraponto de efi-
ciência em relação às estatísti-
cas nacionais de saneamento
básico. Essa situação privilegi-
ada do município foi fruto de
grandes investimentos, planeja-
mento administrativo e operaci-
onal, além da oferta contínua de
serviços de qualidade na gestão
do esgotamento sanitário”, ana-
lisa a diretora presidente da Mi-
rante, Silvia Leticia Tesseroli.

A eficiência de Piracicaba no
saneamento básico contrasta com
os dados quantitativos disponibi-
lizados pelo Esgotômetro, ferra-
menta digital mantida pelo Insti-
tuto Trata Brasil que mapeia a ca-
rência das redes de esgoto no país.

De acordo com o Esgotôme-
tro, o volume de esgoto sem tra-
tamento lançado mensalmente
na natureza corresponde a 160
mil piscinas olímpicas. Até o dia
15 de março, portanto, essa des-

carga irregular se aproximava de
395 mil piscinas de esgoto des-
carregadas no meio ambiente.

De acordo com dados de 2019
do Sistema Nacional de Informa-
ções sobre Saneamento (SNIS),
quase 100 milhões de brasileiros
(ou 46% da população) ainda não

têm acesso à coleta de esgoto. No
mesmo ano, o Brasil registrou mais
de 273 mil internações por doen-
ças de veiculação hídrica decor-
rentes da falta de saneamento.

O Esgotômetro pode ser
acessado na página principal do
site www.tratabrasil.org.br .
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Palestras apontam situação
dos acidentes de trabalho
Evento no Cerest, hoje, 28, a partir das 14 horas, terá palestras sobre
cenário na região de Piracicaba e os desafios e perspectivas na prevenção

Divulgação

Wagner da Silveira, o Juca dos Metalúrgicos, diz que os acidentes de
trabalho são uma das principais preocupações do Instituto Conespi

Dirigentes do Instituto Cones-
pi (Conselho das Entidades Sindi-
cais de Piracicaba) participam hoje,
28, durante o “Dia Mundial em
Memória às Vítimas de Acidentes
de Trabalho”, de um encontro que
debaterá “Cenário dos Acidentes
de Trabalho na região de Piraci-
caba”. O evento acontecerá das 14
às 16 horas, no anfiteatro do Ce-
rest de Piracicaba (Rua do Traba-
lho, 634), e será marcado por pa-
lestra a ser proferida pelo técnico
do Cerest, Alessandro José Nunes
da Silva, e também “Desafios e
Perspectivas dos sindicatos nas
ações de prevenção de acidentes e
adoecimentos relacionados ao
trabalho”, que terá como pales-
trante o professor da USP, Rodol-
fo Andrade de Gouveia Vilela.

O presidente do Conespi, Wag-
ner da Silve, o Juca dos Metalúr-
gicos, diz que, apesar dos avan-
ços, infelizmente o trabalhador
continua se adoecendo no ambi-
ente de trabalho e ainda há víti-
mas fatais de acidentes. “Isso de-
monstra que temos que continuar
atento aos ambientes de trabalho

e cobrando o cumprimento das
normas de segurança pelas empre-
sas e empoderando o trabalhador
para que denuncie qualquer situ-
ação que possa colocar sua saúde
e segurança em risco”, diz.

ORIGEM DA DATA - A ex-
plosão de uma mina nos Estados
Unidos, em 28 de abril de 1969,
que matou 78 trabalhadores,
marcou a data como o Dia Mun-
dial em Memória às Vítimas de
Acidentes do Trabalho. Encam-
pando essa luta, mas com foco na
prevenção, a Organização Interna-
cional do Trabalho instituiu em
2003 o 28 de abril como o “Dia
Mundial de Segurança e Saúde no
Trabalho em Memória às Vítimas
de Acidentes de Trabalho”.

De acordo com dados da Or-
ganização Internacional do Tra-
balho (OIT), que, desde 2003, ado-
tou 28 de abril como “Dia Mundi-
al da Segurança e Saúde no Tra-
balho”, ocorrem anualmente 270
milhões de acidentes de trabalho
em todo o mundo. Aproximada-
mente 2,2 milhões deles resultam
em mortes. No Brasil, segundo o

relatório, são 1,3 milhão de casos,
que têm como principais causas o
descumprimento de normas bási-
cas de proteção aos trabalhadores
e más condições nos ambientes e
processos de trabalho.

Justamente para marcar esta
data, o Instituto Conespi promove

anualmente eventos, como o que
será realizado nesta quinta-feira,
que inclusive será seguido de uma
oficina para troca de ideias e capa-
citação de dirigentes sindicais para
que possam atuar cada vez com
maior propriedade em defesa de
ambientes seguros de trabalho.

O Plenário da Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo
(Alesp) manifestou concordân-
cia, em sessão na terça-feira (26),
com a decisão do Conselho Naci-
onal de Política Fazendária (Con-
faz) de isentar o ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadori-
as e Serviço) para componentes e
equipamentos para o aproveita-
mento de energia solar no Estado.

“Além de todas as vantagens
ambientais e econômicas, esse é
um forte e promissor negócio que
vem se ampliando e criando mui-
tos empregos, portanto, ao con-
cordar em conceder isenção de
ICMS para equipamentos e com-
ponentes para a geração de ener-
gia solar, acredito que essa medi-
da garantirá aos projetos insta-
lados em território paulista a com-
petitividade que este mercado
está precisando para se desenvol-
ver ainda mais”, afirmou Alex de
Madureira, ao justificar a dispo-
sição de votar a favor da isenção.

A decisão inclui células vol-
taicas (painéis solares) e aquece-
dores solares de água à lista de
componentes voltados para a ge-
ração de energia renovável que
possuem a isenção do imposto. O
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Alex de Madureira aprova isenção
para equipamentos de energia solar
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Governo não ganha uma licitação,
é tudo emergencial, critica Fala Pira

A demora da administração
municipal em concluir a licitação
para a operação do transporte pú-
blico em Piracicaba recebeu críti-
cas do vereador Cassio Luiz Bar-
bosa, o Cassio Fala Pira (PL), na
tribuna, durante a 12ª reunião
ordinária, nesta segunda-feira
(25). Ele apresentou, no telão do
plenário, uma cronologia do
processo, que vem se arrastan-
do desde o início da gestão Lu-
ciano Almeida (União Brasil).

"Não estamos julgando a em-
presa A ou B, mas chamando a
atenção para a incapacidade deste
governo de contratar uma empre-
sa para prestar um serviço. Aliás,
não consegue ganhar uma licita-
ção; sempre empresa sendo con-
tratada por urgência, aqui é tudo
emergencial", criticou o vereador.

"Em outubro, a Prefeitura

marcou audiência pública para
discutir a concessão do serviço
de transporte; antes, havia aber-
to consulta pública sobre a lici-
tação, em setembro, pelo prazo
de 30 dias. Mas só em dezembro
é que a licitação começou [com a
publicação do edital], com prazo
até o fim de janeiro para as em-
presas apresentarem as propos-
tas. Não resolveu", continuou.

Após a licitação ser suspensa
por questionamentos das empre-
sas interessadas, em fevereiro a
Prefeitura definiu prazo até 19 de
abril para receber as propostas. No
entanto, dias antes da abertura
dos envelopes, a Justiça suspen-
deu a licitação, atendendo a uma
ação que alegava falha na publici-
dade e no acesso ao edital. "Mais
fácil, daqui uns dias, o povo an-
dar de carroça", ironizou Cassio.

