
COMEMOROU
O vereador Paulo Campos

(Podemos) comemorou, na segun-
da-feira, 2, o início das reformas
na estrada que liga o bairro San-
tana a Santa Olímpia. “A Conces-
sionária Eixo-SP e a Secretaria de
Obras farão um trabalho conjun-
to”, apontou. Apesar do elogio, o
parlamentar voltou a criticar a ins-
talação de pedágio na SP-308 (Her-
mínio Petrin), entre Piracicaba e
Charqueada. “A população está
sofrendo com a cobrança”, disse.

‘NÃO ESTÁ BEM’
Ao utilizar os 10 minutos re-

gimentais na tribuna da Câmara,
na segunda-feira (2), o vereador
Zezinho Pereira (União Brasil) co-
brou providências da Administra-
ção Municipal para realizar licita-
ções, de modo que diminua os con-
tratos emergenciais. Ele pontuou
que a “cidade não está funcionan-
do bem” ao se referir do retorno
que recebe da população “que está
falando com o coração e sou obri-
gado a acreditar nisso”, disse.

SEM VERDURA
Durante a mesma reunião,

mas desta vez no espaço para li-
derança partidária, Zezinho Pe-
reira comentou que a EMEF (Es-

cola Municipal de Ensino Infan-
til) “João do Nascimento”, no
Distrito de Santa Terezinha,
“não tem verduras e nem pão”.
O parlamentar citou que a esco-
la estadual Catharina Casale
Padovani “só tem ovos” e que o
prefeito Luciano Almeida
(União Brasil) não o atende.

DIÁCONOS
O vereador Rerlison Rezen-

de, o Relinho (PSDB), utilizou o
tempo de liderança para parabe-
nizar os diáconos, já que no do-
mingo, 1º, também foi comemora-
do o Dia do Diácono da IEQ (Igre-
ja do Evangelho Quadrangular).
Ele fez um agradecimento a Leo-
nardo Veloso, do Café Real. “Mui-
to obrigado pelo seu trabalho
como presidente do nosso Diaco-
nato”, concluiu, durante a reunião
ordinária de segunda-feira (2).

EMENDAS
A vereadora Ana Pavão (PL)

requisitou ao Executivo um rela-
tório sobre a aplicação de emen-
das que intermediou desde o ano
passado. As informações são so-
licitadas através do requerimen-
to 309/2022. Ao todo, são 17
emendas aos orçamentos do Go-
verno do Estado e da União, que
somam quase R$ 4 milhões, en-
caminhadas por oito deputados
estaduais e federais a Piracicaba.
Os recursos são para demandas
diversas, como aquisição de ve-
ículo e ambulância, saúde, se-
gurança, educação e esporte.
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VISITA DO PMB
Representantes do Dire-

tório Municipal do PMB visi-
taram a sede do jornal A Tri-
buna, onde foram recebidos
pelo diretor Evaldo Vicente.
Estiveram Cristiane Berenice
(filiada), jornalista Martim Vi-

eira (pré-candidato a deputa-
do estadual), José Marques
(pré-candidato a deputado fe-
deral), Pastora Mari Fernan-
des (pré-candidata a deputada
estadual), e Silvestre Dilio, pre-
sidente do PMB em Piracicaba.

Em 4 meses, Patrulha Agrícola
já supera atendimentos de 2021
Programa da Prefeitura de Piracicaba, de auxílio ao pequeno produtor,
já executou 66 horas-máquina em propriedades do município em 2022

O Programa Municipal Patru-
lha Agrícola, da Prefeitura de Pi-
racicaba, por meio da Sema (Se-
cretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento), superou em qua-
tro meses de 2022 o número de
atendimentos a agricultores em
relação a todo o ano de 2021. O
Patrulha Agrícola visa auxiliar o
trabalho de pequenos agriculto-
res de Piracicaba com a locação
de máquinas e implementos
agrícolas para uso em terrenos
produtivos. De janeiro a abril fo-
ram 66 horas-máquina, contra
63 horas em todo ano de 2021.

O preço para a prestação do
serviço é cobrado por hora/má-
quina e abaixo do valor de mer-
cado, para ser acessível aos pro-
dutores. Segundo a secretária da
Sema, Nancy Thame, o aumento
da demanda se deve ao intenso
trabalho da secretaria para re-
gularização do programa, divul-
gação e compra de novos imple-
mentos agrícolas. “Desde o iní-
cio desta gestão nossa intenção
foi ampliar e fortalecer as ações
da Patrulha Agrícola para aten-
der a demanda crescente e ofe-
recer novas operações”, ressalta.

Neste ano a Sema adquiriu
sete novos implementos para o
programa: 1 grade aradora; 1
grade niveladora; 1 arado de ai-
vecas; 1 roçadeira hidráulica; 1
arado subsolador; 1 enxada ro-
tativa com encanteirador e 1 per-
furador de solo com três brocas.

O agricultor familiar e presi-
dente do Comder (Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Rural),
Marcelo Ferezini, que já utilizou o
programa várias vezes em sua pro-
priedade, conta que o Patrulha
Agrícola compensa principalmente
no custo e benefício, no tempo de

trabalho poupado e pela garantia
de uso de maquinários novos.

“Eu já usei várias vezes o pro-
grama, porque nem sempre temos
tempo e nem como fazer alguns
serviços por não termos máquinas
e implementos próprios adequa-
dos”, conta. Os interessados em
utilizar o programa Patrulha Agrí-
cola devem comparecer à Sema (ave-
nida Dr. Paulo de Moraes, 2.113)
para o preenchimento de formulá-
rio, contendo os dados pessoais e
dados do trabalho a ser executado.
Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone (19) 3437-4000.
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Em uma nova fase do trabalho para desassoreamento do ri-
beirão Piracicaba, a Sedema (Secretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente) prepara o segundo trecho do ribeirão Pira-
cicamirim, que fica na região do Bosque da Água Branca, na

NOVO TRECHO PARA DESASSOREAMENTO
rua Capão Bonito. Também estão previstas ações na conflu-
ência entre córrego Água Branca e Piracicamirim, na rua Por-
to Alegre, na avenida Frei Tomé de Jesus, na rua São Dimas e
rua José Maria Baltieri, todas no Ribeirão Piracicamirim. A4

“Estrela Cadente” é a pri-
meira coleção exclusiva de NFTs
(tokens não fungíveis) da Hyun-
dai Motor Company, que vai ser

“Estrela Cadente” é primeira coleção de NFT da Hyundai
disponibilizada por meio do seu
site oficial de NFT, entre os dias
9 e 10 de maio. A coleção dá se-
quência ao movimento criado em

18 de abril, quando a Hyundai
Motor anunciou que se torna-
ria a primeira montadora a
construir uma comunidade glo-

bal de NFTs. O buzz gerado no
mercado de NFTs levou sua ofer-
ta inicial a se esgotar totalmen-
te logo após o lançamento. A4
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
“No auge da pandemia da co-
vid-19, entre os anos de  2019
e 2021, nunca se falou tanto
sobre a importância de man-

ter as mãos higienizadas e
limpas”, diz a a enfermeira
coordenadora da CCIH (Co-
missão de Controle de Infec-
ção Hospitalar)  da Santa
Casa de Piracicaba, Fernan-
da Rosa. Ela explica deta-
lhes sobre uma lavagem per-
feita das mãos. Embora pa-
reça uma ação corriqueira,
só é eficiente com o uso de
água corrente e sabão, o que,
ainda, é capaz de prevenir
centenas doenças. A técnica
demorou para ser dissemi-
nada mundo afora, mas hoje
é prova irrefutável de que se
as mãos estão higienizadas,
o risco de contaminação di-
minui drasticamente. A7
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Um pedido especial
Rubens S. de Arruda Leme

Vai aqui um recado desse hu-
milde brasileiro com im-
perfeições e incoerências

inerentes ao ser humano, mas
ainda esperançoso no futuro des-
se país, que, um dia, foi Terra de
Santa Cruz e que hoje corre o ris-
co de se tornar Terra de “Santas”
Armas. Se apenas um (a) jovem,
que por ventura se utiliza da mídia
impressa, fizer uma reflexão atra-
vés dele, me darei por satisfeito.

Às vésperas das eleições, tal-
vez as mais importantes da nossa
história, me sinto na obrigação de
fazer um apelo ao bom senso dos
(as) eleitores(as) brasileiros (as).
O meu pedido inicial é amplo e ir-
restrito, baixemos as armas, não
estamos numa guerra fratricida!

O debate ideológico não pode
se basear no ódio, no preconceito
e nas mentiras, hoje conhecidas
como fake news. Tenho parentes,
amigos, conhecidos, adversários
das minhas posições políticas e
não inimigos. Porém, precisamos
discutir sobre fatos concretos e não
nos atermos a essa avalanche de
mentiras, acusações caluniosas e
levianas, meias verdades que in-
vadem as redes sociais e que ten-
dem a piorar com a aproxima-
ção das eleições de outubro.

Não temos como negar que
vivemos um caos social, fruto de
uma vergonhosa e crônica distri-
buição de renda, que exclui dos

direitos básicos a imensa maioria
do povo brasileiro, agravada por
uma pandemia administrada de
forma desastrosa e irresponsável,
pelo governo de plantão, resultan-
do em um número muito maior
de mortos (chegando aos setecen-
tos mil!) do que ocorreria se o ne-
gacionismo e a politização da tra-
gédia, através do governo fede-
ral, não tivessem invadido o pal-
co dessa catástrofe mundial.