Divulgação

Sessão da última terça-feira garantiu aprovação da decisão do Confaz

Projeto de Decreto Legislativo 16/
22 manifesta concordância ao
Convênio 24/22, já ratificado
pelo Decreto estadual 66.674/22.

Alex de Madureira acredita
que a deliberação proposta na lei
deve contribuir para atrair ainda
mais empresas interessadas no
setor. “Existem projetos que podem
usar centenas de milhares ou mi-
lhões de painéis solares, ou seja, é
um mercado em franca expansão
e que, por meio dessa aprovação,
tenho certeza de que estamos
contribuindo para ajudar ainda
mais”, informou o deputado.

A autorização dada pelo Ple-
nário já está valendo e será publi-
cada no Diário Oficial do Estado
nesta quarta-feira, dia 27. "A
energia solar é uma alternativa
eficaz e barata dentro do nosso
país. Temos que incentivar que
cada vez mais as famílias, empre-
sas e instituições usem a energia
solar", disse Alex de Madureira.

O Confaz é composto pelos
secretários de Fazenda de todos
os Estados e do Distrito Federal,
e tem como atribuições a celebra-
ção de convênios, a discussão e
a aprovação de isenções e demais
incentivos fiscais do ICMS.

Divulgação

ESCOLA DE GOLEIROS
Na noite desta terça-feira
(26), a vereadora Ana Pavão
participou da estréia Escola
de Goleiros, o filme, no Tea-
tro Municipal Lulu Benenca-
se, onde contou com a pre-
sença do idealizador Vander
Batistella, vereadores e do
prefeito de Americana, Chico
Sardelli (PV). Atualmente, a
Escola de Goleiros é uma
associação com a participa-

ção ativa dos pais e comuni-
dade e faz parte do Programa
de Incentivo ao Esporte – PIE,
do Governo do Estado de São
Paulo, além do apoio da Pre-
feitura Municipal de America-
na. “É lindo ver essa garra que
os idealizadores possuem,
impactando vidas dos jovens
e incentivando a enxergar um
futuro no esporte”, comentou
a vereadora Ana Pavão.

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba publicou o Edital 8/2022, que
trata da licitação para contratação
de empresa para o fornecimento de
licenças do pacote Creative Cloud e
softwares Photoshop CC e Li-
ghtroom. O certame será no próxi-
mo dia 5, a partir das 9h, no mode-
lo pregão eletrônico, do tipo menor
valor global. A íntegra do processo
está disponível no link “Compras”

SSSSSOFTWARESOFTWARESOFTWARESOFTWARESOFTWARES

Câmara abre licitação para aquisição de licenças

MMMMMOOOOOTTTTTOCICLISTOCICLISTOCICLISTOCICLISTOCICLISTASASASASAS

Pompeo aponta pesquisa
sobre rotina da categoria

O vereador Gustavo Pom-
peo (Avante) está colaborando
com uma pesquisa científica
que tem o objetivo de descrever
a rotina de motoboys para a
definir políticas públicas neces-
sárias para esses profissionais.
O assunto foi abordado pelo par-
lamentar, durante o tempo de li-
derança, na 12ª reunião ordiná-
ria, nesta segunda-feira (25).

“Eu sou motoboy e esclareci
sobre os aplicativos, sobre os moto-
queiros fixos e os que tem aplicati-
vo”, afirmou, ao comentar sobre a
primeira reunião com as pesquisa-
doras responsáveis. “Eles buscaram
compreender a questão do compor-

tamento no trabalho, o estresse a
que o entregador está sujeito, tan-
to da entrega quanto da espera”.

O parlamentar lembrou de
medidas já reivindicadas, como o
fornecimento de água e banheiros
pelos aplicativos para os motoboys
em atividade. Além disso, ele co-
mentou sobre os efeitos da pande-
mia no cotidiano dos profissio-
nais, já que houve aumento da
demanda e também de acidentes.

Durante o discurso, o vere-
ador ainda elogiou a atuação da
Guarda Civil Municipal em uma
ocorrência de furto de motoci-
cleta e cobrou a ampliação do
serviço de vigilância noturna.

IIIIINFNFNFNFNFANTANTANTANTANTOOOOO-----JUVENILJUVENILJUVENILJUVENILJUVENIL

'Setembro Dourado' propõe
conscientizar sobre câncer

Matéria que iniciou tramita-
ção na Câmara Municipal de Pi-
racicaba propõe instituir no ca-
lendário oficial de eventos do
município a campanha "Setem-
bro Dourado", de conscientiza-
ção à detecção e prevenção do
câncer infanto-juvenil, a ser re-
alizada anualmente em junho. O
projeto de lei 277/2021 é de au-
toria do vereador Cássio Luiz
Barbosa, o Cássio Fala Pira (PL),
e foi aprovado, em primeira dis-
cussão, na 12ª reunião ordinária
de 2022, nesta segunda-feira (25).

"O objetivo é fazer com que
o 'Setembro Dourado' seja reco-
nhecido com políticas públicas e
mobilização da sociedade, assim

como acontece em torno do 'Ou-
tubro Rosa' e do 'Novembro
Azul'. Este projeto se mostra de
extrema importância para pro-
mover atividades de conscienti-
zação de profissionais de saúde,
dos pais e da população em geral
de Piracicaba sobre o diagnósti-
co precoce do câncer infanto-ju-
venil", destaca o parlamentar.

Cássio Fala Pira cita dados do
Instituto Nacional do Câncer que
apontam o câncer como a primeira
causa de morte por doença em cri-
anças e adolescentes de 1 a 19 anos
no país, com mais de 8 mil novos
casos por ano. O vereador também
observa que o diagnóstico na fase
inicial eleva as chances de cura.

do site oficial do Legislativo,
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

Podem participar do pregão
as licitantes que desempenhem
atividade pertinente e compatí-
vel com o objeto em disputa,
atendam às exigências constan-
tes no Edital e nos anexos, inclu-
sive quanto à documentação re-
querida, e que estejam registra-
das no CAUFESP (Cadastro Unifi-

cado de Fornecedores do Estado de
São Paulo), da Secretaria do Esta-
do da Fazenda e Planejamento.

O Lote Único, previsto no Edi-
tal, foi cotado no valor total de R$
31.097,33 – sendo quatro unida-
des de licença do Creative Cloud
For Teams (R$ 5.593,64 cada),
duas licenças do Adobe Photoshop
CC (R$ 2.907,59 cada) e uma do
Adobe Lightroom (R$ 2.2907,59).

A aquisição se justifica devi-
do ao vencimento das licenças atu-
ais, sendo que os softwares são de
grande necessidade para execução
dos serviços de edição e tratamen-
to audiovisual do Departamento
de Comunicação Social. As pro-
postas deverão ser enviadas por
meio eletrônico disponível no en-
dereço www.bec.sp.gov.br na op-
ção Pregão - Entregar Proposta.
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A SAÚDE BUCAL DO TRABALHADOR
Pandemia, prazo, pressão ... Tudo isso

faz parte da vida do trabalhador, que come-
mora domingo o seu dia internacional.