Permeado por essa triste rea-
lidade irá acontecer o pleito eleito-
ral desse ano. Ainda que possa
soar inútil, partindo desse longe-
vo e modesto escriba, apelo prá não
cairmos mais uma vez, no reduci-
onismo dos ataques pessoais, da
velha cantilena do combate ao co-
munismo e à corrupção – essa ve-
lha conhecida da humanidade –
como centro do debate, o primeiro
totalmente descabido e explorador
da falta de informação sobre o re-
gime político, de grande parte da
população. Aliás, poderíamos,
usando da desinformação e das
nefastas fake news, dizer que Bol-
sonaro virou comunista, já que
visitou a Rússía pouco antes do
conflito na Ucrânia, risos...

Quanto à corrupção é aquele
velho dito popular, o cidadão apon-
ta um dedo acusando o adversá-
rio e tem três, apontando para si
mesmo. Portanto se trata de um
debate estéril, de quem não tem
argumentos e nem propostas para
resolução dos sérios problemas do
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nosso país. A educação inclusiva,
o combate efetivo às desigualda-
des e o compromisso com o país
são formas de minimizar esse gra-
ve defeito do ser humano.

Apelo, mais uma vez, aos
(às) eleitores (as) que comun-
gam ou não com as ideias desse
velho humanista, conduzam o
debate via dados concretos, por
exemplo, através das informa-
ções do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística),
um órgão de estado, para faze-
rem comparações corretas e não
através dessa praga que invadiu
de forma pandêmica as redes
sociais, denominada fake news.

Dessa forma, dados sobre
educação, saúde, distribuição
de renda, moradia, direitos hu-
manos, meio ambiente , custo de
vida, inflação, emprego, todos de
fundamental importância para
a maioria do nosso povo, têm
que dominar a cena eleitoral.

Basta acionarmos as redes
sociais, para constatarmos que
a justiça eleitoral não consegui-
rá controlar, de maneira efeti-

va, esse pernicioso fenômeno
da comunicação moderna, fi-
cando o discernimento ao deci-
dir o voto, de acordo com o grau
de informação e de consciên-
cia política de cada cidadão.

Finalizando, em quem pesem
minhas limitações diante dos mes-
tres das ciências políticas, da filo-
sofia, da teologia, entre outras que
embasam o conhecimento huma-
no, apelo para que não decidam
seus votos influenciados pelo fun-
damentalismo e manipulações re-
ligiosas ou apoiando um empode-
ramento exacerbado do milita-
rismo na política, a história já
demonstrou que os resultados
dessas escolhas são trágicos.

O bom senso e a democra-
cia determinam que tenhamos
lado sim, porém que essa deci-
são não seja orientada, como
fazemos questão de enfatizar,
através do ódio, preconceitos,
mentiras, interesses unicamen-
te pessoais e sim priorizando o
amor ao próximo, a verdade, a
democracia, aos benefícios para
a maioria da população, só as-
sim poderemos vislumbrar um
futuro melhor para o nosso país.

———
Rubens Santana de Arru-
da Leme, técnico quími-
co industrial, supervisor
de higiene e segurança do
trabalho, representante
comercial autônomo.
rubenssal@ibest.com.br

Outro lado da vida
José Renato Nalini

Um dos raros
consensos de-
tectáveis em

nossa era é o de que a
ciência garantiu longe-
vidade aos humanos,
permitindo que sua
aventura terrena se
prolongue até um pou-
co mais de um século. Cresce o
número de pessoas capazes de ce-
lebrar vivas o seu centenário. A
conquista de mais tempo neste Pla-
neta é considerada vitória sobre a
morte; prevalece em relação a ou-
tros aspectos desse fenômeno.

É interessante perscrutar
um outro lado, o que significa
viver tanto. É o que faz Betty
Milan, em seu livro “Heresia –
tudo menos ser amortal”. O li-
vro é dedicado a Vincent Hum-
bert (1981-2003), o jovem que
emocionou a França ao implorar
o deixassem morrer, já que vege-
tava e não vivia. Conseguiu a ade-
são de sua mãe, Marie Humbert,
que soube reconhecer a condição
do filho e superou a possessivi-
dade materna para atendê-lo.

A reflexão da filha que vai
enterrar a mãe envereda pelo cal-
vário do que foram os seus anos
derradeiros, em que a esqualidez,
a decrepitude e – pior do que isso
– a ausência, a semivida, afetam a
própria concepção de dignidade.
A personagem trava uma luta com
ela mesma: “vou em frente sem
medo de dizer o que sinto. Sei que
desejar a morte da mãe é uma
heresia. Há meses, eu desejava a
partida. Se me perguntassem por
que, eu responderia que não su-

portava mais ver o que
restou dela. Sei que o
meu caso não é único.
Porém, também sei da
hipocrisia alheia”.