O estresse pode ser um desencadeador
de problemas psicológicos e hormonais. Isso
tudo relacionado à vida conjugal, familiar e
financeira. O estresse libera hormônios como
hidrocortisona e cortisol, além de adrenalina.

Com isso, existe a possibilidade de
relaxar na higiene bucal e como conse-
quência propiciar o surgimento de doen-
ças periodontais e aftas. A negligência
da higiene oral também é um prato cheio
para a cárie e halitose.

Erosão dentária, alteração de cor dos
dentes (escurecimento), gengivite e esto-

matite são doenças relacionadas ao tra-
balho, segundo o Ministério da Saúde.

Um dos grandes sintomas da vida atri-
bulada é o bruxismo, ou ranger dos dentes.
Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), na população mundial, cerca de
30% das pessoas têm a condição.

Isso ocorre por estresse, nervosismo,
ansiedade ou, até mesmo, involuntariamen-
te. Porém, muitas pessoas não sabem que
sofrem de um transtorno involuntário e in-
consciente de movimento, caracterizado
pelo excessivo apertamento (fortes conta-
tos dentários, silenciosos e sem movimen-
tos mandibulares). Por este e outros moti-
vos, visite regularmente um dentista.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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e encantadore encantadore encantadore encantadore encantador:::::
conheça oconheça oconheça oconheça oconheça o
Maison D’orMaison D’orMaison D’orMaison D’orMaison D’or
Novo empreendimento da
Amistà conta com apenas
48 apartamentos e promete
ressignificar o conceito
de viver bem

Piracicaba está prestes a
ganhar um edifício resi-
dencial diferenciado e

exclusivo com a credibilidade
da Amistà Empreendimen-
tos, empresa já tradicional na
cidade. O Maison D’or pro-
mete superar todas as expec-
tativas em um projeto arqui-
tetônico que se destaca pela
singularidade. São apenas 48
unidades em torre única.

Com 24 andares e roof-
top, o residencial oferecerá
um show à parte no quesito
elegância, design e pratici-
dade. São cinco opções de
plantas, todas elaboradas
por renomados profissionais
da arquitetura, pensadas
para diferentes rotinas e es-
tilos de vida. Bruna Marruc-
ci, Urbem Arquitetura, Cris-
tiane Furlan, Fabiana Gel-
mini e Gabriela Chaddad
compõem o seleto time de
profissionais convidados
para criarem os layouts.

A localização é outro fa-
tor em destaque no projeto,
afinal, o Maison D’or se en-
contra no São Dimas, bair-
ro eleito pelos piracicabanos
como o melhor para se viver,
com fácil acesso às princi-
pais avenidas, comércios e
serviços. Além disso, o em-
preendimento oferecerá aos
seus residentes uma verda-
deira experiência em confor-
to, lazer e praticidade. Lite-
ralmente tudo à disposição!

No térreo, os moradores
encontrarão um lindo Salão
de Festas, com vista para a
área verde e espaços inte-
grados, o local perfeito para
suas comemorações. Além
disso, também contarão
com o Lounge e o Gourmet,
ambientes propícios para o
convívio entre moradores,
com varandas e espaços
amplos e agradáveis; Sala
de Reunião e Coworking,
projetados para a rotina de
trabalho – um é ideal para
encontros profissionais, en-
quanto o outro é pensado
para uma rotina leve e dinâ-
mica;  Br inquedoteca e
Playground, exclusivos para
o lazer das crianças, com
decoração pensada para
promover máxima diversão
e com brinquedos que es-
timulam a criatividade.

Pensando na qualidade
de vida dos residentes, o
empreendimento ainda con-
tará com piscina adulto e
infantil externa, além de pis-
cina indoor, que proporcio-
narão um verdadeiro mergu-
lho no bem-estar, com am-
bientes planejados para ofe-
recer lazer e saúde a todos.
Por fim, também terão à dis-
posição, duas unidades do
Gourmet Privativo para cer-
ca de 20 convidados cada,
ideais para pequenas e in-
formais celebrações.

No 25º andar, o Maison
D’or contará com um rooftop
com 520 m², projetado para
práticas esportivas, momen-
tos de relaxamento e encon-
tros entre vizinhos, no qual
os residentes desfrutarão de
uma vista incrível; Sauna
Seca, Sala de Massagem e
Descanso, que funcionarão
como ambientes calmos e
agradáveis para relaxar; Con-
fraria do Vinho, perfeita para
encontros informais entre
moradores; além da Acade-
mia e da Sala Multiuso, pen-
sadas para promover saúde
aos que amam se exercitar.

VIVER EM UM EMPRE-
ENDIMENTO ÀMISTA É
UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA

Um novo projeto para um
novo tempo. O Maison D’or
é projetado para o futuro,
com foco na elegância, qua-
lidade e bem-estar. Planeja-
do pela Urbem Arquitetura,
garantirá uma exclusiva ex-

periência de habitar, diferen-
te de qualquer empreendi-
mento que Piracicaba possui.

Este é o terceiro empreen-
dimento Amistà a ser lançado
no mercado, com o objetivo de
oferecer conceitos imobiliários
efetivos e inovadores, com di-
ferenciais reais e excelência
em cada detalhe. O primeiro
foi o Joy One Residence, na
Vila Independência, e o segun-
do foi o Amits Home Design,
também localizado no São Di-
mas. Todos contemplados
com importantes certificados
de obra, como PBQP do Habi-
tat Nível A, ISO 9001:2015 e
SiAC 2021 nível A, pois fo-
ram construídos pela Kraide
Engenharia, empresa parcei-
ra e de grande reconhecimen-
to no mercado, líder no desen-
volvimento e utilização de mé-
todos de planejamento, contro-
le e execução de obras.

A Amistà está há 10 anos
no mercado, nascida da união
da experiência profissional de
José Luiz Guidotti Junior, Mar-
co Antônio Guidotti e Ricardo
Kraide. A empresa oferece pro-
jetos criativos e que visam qua-
lidade de vida, apoiados em
práticas sustentáveis.

O PROJETO DOS SONHOS
Conheça mais detalhes

das plantas desenvolvidas
por cada arquiteto para este
empreendimento.

Bruna Marrucci: a profissi-
onal foi responsável por desen-
volver a planta padrão do Mai-
son D’or. Esta conta com qua-
tro suítes e cozinha integrada
ao living, com destaque para a
área social integrada, que ga-
rante funcionalidade e união
das atividades. De acordo
com ela, sua inspiração foi
um jovem casal, com dois
filhos, que adora receber a
família e os amigos de fora da
cidade durante alguns dias.

Urbem Arquitetura: coman-
dada por Marcelo Guidotti,
Camila Carvalho e André Tabi-
th Costa – também responsá-
veis pelo projeto do prédio –
esta planta conta com três
suítes, sendo um com banhei-
ro máster, e escritório. Os pro-
fissionais buscaram valorizar a
iluminação e amplitude dos
espaços, trazendo mais
aconchego para os morado-
res. Segundo eles, a inspiração
foi um casal com filhos e netos,
que adora receber os amigos
para animados jantares.

Cristiane Furlan: pensado
para atender às necessidades
do lifestyle do casal, preser-
vando ao máximo a intimida-
de, a planta desenvolvida pela
profissional conta com três su-
ítes, sendo uma com banheiro
máster, e living ampliado. De
acordo com ela, a inspiração
foi um casal que adora viajar e
receber os amigos para en-
contros enogastronômicos.

Fabiana Gelmini: com um
conceito contemporâneo, pri-
vilegiando linhas retas e tons
claros, assim como elemen-
tos de madeira, esta planta
conta com três suítes, sendo
uma com banheiro senhor e
senhora, além do living ampli-
ado. A sua inspiração foi um
casal que mora sem os filhos.

Gabriela Chaddad: a arqui-
teta criou o projeto para a plan-
ta garden, uma opção perfeita
para quem busca um aparta-
mento com “alma” de casa.
Esta foi elaborada com quatro
suítes e duas amplas varandas,
como uma extensão do living
e dos dormitórios. A sua inspi-
ração foi um jovem casal, com
filhos pequenos e pets.

UMA INFINIDADE DE DE-
TALHES – Todas as unidades
do Maison D’or contam com o
sol da manhã e, por isso, con-
templarão de um esplendido
amanhecer com vista para a
Escola Superior de Agricul-
tura “Luiz de Queiroz”, a

ESALQ. Uma infinidade de
detalhes torna dessa expe-
riência o sonho de muitas
famílias, mas poucas viven-
ciarão essa combinação de
sofisticação e conforto.

Além de uma espetacu-
lar área comum e de diver-
sas opções de plantas, ou-
tros itens fazem do Maison
D’or um empreendimento ex-
clusivo. O residencial conta
com Bicicletário e Lavador de
Veículos, no qual os mora-
dores poderão lavar o seu
carro ou moto sem sair de
casa. Mais prático impossível!

Nas áreas comuns, os
residentes contarão com
muito verde e espaços per-
feitos para o convívio e in-
tegração, que serão entre-
gues equipados, decorados
e com projeto paisagístico
e luminotécnico, elabora-
dos pelas parceiras da Amis-
tà, Urbem Arquitetura, Propa-
rk e Aresta Arquitetura.

Já os apartamentos, todos
serão equipados com tomadas
USB, sistema de aspiração
central, tubulação hidráulica
com redução de ruídos, para
maior conforto acústico, entre
outros benefícios, que apenas

quem comprar uma das 48
unidades poderá desfrutar!

Cada detalhe torna o
empreendimento ainda mais
perfeito e encantador e,
como para a Àmista a sus-
tentabilidade está sempre
em pauta, o residencial ain-

da contará com gestão de
resíduos e divisão de mate-
riais recicláveis durante toda
a obra; dispositivos econo-
mizadores de energia nas
áreas comuns, como no hall
dos elevadores, escadas e
subsolo; dispositivos econo-

mizadores de água Dual
Flux; e medição individual
de energia, água e gás.

O Maison D’or está sendo
comercializado pela imobiliária
Frias Neto. Mais informações
estão disponíveis no site: amista
empreendimentos.com.br.

Fotos: Divulgação
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Câmara celebra trabalho
de vicentinos e catequistas
Vicentinos contribuem com a sociedade piracicabana através do auxílio aos
pobres; catequistas são voluntárias na evangelização de crianças, jovens e adultos

O trabalho social dos vicenti-
nos e o serviço de evangelização
prestado pelos catequistas, ambos
no âmbito da Igreja Católica, fo-
ram lembrados através de home-
nagens, em reunião solene reali-
zada pela Câmara Municipal de
Piracicaba na noite desta terça-fei-
ra (26), no Salão Nobre “Helly de
Campos Melges”.

Os membros da SSVP (Soci-
edade São Vicente de Paulo), que
completou 189 anos de existên-
cia em 23 de abril, foram con-
templados através do decreto le-
gislativo n º 11/2013, de autoria
do presidente da Casa, vereador
Gilmar Rotta (PP). “Vocês são
merecedores dessa homenagem,
têm um papel fundamental na
sociedade, no mundo, no Brasil
e em Piracicaba”, declarou o au-
tor da honraria. “Enfrentaram
a pandemia enquanto muitas
pessoas estavam passando fome,
levaram carinho e alimento”.

O presidente do Conselho Cen-
tral Norte Piracicaba da SSVP, João
Batista Alves, lembrou que, duran-
te o período mais crítico da pan-
demia, as conferências vicentinas
da cidade distribuíram mais de 619
toneladas de alimentos às famíli-
as pobres. “Não somos entrega-
dores de cestas básicas e nem as-
sistencialistas, nós sonhamos
com a transformação da socieda-
de”, colocou. Ele compôs a mesa,
na reunião solene, com o presi-
dente do Conselho Central de Pi-
racicaba, Luis Antonio Pavilhão.

Também participou da ho-
menagem o vereador de São
Pedro, Luciano Mazzonetto
(Podemos), que é vicentino as-
pirante. "Esse é o ensinamen-
to: não ficar só no pensamen-
to, mas fazer as ações e levar o
bem às pessoas", discursou.

Davi Negri

Solenidade aconteceu na noite de terça-feira (26), no Salão Nobre “Helly de Campos Melges”

Foram homenageados na so-
lenidade os vicentinos: João Sta-
belin, da Conferência São Lucas;
Lásaro Nelson Rocha e Sueli Apa-
recida Bacchini Rocha, da Confe-
rência Santa Cruz e São Dimas;
Milton Aparecido de Brito, da
Conferência Santa Edwiges; Os-
car Rubens Tristão, da Conferên-
cia São Lázaro e Roberto Matio-
lli, da Conferência Menino Jesus.

“Não fazemos nada mais do
que a nossa obrigação como cida-
dãos e como cristãos”, disse o vi-
centino Roberto Matiolli, em
nome de todos os homenageados.
“Fazemos porque o nosso cora-
ção é para isso. O vicentino entra
onde ninguém quer ir porque tem
medo, mas o vicentino vai porque
sabe que Jesus está com ele”.

CATEQUISTAS – O traba-
lho de evangelização desenvolvi-
do pelos catequistas também foi
lembrado na solenidade, através
do requerimento 109/2022, de
autoria do vereador Pedro Ka-

wai (PSDB). A comemoração foi
instituída através do decreto le-
gislativo 23/2011, de autoria da
ex-vereadora Márcia Pacheco.

“Estamos aqui para celebrar
a construção da fé através dos ca-
tequistas, raízes da igreja, que for-
talecem e transmitem a fé”, colo-
cou Kawai, durante a solenidade.
“Eles contribuem para a compre-
ensão dos sacramentos, para que
a Igreja Católica seja pujante”.

Também compôs a mesa da
solenidade o responsável pela
animação catequética da Dioce-
se de Piracicaba, padre Henrique
Dionísio Assi, vigário da Paró-
quia São José. “O catequista con-
duz as pessoas para o mistério do
Cristo, leva os outros a fazerem a
experiência com Cristo”, avaliou.

Na solenidade, foram home-
nageadas as catequistas: Caroli-
na Gonçales Pereira, da Catedral
de Santo Antônio; Eneida Medi-
na Dutra da Silva, da Paróquia
Nossa Senhora dos Prazeres;

Mariliza Elizabet Martins de Ar-
ruda, da Paróquia São Paulo
Apóstolo; Rejane Helena dos
Santos Veríssimo, da Paróquia
São Judas Tadeu; Rita de Cassia
da Cruz, da Paróquia São Fran-
cisco Xavier e Teresinha Papete
Ribeiro, da Paróquia Sant’Ana.