Acompanhar as
vicissitudes que che-
gam com a idade é um
processo doloroso. O
senso comum argu-
menta que, se ficar ve-

lho não é bom, a alternativa é
pior – morrer jovem. Não se tem
noção do que ocorre de verdade.
A sucessão de perdas, o declínio
acelerado: “nada é pior do que
deixar de existir para si, como
aconteceu com ela e com os ou-
tros cujo cérebro se esfarinhou”.

Quem está perto sofre mais.
Porque tem consciência. O confli-
to é pensar se não seria melhor
para todos, inclusive para a idosa,
que ela se fosse. Comparar o que o
ser forte, inteligente, vivaz já foi
um dia e o que ela é hoje represen-
ta um suplício. Tem-se vontade de
renegar: “Há muito eu digo que
me separei da mãe. Me “separei”
desde que ela perdeu a noção do
tempo e a duração da minha au-
sência deixou de ter significado”.

Simultaneamente ao “divór-
cio” entre mãe e filha, sentimen-
tos de ternura: “Possível também
que tenha se apagado aos poucos
por delicadeza... para que eu
acompanhasse o seu fim passo a
passo, me acostumasse com a
ideia da sua desaparição. Isso tudo
é um mistério, desisti de enten-
der. Não interessa perguntar por
que a vida foi desta ou daquela
maneira... não tem resposta”.

A dúvida sobre a interna-
ção em um dos “lares de re-
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pouso”, eufemismo para asilo
de velhos. “Pensei num lar
qualificado. Mas, por maior
que fosse a qualidade, mamãe
viveria só entre desconhecidos”.

Os sustos, os ataques, as in-
ternações cada vez mais fre-
quentes. A surpresa: “contra-
riando o veredito dos médicos,
mamãe sarou de novo e ainda
fez pouco deles” pois “nenhum
diagnóstico é mais importante
do que o desejo de viver”.

A missão dos cuidadores me-
receu uma análise que geralmente
escapa à literatura. “Não sei que
vocação é preciso ter para cuidar
de idosos. Mas sei de um cuida-
dor que foi procurar um analista
a fim de suportar o trabalho”. O
que pensam esses profissionais
contratados para acompanhar os
passos finais de uma trajetória?
Chegam sem conhecer a história
da pessoa. Encarregam-se dos cui-
dados paliativos. Suportam o
mau-humor e a incompreensão
dos familiares. Pior: sabem que
não haverá recuperação, nem
convalescença, nem alta médica.

“A velhice extrema é uma
batalha perdida, para não di-
zer um massacre”. É um nau-
frágio! Quem inventou a toli-
ce da “melhor idade”?

Em “Heresia”, Betty Milan
revolve temas que são tabus. O
suicídio assistido, a eutanásia, a
ortotanásia. O direito de cada um

colocar termo à sua jornada.
“Quem ode, em sã consciência,
querer o que os cientistas querem?
Nos transformar em amortais, se-
res cuja vida só acaba se houver
um acidente, seres que, de tanto
vier, já não terão mais nada a ver
conosco. O amortal não ode ser
confundido com o imortal, com o
qual sonhamos desde sempre. O
amortal é um ser humano que es-
capa continuamente à morte gra-
ças à evolução da medicina”.

Duas frases incluídas no li-
vro dão a pista do material sub-
metido à reflexão de quem tiver
coragem de encarar velhice e
morte: “Alguém acaso julgou que
foi uma sorte nascer? Digo logo
que igual sorte é morrer”, de
Walt Whitman e “...frequente-
mente me pergunto com que di-
reito eu poderia impedir alguém
de se suicidar”, de Kenzaburo Oe.

Heresia, de Betty Milan, é
“um livro corajoso, oportuno e
surpreendente, pela composi-
ção”, diz Roberto Schwarz e, na
apresentação de Manuel da Cos-
ta Pinto, “essa tensão entre o real
e o ficcional se torna ainda mais
aguda quando aquilo que é re-
presentado toca o nervo exposto
de dilemas éticos e emocionais”.

O avanço da medicina vai
co locar  a  todos  nós  essas
questões. A não ser que morra-
mos jovens. Chance que, para o
bem ou para o mal, já perdi.

———
José Renato Nalini, rei-
tor da Uniregistral, do-
cente da Pós-graduação
da Uninove e presiden-
te da Academia Paulis-
ta de Letras (2021-2022)
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O amor de mãe pode salvar
a alma de um criminoso?

Alvaro Vargas

O Espiritismo esclarece que
 não existe um inferno
eterno. Deus é um Pai

amoroso e sempre oferece a opor-
tunidade de resgate para àque-
les que se desviaram do caminho
do bem, independentemente do
crime que tenham praticado.
Não existe a possibilidade de ser-
mos felizes, caso aqueles a quem
amamos, estejam condenados ao
fogo eterno, principalmente quan-
do se trata de nossos filhos. Se-
ria a negação da misericórdia
divina. Os ensinamentos de Je-
sus nos esclarecem sobre isso, e
não deveria existir dúvidas a esse
respeito. Infelizmente, nem todas
as correntes filosófico-religiosas
conseguiram assimilar correta-
mente as lições do Mestre naza-
reno. A esse respeito, destacam-
se nos Evangelhos, três parábo-
las distintas: a dracma perdida,
a ovelha desgarrada e o filho pró-
digo, que são conhecidas como a
trilogia da redenção, pois ressal-
tam que não existem pecados sem
remissão. Jesus revelou-nos um
Pai celestial que está sempre a
nossa espera, e a imensa alegria
no reino celestial, por aqueles que
renunciam ao crime e decidem
seguir o caminho do bem.

A literatura espírita tem re-
gistrado inúmeros casos de res-
gate dos espíritos trevosos recal-
citrantes no mal e refratários a
um diálogo edificante, em que o
sentimento foi a única forma de
convencê-los à renúncia do mal,
dentre os quais, podemos desta-
car dois eventos. O espírito An-
dré Luiz (Libertação, Chico Xa-
vier), descreve o resgate de Gre-
gório, chefe das legiões trevosas
no mundo espiritual. Em sua úl-
tima romagem terrena, Gregório
foi um Papa, mas não soube hon-
rar a posição que ocupou, desvi-
ando-se para múltiplas iniquida-
des. No Além, foi reconvocado, e
passou a enfrentar as forças do
bem. Por séculos, Matilde, aque-
la que havia sido a sua genitora,
orou e aguardou que o seu cora-
ção despertasse, permitindo que
ele fosse atraído até a fronteira
entre as regiões de trevas e os pla-
nos espirituais superiores. Nesse
encontro, ele chegou brandindo
uma espada e trazendo um exér-
cito de espíritos trevosos para um
embate contra os espíritos do
bem, quando ouviu uma voz:
“Gregório, não enregeles o cora-
ção quando o Senhor te chama,
por mil modos, à renovação. O
teu período de dominação está
terminado. Não intentes contra
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Deus”. Ao materializar-se, Ma-
tilde se fez visível e, de braços
abertos, atraiu Gregório. Ele
deixou cair a lâmina e de joe-
lhos se prosternou, sendo aco-
lhido com carinho por ela, de-
monstrando que a força do
amor é capaz de romper as bar-
reiras da maldade mesmo nas
almas mais inflexíveis. O proces-
so de resgate e reparação de
Gregório através das reencar-
nações seria longo, mas temos a
eternidade para realizarmos a
necessária transformação moral.

Em outro episódio, o Mar-
ques de Sade (Sexo e Obsessão,
Manoel P. Miranda e Divaldo
Franco), após a sua desencar-
nação, por afinidade moral, foi
atraído para uma cidade no
Além, dedicada as perversões
sexuais. Assumiu a coordenação
dos processos obsessivos contra
a humanidade e enviava milha-
res de espíritos obsessores de
modo a atrair em suas armadi-
lhas morais, particularmente, os
divulgadores do cristianismo
nas diversas correntes religio-
sas. Depois de quase dois sécu-
los nas trevas, sentiu-se esgota-
do e entediado pela prática da
maldade. Marie-Eléonore, uma
alma de escol que havia sido a
sua genitora na última encar-
nação, aguardava o momento
oportuno para resgatá-lo e, de-
movê-lo da rota equivocada em
que se encontrava. Mais uma
vez, a força do amor mostrou-
se imbatível, fazendo com que
aquele mentor do sadismo capi-
tulasse, e abraçasse arrependi-
do a sua mãe. O recomeço do
Marques não seria fácil. A sua
genitora reencarnaria na Terra
para abrigá-lo mais uma vez
como filho, orientando-o no ca-
minho do bem. Ele reencarna-
ria cego e demente, consequên-
cia das sérias lesões que sua in-
fâmia provocou em seu perispí-
rito. Tanto Matilde como Ma-
rie-Eléonore são exemplos no-
táveis de mães que persevera-
ram pelo ideal de resgate de
seus filhos, que estavam perdi-
dos nas trevas, mas foram res-
gatados e salvos graças aos la-
ços de amor, que são eternos.

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

Adriana Sgrigneiro Nunes

O trabalho dignifica o ho-
 mem, pois é um manda-
mento de Deus. O Dia In-

ternacional do Trabalhador é
uma data comemorativa in-
ternacional, celebrada anual-
mente em quase todos os paí-
ses do mundo. Mas neste 1º
de Maio os policiais militares
não têm o que comemorar.

A atividade, que hoje con-
grega quase meio milhão de
trabalhadores ativos no país,
por incrível que pareça, não é
uma profissão regulamentada.

Estamos em 2022 e os in-
tegrantes das Polícias Milita-
res, não possuem um Estatu-
to que regulamente essa no-
bre e perigosa profissão, bem
como, padronize condições de
acesso, permanência, inativi-
dade, gestão, funções, direitos
e obrigações, entre outros.