A catequista Eneida Medina,
em nome das demais homenagea-
das, agradeceu a Deus pela voca-
ção de levar adiante a experiência
com Jesus. “As catequistas são un-
gidas e consagradas para Deus, são
escolhidas para anunciar”, disse.

Também compôs a mesa na
solenidade o vereador Paulo
Camolesi (PDT) que, ao usar a
palavra, disse que o catequista
é como um artesão que lapida
uma joia bruta. "A missão do
catequista é fazer da criança
um tabernáculo, que vai rece-
ber Jesus vivo na Eucaristia",
comparou. "E é muito sagrada a
missão dos vicentinos, quando é
feita com amor e com doação".

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Câmara terá atividades sobre
prevenção ao câncer renal

O projeto de decreto legis-
lativo 2/2022, de autoria do ve-
reador Paulo Henrique (Repu-
blicanos), foi aprovado durante
a reunião ordinária na noite de
segunda-feira (25). O projeto
institui na Câmara Municipal de
Piracicaba a "Semana de Pre-
venção ao Câncer Renal”, a ser
realizada no mês de novembro.

A Semana visa promover a
realização de eventos tais como
fóruns, palestras, debates, campa-
nhas educativas e outros, com o
intuito de informar, esclarecer,
conscientizar, envolver e mobilizar
a sociedade civil a respeito do tema.

As ações, eventos ou ativida-
des poderão ser desenvolvidas em
conjunto com o Poder Executivo

Municipal, bem como com empre-
sas, instituições, universidades,
entidades, órgãos, organizações,
associações ou fundações, sejam
governamentais ou não-governa-
mentais, com ou sem fins lucrati-
vos ou econômicos e poderão ser
realizados dentro ou fora das de-
pendências da Câmara Municipal.

Inicialmente, foi proposto que
a Semana de Prevenção ao Cân-
cer Renal seria no mês de março e
teria a denominação complemen-
tar “Março Vermelho”. No entan-
to, o substitutivo nº 1 ao PDL 2/
2022, de autoria da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação
(CLJR) modificou a data para o
mês de novembro, com anuência
do vereador Paulo Henrique.
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Para Trevisan Jr., desassoreamento
no Piracicamirim evitará enchentes

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) destacou o trabalho que
a Prefeitura vem fazendo para
a retirada de detritos que se acu-
mulam no leito do ribeirão Pi-
racicamirim, com o objetivo de
prevenir enchentes. A previsão
é de que sejam desassoreados
cerca de 3.500 metros do ma-
nancial, que no início do ano
transbordou devido às chuvas.

"O desassoreamento no Pi-
racicamirim está ocorrendo,
coisa que há décadas nenhum
prefeito executou. Graças à par-
ceria com o governo do Estado,
está sendo possível essa obra,
que acredito que vai dar resul-
tado e evitar enchentes futu-
ras", disse o vereador, na tribu-
na, durante a 12ª reunião ordi-
nária, nesta segunda-feira (25).

Demandas encaminhadas
por seu mandato e atendidas pela
Prefeitura também foram ilus-
tradas por Trevisan em fotos exi-
bidas no telão do plenário. As me-
lhorias incluem a pintura do pré-
dio da base da Polícia Militar no
São Dimas e corte de mato e lim-
peza realizados no entorno da Casa
do Povoador e nas avenidas Re-
nato Wagner e Alidor Pecorari.

Trevisan destacou, ainda, a
reforma que está sendo executada
no Celasdi (Centro de Lazer do São
Dimas), com recursos de emenda
que ele propôs ao Orçamento. "A
licitação durou 1 ano e 3 meses e
está sendo executada agora. Real-
mente, as coisas são emperradas,
principalmente quando se tem [na
Prefeitura] o segundo escalão de
outros prefeitos", comentou.
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Câmara agenda ‘semana’
e Prêmio Chico Mendes

A Câmara realiza, na sema-
na de 5 a 10 de junho de 2022,
solenidade alusiva à “Semana do
Meio Ambiente e ao Prêmio Chi-
co Mendes de Ecologia e Meio
Ambiente”. A celebração, institu-
ída na Casa desde 1999 por meio
do decreto legislativo 05/1999,
será realizada neste ano com base
em pedido das vereadoras Sílvia
Morales (PV), do "Mandato Co-
letivo a Cidade é Sua", Alessan-
dra Bellucci (Republicanos) e
Ana Lúcia Pavão (PL), feito por
meio do requerimento 261/2022,
aprovado em plenário na noite
desta segunda-feira (25) durante
a 12ª reunião ordinária de 2022.

Segundo o decreto legislati-
vo, as atividades da Semana do
Meio Ambiente serão organiza-

das e coordenadas por uma co-
missão composta por 03 verea-
dores, e podem integrar ações con-
juntas com o Poder Executivo.

O decreto ainda prevê que o
“Prêmio Chico Mendes de Eco-
logia e Meio Ambiente” será ou-
torgado, anualmente, "a uma
pessoa ou entidade não gover-
namental que se destaque em
ação a favor da natureza, do
meio ambiente e dos interesses
ecológicos em Piracicaba".

A indicação do homenagea-
do "poderá ser encaminhada à
Câmara Municipal de Piracica-
ba, até o dia 5 de abril de cada
ano, por vereadores ou entidades
da sociedade civil, acompanhada
de justificativa escrita que eviden-
cie o mérito do homenageado".
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Chapa eleita em centro comunitário
receberá voto de congratulações

A Chapa Renovação, eleita
para presidir o Centro Comuni-
tário do bairro Jupiá, receberá
voto de congratulações, confor-
me requerimento 316/22, apro-
vado em regime de urgência na
12ª reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de Piracicaba, nes-
ta segunda-feira (25). O autor da
homenagem, vereador Paulo
Campos (Podemos), destacou que
os membros da chapa nasceram
e cresceram no bairro Jupiá.

Ele lembrou que os mem-
bros sempre estiveram presen-
tes em atividades para contri-
buir com os moradores, propor-
cionando melhorias e bem-es-
tar social. As atividades são de-
senvolvidas no campo de fute-

bol, na academia ao ar livre, na
área de caminhada e o no salão
de eventos comemorativos.