A Magistratura,  ass im
como a Advocacia, as Guardas
Civis e até os Agentes Comuni-

tários de Saúde, profissão rela-
tivamente recente, possuem es-
tatuto e as PM do Brasil não!

Centenas de legislações re-
gulam o trabalho dos policiais
militares nos Estados e estas
são alteradas conforme o en-
tendimento de quem está à
frente do Executivo Estadual.

As consequências disso são
muitas!  Os policiais militares
sequer têm um piso salarial, hoje
se vê disparidades entre Esta-
dos que chegam a ser absurdas.

Esse problema chegou a tal
ponto em São Paulo que, mes-
mo com o percentual de reposi-
ção inflacionária anunciado em
março pelo ex-governador do
Estado, o salário dos policiais
militares ainda necessitaria de
mais 23% somente para fazer
frente à inflação dos últimos 7
anos, permanecendo, ainda as-
sim, um dos menores do Brasil.

Aumento salarial mesmo,
nenhum.

Com o advento da atuali-
zação do “Estatuto dos Mili-

tares”, aplicado à PM porque
não temos o nosso, os aposen-
tados e pensionistas da Cor-
poração passaram a pagar
10,5% sobre o total de sua re-
muneração a título de contri-
buição previdenciária, antes só
pagavam os que recebiam acima
do teto da previdência social,
hoje todos pagam, independen-
temente do valor que recebem.

O risco diário, o stress pro-
fissional, as legislações cada vez
mais permissivas para os crimi-
nosos, a constante perda de di-
reitos, a desvalorização do pro-
fissional por parte daqueles que
devem proporcionar um sistema
de proteção social digno, o ex-
cesso de trabalho e outros pro-
blemas, atrelado aos baixos sa-
lários, tem levado cada vez mais

policiais militares de São Paulo
a abandonarem seu sonho de
fazer parte da Corporação.

Em média a PM tem perdi-
do mais de um batalhão por ano
em pedidos de desligamento e de
afastamento e o que é pior, mui-
tos tem tirado a própria vida. O
índice de suicídios entre polici-
ais militares de São Paulo é qua-
se 5 vezes maior que que a mé-
dia da população brasileira.

De fato, nesse 1º de maio,
os policiais militares de São
Paulo quase nada tem a come-
morar, os detentores do poder
é que têm que repensar a forma
como vêm e tratam esse grupo
de trabalhadores leal e cons-
tante que, ainda, garante que
todos os demais possam chegar
em segurança ao seu trabalho.

———
Adriana Cristina Sgrig-
neiro Nunes, ex-verea-
dora, coronel da PM,
mestre em Ciências Poli-
ciais e de Ordem Pública
e Bacharel em Direito
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Edvaldo Brito, agora, é
cidadão piracicabano

Nesta segunda-feira, a Câ-
mara Municipal de Piracicaba,
em sessão, aprovou o Título de
Cidadão Piracicabano para o ex-
candidato a prefeito, Edvaldo
Brito. O vereador Gustavo Pom-
peo apresentou projeto de lei e
foi acompanhado por mais 12
vereadores, sendo eles Gilmar
Rotta, Acácio Godoy, Aldisa Vi-
eira Marques (Paraná), Anilton
Rissato, Ary de Camargo Pedro-
so Jr., Fabrício Polezi, Zezinho
Pereira, Josef Borges, Laércio
Trevisan Jr., Rerlison Rezende
(Relinho), Wagner Oliveira (Wag-
não) e Alessandra Bellucci.

Edvaldo Brito agradeceu a
honraria. “A democracia falou
alto e com a aprovação do Título

de Cidadão Piracicabano, au-
menta a minha responsabilida-
de em defesa da minha querida
Piracicaba. Aproveito para agra-
decer os vereadores que me con-
cederam essa honra e fico ainda
mais animado, porque sei que a
maioria não olhou para as ideo-
logias políticas, mas reconhece-
ram meu trabalho, em defesa de
Piracicaba. A votação deste tí-
tulo mostra que temos 13 ve-
readores que, realmente, são
democráticos, já que ainda que
eu não pertença a seus grupos
políticos, votaram a favor do
Título de Cidadão Piracicaba-
no. Sendo assim, todos ganha-
ram minha admiração e tam-
bém minha gratidão eterna.”
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Professora Bebel acompanha
Lula em visita a Campinas
Encontro com a militância e apoiadores ao ex-presidente acontece, a
partir das 16h, quando dará aula magna no Teatro de Arena, na Unicamp

O pântano da política
Gaudêncio Torquato

Apolítica não é
um fim em si
 mesma. É um

sistema-meio para ad-
ministrar as necessida-
des do povo. Na visão
aristotélica, política é
missão, cabendo ao ci-
dadão o dever ético de
servir à polis. Na contemporanei-
dade, transformou-se em profis-
são. Que propicia aos seus partici-
pantes fatiar o bolo e comê-lo quan-
do tiver vontade. Virou uma esca-
da para muitos subirem na vida.

A política deixou de ser um
sistema que desenvolve a capaci-
dade de responder aspirações,
transformar expectativas em
programas, coordenar compor-
tamentos coletivos e recrutar
para a vida pública quem deseja
cumprir uma missão social.

No Brasil, infelizmente, o
ideal político é uma quimera,
mesmo que esteja na boca de
participantes, principalmente
em anos eleitorais como o que
vivemos: “vamos melhorar as
condições dos trabalhadores,
facilitar o acesso ao crédito, qua-
lificar a educação, equipar hos-
pitais, dar segurança ao povo”.

Em suma, a política se tor-
nou um dos maiores e melho-
res negócios da Federação. O
empreendimento é a conquista
de um mandato, seja como vere-
ador, deputado estadual, depu-

tado federal, senador,
governador ou presi-
dente da República.

Um dos produtos
é a intermediação, o
caminho que usa a bu-
rocracia pública e os
mandatários para po-
líticos obterem recur-
sos, benefícios e van-
tagens. Estamos no

fundo do poço, ou, para usar a
terminologia lembrada por Hélio
Schwartsman, em seu artiguete
de quarta, 27, na FSP, estamos
vivendo um jogo pesado, “consti-
tutional hardball - jogo pesado
constitucional”, na expressão de
Mark Tushnet, de Harvard. Uso
uma metáfora: vemos a derruba-
da do Muro Constitucional.

Querem o exemplo mais re-
cente do desmoronamento dos
pilares do nosso edifício demo-
crático? O perdão concedido pelo
presidente a um deputado, ami-
go e parceiro, condenado pela
Justiça e, pasmem, a escolha
desse parlamentar para integrar
comissões na Câmara, entre as
quais, a mais importante, a CCJ,
Comissão de Constituição e Jus-
tiça. Significa escolher alguém
que afronta Justiça para deci-
dir sobre leis, ou seja, sobre jus-
tiça. O cúmulo da distorção.

O negócio da política mexe
com cerca de 150 milhões de con-
sumidores, que formam o contin-
gente eleitoral. Para chegar até
eles, um candidato gasta, em mé-
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dia, R$ 7 reais por eleitor, quantia
que pode ser cinco a seis vezes
maior, se o candidato for agracia-
do com recursos do polpudo orça-
mento partidário para a gastan-
ça eleitoral. Ou se for rico. A
maioria gastará bem mais que a
soma dos salários em quatro anos
de mandato. A questão é: se a
campanha política no Brasil é tão
dispendiosa e se os candidatos
gastam acima do que ganham,
por que se empenham tanto em
assumir a espinhosa e sacrifica-
da missão de servir ao povo?

É arriscado inferir sobre
as ações e os comportamentos
do nosso corpo político, sob o
reconhecimento de que parce-
la do Congresso tem atuado de
maneira nobre na defesa de
seus representados. Mas sofre
críticas por conta da corrup-
ção cometida por alguns.

Outro sistema que erode os
cofres públicos é a indústria do
superfaturamento. As obras pú-
blicas, nas três malhas da admi-
nistração (federal, estadual e mu-
nicipal), geralmente são feitas
com um “plus”, um dinheiro a
mais. Registra-se, até, a figura de
um ex-governador de um Estado

do Sudeste, que era conhecido
pela alcunha de “quinzão”. Par-
celas dos recursos se somam às
verbas da indústria do achaque e
vão para os cofres das campa-
nhas, formando o círculo vicioso
responsável pelo lamaçal. Os des-
vios só acontecem porque nos pos-
tos chaves estão pessoas de con-
fiança dos políticos. Resposta da
charada. A malha de dirigentes
abre espaços, possibilitando con-
tratos, facilitando negócios, cos-
turando o tapete financeiro que
cobre a sala de estar da adminis-
tração. O PIB informal da políti-
ca é algo escandaloso, chegando
a superar a imaginação de alqui-
mistas financeiros sofisticados.

Esse é um tapete difícil de ser
lavado. Contém milhões de áca-
ros que se alimentam das cama-
das de pele do corpo político. Nin-
guém vê, mas todos sabem que
eles estão lá. Na velha cama, suja
e embolorada, dormem perfis
identificados com a manutenção
do status quo. O ciclo é fechado:
a sujeira alimenta os ácaros - agen-
tes e intermediários - e estes suprem
sua matriz alimentícia - os patroci-
nadores - perpetuando e multipli-
cando formas de corrupção.

Não é qualquer detergente que
pode limpar os porões da política.

———
Gaudêncio Torquato,
jornalista, escritor, pro-
fessor titular da USP e
consultor político. Twit-
ter: @gaudtorquato.