De acordo com o requerimen-
to, a atual diretoria da Chapa Re-
novação escolheu a próxima ges-
tão que irá presidir o clube pelos
próximos quatros anos. A recém-
criada Chapa Renovação, encabe-
çada pelo eleito presidente Alex
Fabiano Costa Garcia e o vice-pre-
sidente Claudemir (Bombeiro), foi
escolhida em eleições diretas, e
conta com os membros da direto-
ria atual, composta por Lindomar,
o Buda, Valdir Correia, Junior
Soares, Adalberto Gonçalves, Vera
Moraes, Murilo Jose Cardoso, Pa-
cano, Chico Taxista, Lauro, Carli-
nhos do Bongue e Augusto Pino.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2022

PROCESSO: 428/2022
A Prefeitura Municipal de Mombuca torna público, para conhecimento dos interessados, que
está aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço Global, para
aquisição de equipamento de Raio-X Fixo, Sistema de Digitalização CR Monocassete para
Raio-X e Impressora para Raio-X.
Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser entregues no dia 11 de maio de 2022 às
09:00hs na sede da Prefeitura Municipal de Mombuca, sito à Rua Amadeu Amaral, nº 255,
sendo que a sessão será realizada a seguir nos termos da legislação vigente.
O edital na íntegra encontra-se à disposição no endereço acima e poderá ser retirado no
horário de expediente até 24 horas que antecedem a data de recebimento dos envelopes e
ainda solicitá-lo através do e-mail mombuca@uol.com.br.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal através do telefone (19) 3488-
6262. Mombuca, 27 de abril de 2022, Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 23/2022, Processo:
692/2022, que tem por objeto a Aquisição de Material Odontológico, conforme neces-
sidades da farmácia Municipal de São Pedro. As propostas serão acolhidas com início
no dia 28/04/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 11/05/2022. O início da
sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 11/05/2022. Deve ser
observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública
por meio da Internet, por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br
. 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 ou www.bll.org.br .
São Pedro, 27 de abril de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

FALECIMENTOS
SR. SILVERIO CANDIDO DA SILVA
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 76 anos, filho dos finados
Sr. Guilherme Candido da Silva e da
Sra. Josefa Nicolau da Silva, era
casado com a Sra. Aurora Gomes
da Silva; deixa as filhas: Jocibele
Gomes da Silva Daragona, casada
com o Sr. Antonio Carlos Daragona
e Jucelia Gomes da Silva Braga,
casada com o Sr. Sergio Jose Bra-
ga. Deixa netos, bisnetas, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 14h00 da sala
01 do Velório do Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. WILSON SPILLER faleceu an-
teontem, nesta cidade, contava 64
anos, filho dos finados Sr. João
Spiller e da Sra. Laura Zanatta
Spiller. Deixa familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório da Saudade, sala
08, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. PALMYRA PEREZ MARTINS
faleceu anteontem, na cidade de
Curitiba/PR, contava 86 anos, filha
dos finados Sr. Antonio Perez e da
Sra. Izabel Rodrigues, era viúva do
Sr. Carlos Francisco Martins; deixa
os filhos: Yara Martins Tremocoldi,
casada com o Sr. Rinaldo Luis Tre-
mocoldi e Carlos Davi Perez Mar-
tins, casado com a Sra. Maria Hele-
na Martins. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o fé-
retro às 15h00 do Velório do Cemité-
rio Nossa Senhora do Carmo na ci-
dade de São Carlos/SP, para a referi-
da necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. DORIVAL ZAMBON faleceu
ontem, nesta cidade, contava 93
anos, filho dos finados Sr. João
Zambon e da Sra. Henriqueta Tes-
ta Zambon, era casado com a Sra.
Vera Lucia Costa de Lima; deixa
os filhos: João Carlos Zambon, ca-
sado com a Sra. Ariades Regina
Pavan e Jose Roberto Zambon, já
falecido, deixando viúva a Sra. Ti-
ciane Zambon. Deixa netos, bis-
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
17h00 do Velório da Saudade, sala
“04”,  para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ADILSON APARECIDO RAVE-

LLI faleceu ontem, nesta cidade,
contava 59 anos, filho dos fina-
dos Sr. Jose Ravelli e da Sra. Vil-
ma Zocca Ravelli, era casado com
a Sra. Rosemeire Sanches Rave-
lli; deixa os filhos: Leandro San-
ches Ravelli e Michelle Sanches
Ravelli, casada com o Sr. João Vi-
tor de Melo Silva. Deixa netos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 17h00 da sala
“02” do Velório do Cemitério Muni-
cipal da Vila Rezende para a refe-
rida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE CLEMENTINO DA SILVA
faleceu ontem, na cidade de Char-
queada – SP, contava 85 anos, filho
dos finados Sr. Francisco Clementi-
no da Silva e da Sra. Abilia Maria da
Conceição, era viúvo da Sra. Lour-
des Rosa Vieira da Silva, deixa os
filhos: Maria Aparecida da Silva e
José Francisco Clementino da Sil-
va, casado com a Sra. Marlene Apa-
recida Malagueta da Silva. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o féretro
às 16h30 do Velório da Saudade,
sala “08” para o Cemitério Municipal
da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO OSCAR PEREIRA
faleceu ontem, na cidade de La-
ranjal Paulista/SP, contava 69
anos, filho dos finados Sr. Olivio
Martins Pereira e da Sra. Luiza
Deniz dos Santos, era viúvo da
Sra. Maria Estela Honorio Pereira;
deixa os filhos: Liliane; Alessandro
e Renato. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o féretro
às 18h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Laras/SP, para a refe-
rida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. AMERICO ROSINELLI faleceu
ontem, na cidade de Rio das Pe-
dras/SP, contava 95 anos, filho dos
finados Sr. Jose Felicio Rosinelli e
da Sra. Maria Bordi, era viúvo da
Sra. Holanda Mazon Rosinelli; deixa
os filhos: Rosangela Rosinelli Gui-
dolim; Maria de Lourdes Rosinelli
Perin; Sonia Geralda Rosinelli Bre-
da; Antonio Jose Rosinelli e Fatima
Aparecida  Rosinelli Martin. Deixa
netos, bisnetos, tataranetos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento será realizado hoje, sa-
indo o féretro às 16h00 do Velório
Municipal de Rio das Pedras, para o
Cemitério Municipal de Rio das Pe-
dras/SP  em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
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Censo Paulista reúne dirigentes e
gestores da Região Metropolitana
Evento realizado no Engenho Central abordou coleta de dados
do esporte desenvolvido pelas secretarias estaduais e municipais

Dirigentes esportivos, gesto-
res e profissionais de educação fí-
sica participaram na terça-feira, 26,
do Censo Paulista do Esporte. O
evento foi realizado pela Secreta-
ria de Esportes do Estado de São
Paulo em parceria com o Conselho
Regional de Educação Física da
4ª Região de São Paulo (CREF4/
SP) e o Instituto de Pesquisa In-
teligência Esportiva (Ipie) da Uni-
versidade Federal do Paraná
(UFPR), e apoio da Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secreta-
ria de Esportes, Lazer e Ativida-
des Motoras (Selam). A ativida-
de, que contou com a presença do
prefeito Luciano Almeida, foi des-
tinada também aos conselheiros e
membros das secretarias de espor-
te das cidades que integram a Re-
gião Metropolitana de Piracicaba.

O encontro, que teve como
sede o Teatro Municipal Erotides
de Campos, no Engenho Central,
foi marcado pelas palestras da pro-
fessora Amanda Chagas, da
UFPR, sobre a instrumentalização
e a importância do mecanismo de
coleta de dados e informações do
esporte nacional para embasar
as políticas públicas, e do profes-
sor Humberto Panzetti, membro
do Conselho Nacional do Espor-

te e presidente nacional da As-
sociação Brasileira dos Secretá-
rios Municipais de Esporte e La-
zer, que abordou o tema políticas
públicas conjuntas e coordenadas
pelos entes federativos na área do
Esporte e da Educação Física.

"Considero de suma impor-
tância que possamos implantar em
nosso país o Sistema Único do Es-
porte e Lazer, à semelhança do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), que
possibilite uma correta e justa dis-
tribuição de recursos e apoios, bem
como dos trabalhos, entre os entes
federativos, visando uma concreta
e consolidada ação integrada na
área do esporte e da educação físi-
ca. É um sonho pelo qual lutamos e
buscamos efetivamente desde 2004
na 1ª Conferência Nacional do
Esporte realizada em Brasília",
afirmou o assessor especial de
projetos da Selam, Johnny Godoy.

OBJETIVOS - O Censo
Paulista do Esporte tem o objetivo
de levantar as principais caracte-
rísticas esportivas do estado de
São Paulo, por meio da coleta de
dados quantitativos e qualitativos
do esporte promovido e desenvol-
vido pelas secretarias estaduais e
municipais. A finalidade é que as
informações coletadas possam po-

Alexandre Nascimento/Selam

Amanda Chagas, professora da UFPR, falou sobre o mecanismo de
coleta de dados e informações do esporte

tencializar as ações dos diferentes
entes federados, melhorar o nível
de informação esportiva e possibi-
litar articulações futuras na área
esportiva. Os dados relativos aos
municípios poderão ser atualizados
pelos respectivos gestores a qual-
quer momento e estarão disponí-
veis para planejar, implementar e
avaliar as ações para o esporte.

"É uma plataforma que pos-
sibilita o desenvolvimento do es-
porte em todas as manifestações,
bem como propiciar melhores

oportunidades para uma vida
mais saudável da população. O
evento reforçou para nós a im-
portância de promover ações in-
tegradas na Região Metropolita-
na de Piracicaba, desde as inicia-
tivas pontuais às ações a longo
prazo, como o planejamento es-
tratégico. O Censo Paulista do
Esporte está em consonância com
os pilares da Selam, que busca
oferecer a oportunidade da práti-
ca físico-esportiva", destacou o
secretário Hermes Balbino.

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 docu-
mentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

CAIO ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS e ANA JU-
LIA FERNANDES COURA, sendo o pretendente: nacionali-
dade brasileiro, solteiro, ajudante geral, nascido em Rio das
Pedras - SP, aos 25/03/2002, residente e domiciliado Na
Rua Augusto Scarassati, nº 570, Residencial Parque Bom
Retiro, Rio das Pedras - SP, filho de ALEXANDRE CORDEI-
RO DOS SANTOS e de SUELI CIPRIANO; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, solteira, balconista, nascida em Pi-
racicaba - SP, aos 08/04/2002, residente e domiciliada Na
Rua Augusto Scarassati, nº 570, Residencial Parque Bom
Retiro, Rio das Pedras - SP, filha de RODRIGO FERNANDES
COURA e de ANDREIA CRISTINA FERNANDES COURA.

EMERSON WILLIAN DA SILVA CORDEIRO e KAROLI-
NE DE ARAUJO LIMA, sendo o pretendente: nacionali-
dade brasileiro, solteiro, açougueiro, nascido em Rio das
Pedras - SP, aos 18/02/1997, residente e domiciliado na
Avenida Prefeito Donato Marino, nº 201, Parque Residen-
cial Cambará, Rio das Pedras - SP, filho de VALDECI
RODRIGUES CORDEIRO e de JOSEFA FERREIRA DA
SILVA CORDEIRO; e a pretendente: nacionalidade brasi-
leira, solteira, técnica de enfermagem, nascida em Pira-
cicaba - SP, aos 22/10/1998, residente e domiciliada Na
Rua Euclydes Guidolim, nº 535, Residencial Bom Jar-
dim, Rio das Pedras - SP, filha de REVIL KENNEDER
DE LIMA e de VANISSE OLIVEIRA DE ARAUJO LIMA.

GABRIEL HENRIQUE OZORIO e KARLA GALLEGO LO-
PES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, soldador, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 28/
06/2001, residente e domiciliado na Rua Orlando Schiavo-
ne, nº 44, Residencial Luiz Massud Coury, Rio das Pe-
dras - SP, filho de WALNER DE OLIVEIRA OZORIO e de
EDNA APARECIDA DOS SANTOS OZORIO; e a preten-
dente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida
em Rio das Pedras - SP, aos 01/03/2004, residente e do-
miciliada Na Rua Orlando Schiavone, nº 44, Residencial
Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filha de CARLOS
EDUARDO LOPES e de GISELE CARDOSO GALLEGO.

JEAN LUCAS RONCATO e THAMIRES APARECIDA DE
SOUZA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, sol-
teiro, assistente de processos, nascido em Rio das Pedras
- SP, aos 02/02/1996, residente e domiciliado Na Rua Resk
Coury, nº 116, Jardim Bom Jesus, Rio das Pedras - SP,
filho de JEAN DIVAL RONCATO e de SILVIA TERESA MO-
VIO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do
lar, nascida em Piracicaba - SP, aos 23/10/1997, residente
e domiciliada Rua Rua Resk Coury, nº 116, Jardim Bom Je-
sus, Rio das Pedras - SP, filha de FRANCISCO MARTINS
DE SOUZA e de ROSIMEIRE RODRIGUES DE SOUZA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de cos-
tume e publico pela Imprensa Local. Rio das Pedras,27
de abril de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA

SR. ADILSON DONIZETI BATISTA
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 58 anos de idade
e era casado com a Sra. Amelia
Aparecida Domingues Koenigkan.
Era filho do Sr. Benedito Batista e
da Sra. Teresa Pinto, ambos fale-
cidos. Deixou os filhos: Franceli-
ne Rodrigues Batista Ignacio; Thi-
ago Rodrigues Batista; Marcela
Rodrigues Batista. Deixa ainda
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
14:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velorio da Saudade sala-07,
para o cemitério da Saudade onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LEOPOLDINA CORDEIRO
SANTOS faleceu anteontem na ci-
dade de Rio das Pedras, aos 89
anos de idade e era casada com o
Sr. Analio Cardoso Santos. Era fi-
lha do Sr. Ulisses José Bandeira e
da Sra. Ana Cordeiro de Souza, am-
bos falecidos. Deixa os filhos: Dir-
nei Cordeiro dos Santos casada
com Davi, José Cordeiro dos San-
tos casado com Dilvete, João Ma-
ria Cordeiro dos Santos, Valdir Cor-
deiro dos Santos casado com Ma-
ria, Aparecida Cordeiro dos San-
tos casada com Roque, Ilda Cor-
deiro dos Santos, já falecida; Iza-
nita Cordeiro dos Santos casada
com Benvindo; Arildo Cordeiro dos
Santos casado com Josiani; Ade-
mar Cordeiro dos Santos. Deixa
também netos, bisnetos e demais
parentes. O seu sepultamento deu-
se as ontem 15:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Munici-
pal, seguindo em auto fúnebre para
o Cemitério Parque da Paz, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ARISTIDES PIRES DA CRUZ
faleceu ontem na cidade de Pira-
cicaba, aos 82 anos de idade e
era casado com a Sra. Luzia Go-
mes Siqueira. Era filho do Sr. Jose
Pires da Cruz e da Sra. Maria Le-
mes Pires, falecidos. Deixou os
filhos: Rosa Ines Pires dos San-
tos; Maria Aparecida Pires Ribei-
ro; Antonio Pires da Cruz; Diva
Pires Correa, já falecida. Deixa
ainda netos, bisnetos, tataraneto
e demais parentes. O seu corpo
foi transladado em auto fúnebre
para a cidade de Anhembi e seu
sepultamento deu-se ontem as
16:00hs, saindo a urna mortuá-
r ia  do  Ve lór io  Mun ic ipa l  de
Anhembi, seguindo para o Cemi-
tério Municipal de Ibitiruna, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. BENEDITA GONZALEZ DE
CAMPOS PENTEADO faleceu on-
tem  na cidade de Piracicaba, aos
74 anos de idade e era viúva do
Sr. Amilto de Campos Penteado.
Era filha do Sr. José Gonzalez e
da Sra. Maria Aparecida da Silva
Gonzalez, falecidos. Deixa os fi-
lhos: Ademir Antonio de C. Pente-
ado casado com Flavia Penteado,
Amilton Cesar de C. Penteado,
Sandra de Campos P. Mateus ca-
sada com Roberto Mateus, Claudi-
nei de C. Penteado casado com
Ana Maria Penteado e Adriana
Aparecida P. Gonçales casada
com Geraldo Gonçales. Deixa ne-
tos e bisnetos. O seu sepultamen-
to deu-se ontem  as 17:00 hs, sa-
indo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende – Sala
01 para a referida necropole, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

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

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162
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Secretaria e Rotaract fazem
plantio de mais de 100 mudas
Para 2022, já há confirmação de 5.000 mudas para serem plantadas e
está em conversação um convênio que vai garantir um número maior

PPPPPANIFICAÇÃOANIFICAÇÃOANIFICAÇÃOANIFICAÇÃOANIFICAÇÃO

Central de Cursos
forma turma

Uma das melhores notícias
que uma cidade pode ter é que ela
é um pouco mais verde, um pouco
mais ecológica, um pouco mais sus-
tentável. E um dos pontos mais im-
portantes para que isso aconteça é o
plantio constante de árvores.

No sábado, 23 de abril, cerca
de 10 voluntários do Rotaract, o
secretário Rafael Bonassa acompa-
nhado de funcionários da Secreta-
ria do Meio Ambiente e o diretor de
trânsito João Oliveira estiveram
plantando cerca de 100 mudas de
árvores na área ao lado do Campo
de futebol do bairro Cambará.

Segundo o depoimento do
Secretário, esta é uma ação para
marcar o recomeço desse tipo de
atividade. Para 2022, já há a con-
firmação de 5.000 mudas para
serem plantadas e está em con-
versação um convênio que vai
garantir um número quase 10
vezes maior que esse por ano.

É uma luta para que a cida-
de se torne cada vez mais rica no
mais importante: sua qualidade
de vida para os moradores.

Divulgação

Objetivo é plantar mais de cinco mil árvores até o final deste ano

Nesta semana cerca de 30
alunos se formaram no Curso de
Panificação da Central de Cursos
da Prefeitura. O projeto coman-
dado pela primeira dama Suely
Buzetto continua trazendo opções
de qualificação para novos empre-
gos de forma gratuita à popula-

ção. Nas conversas durante a en-
trega dos certificados algumas
alunas já contaram como estão
usando o aprendizado do curso
para produzir alimentos para a
família e também para comerci-
alizarem trazendo uma nova fon-
te de renda para suas casas.

PPPPPOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICA

Deputada Valéria Bolsonaro visita a cidade dia 3
Na próxima terça feira, dia

03 de maio, a deputada estadual
Valéria Bolsonaro e o ex-secretá-
rio da Cultura Mario Frias esta-
rão visitando Rio das Pedras.
Um dos intuitos da visita é con-
firmar verbas no valor de R$
100.000,00 para a saúde e mais
R$ 100.000,00 para a guarda
municipal reforçar as patrulhas
rurais. Mario Frias foi secretário
da Cultura entre junho de 2020 e
março de 2022. Quem fez o inter-
médio para a visita da deputada
a cidade foi o vereador Max Pres-
tes, que também participou de reu-
niões com a deputada visando
conseguir as verbas para a cidade. Vereador Max Prestes e a deputada Valéria Bolsonaro Ex-secretário Mario Frias

Fotos: Divulgação
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Quarto poço artesiano
em menos de um mês

Divulgação

O esforço para que Rio das
Pedras tenha uma solução para
as crises hídricas atuais e futu-
ras não para nunca. Essa sema-
na está sendo perfurado mais
um poço artesiano no bairro São
Cristóvão, ao lado da Caixa
d´agua baixa. Somado aos ou-
tros feitos recentemente este é o
quarto poço em 4 semanas. Poço

da escola Nosso teto, poço atrás
do Vivendas de java e o poço
dentro da escola Maria Arlete já
tiveram a perfuração concluída e
em pouco tempo estarão operan-
tes. A Prefeitura e o SAAE estão
se dedicando em tempo integral
para que Rio das Pedras tenha
uma estrutura para enfrentar
qualquer estiagem que aconteça!

Divulgação Divulgação

CORRIDA DE CARNAVAL
O esporte não teve parada na
cidade no final de semana.
No domingo dia 24 corredo-
res de várias cidades estive-
ram participando da Corrida
do carnaval da Pan Runner
com apoio da Secretaria de
esportes e Lazer de Rio das
Pedras. O evento anterior-
mente agendado para o fim
de fevereiro foi adiado para
respeitar as regras de distan-
ciamento social e finalmente
pode acontecer agora total-

mente dentro da lei e das re-
comendações sanitárias. O
percurso de cerca de 5Km
percorreu estradas de terra
da cidade. A disputa foi acir-
rada pelos primeiros lugares
e o primeiro  lugar geral ficou
com Adilson Coelho Pinheiro.
Entre os atletas de Rio das
Pedras as melhores posi-
ções foram com Dejair Mazaia
em 4º geral no masculino e
Rosinei Rodrigues da Silva no
4º lugar geral do Feminino.

RECAPEAMENTO
Os próximos dia serão de
muito trabalho na cidade. 24
ruas de Rio das Pedras te-
rão seu asfalto completa-
mente refeito. A obra inclui
diversos bairros como: Bom
Jesus, Massud Coury, Vitoria
Cezarino, Bela Vista, Bom
Jardim, além do centro da
cidade. O trabalho está pre-
visto para começar na quinta

feira pela manhã na rua Pru-
dente de Moraes entre a es-
quina com a Rua Moraes
Barros até a praça da matriz.
A obra grande tem por objeti-
vo melhorar a situação das
ruas tanto em bairros quanto
no centro, para que a circula-
ção de carros flua melhor,
ajudando tanto aos morado-
res quanto ao comércio local.

Divulgação

CARNAVAL FORA DE ÉPOCA
Em anos de pandemia e com
vários eventos cancelados,
adiados e postergados, poder
voltar a vida normal é um mo-
mento de alegria. E uma das
festas mais tradicionais da
cidade volta a acontecer no
domingo, dia 1º de maio: a
Banda do Bule. A festa geral-
mente acontecia durante o
carnaval sempre foi ponto de
encontro de muitos foliões

fantasiados e cheios de von-
tade de aproveitar a alegria
que a festa traz. Ao contrário
de outros anos, a festa não vai
acontecer com o desfile pelas
ruas, mas vai ser num ponto
fixo na praça atrás da Rodoviá-
ria. Os organizadores confir-
maram a presença dos DJs RT
e Samuca para animar a festa
e convidam a toda a popula-
ção para que venha festejar.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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