Antes do depois
Walter Naime

Como é bom es-
tarmos juntos e
misturados nes-

ta reunião com con-
tato presencial. O ca-
lor humano – o olhar
do olho no olho –, o
aperto de mão – o
abraço fraterno –, o
sorriso no semblante… tudo,
tudo, tudo tem um antes e um
depois, menos a eternidade.
Quando o vento soprar nas velas
do seu barco e você souber para
onde ir e quando um sorriso abre
o palco de uma grande festa.

Meus amigos e autoridades
aqui presentes, vocês não fazem
ideia do quanto estou feliz. Es-
pero que a minha felicidade se
estenda aos corações de todos.
A maioria das coisas que nos ro-
deiam um dia foram só uma
ideia. A ideia nasce uma abstra-
ção da mente que poderá se
transformar em pensamento.

Os óculos que nós usamos,
os sapatos que nos protegem os
pés, o piso sobre o qual deixa-
mos as nossas marcas, o apara-
dor de unhas, o cinto que segura
as nossas calças, o carro que nos

trouxeram até aqui, o
celular que avisaremos
nossa família ao re-
gressarmos, o avião
que nos transporta, os
remédios que nos alivi-
am as dores, as vacinas
que nos protegem das
pandemias, a TV que
nos trazem notícias, os
livros que nos ofere-

cem um modo de comunicação.
Tudo isso começou com uma

ideia. A ideia sozinha não tem for-
ça e sempre será uma ideia. Mas
se usarmos a nossa análise e jul-
gamento sobre a ideia ela se tor-
nará um pensamento porque pas-
sou pelo crivo da consciência e po-
derá mostrar o potencial da mesa.

O pensamento submetido à
ação de uma vontade poderá se
transformar em uma realidade
material. O nosso livro “Antes do
depois” é um exemplo dessa inten-
ção que chega até aqui perseguin-
do o “antes”, baseado numa ideia:
tornar a comunicação um fator
de entendimento e felicidade.

Ele é composto por um com-
pilado de 50 das nossas crôni-
cas, com temas do nosso dia a
dia, ilustradas pelos nossos ami-
gos Paulo Caruso, Erasmo Spa-
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dotto, Emílio Moretti e Palmiro
Romani, renomados artistas
dentro de um cenário de cidade,
de estado, de País e do mundo.

Somos levados às nossas crô-
nicas com temas ligados à dinâ-
mica do tempo, como se ele pudes-
se ser interpretado em “gomos”
(gomos de tempo). Atualmente, o
ser humano, como defesa, vem
praticando o exercício do “imedia-
tismo”, de viver o presente deixan-
do de lado o que o futuro pode nos
reservar. Estamos vivendo o fim
de um futuro. A Era Moderna está
à procura de um modelo novo de
sociedade. Estamos aqui mais des-
cuidados, mais ignorantes e negli-
gentes ao que virá. Desejamos co-
meçar a enxergar o “depois”.

“Antes do depois” é a tentati-
va da proximidade do “instantâ-
neo” e do “simultâneo” envolven-
do a grandeza da sua expansão
com muitos “Big Bangs”. Ficando
nesses princípios, com a vivência
da nossa sensibilidade, sem per-
der o bom humor, continuaremos

com os nossos “insights” e refle-
xões. Deles esperamos atingir os
nossos leitores fazendo com que
os mesmos provoquem o aten-
dimento desse desejo somado à
capacidade de cada um com
ideia novas para tentar explicar
as nossas origens com foco na
retirada de algumas incertezas
cravadas na cultura humana.

Quando chegarmos a esse
ponto, nós teremos “combatido o
bom combate” e experimentare-
mos a sensação de sermos mais
humanos, respeitando a grande-
za da vida e a significação do ser,
deixando a clareza que a esperan-
ça permanece em nossas vidas. Com
essa esperança, forjadas na vonta-
de de cada um, esperamos que seja
estimulada a criatividade basea-
da nas ideias que se transforma-
rão em realizações humanas, tão
desejadas para os sacrifícios do
“antes” e o festejo do “depois”.

Muito  obrigado,  muito
obrigado!

———
Discurso de Walter Nai-
me durante o lançamen-
to do seu livro, “Antes do
depois”, em solenidade
no último dia 27 de abril,
no auditório da Acipi

A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Es-
tado de São Paulo), a deputada
estadual Professora Bebel (PT)
acompanha o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em visita a
região de Campinas hoje, dia 5.
O ex-presidente estará nas cida-
des de Sumaré e Campinas, sen-
do a primeira atividade dele na
região desde que seu nome pas-
sou a ser cotado para disputar
as eleições de outubro deste ano.

Um grupo de militantes e fi-
liados do PT de Piracicaba tam-
bém participa as atividades do
ex-presidente da República, que
tem liderado as pesquisas de in-
tenções de votos para presidente
do país nas eleições deste ano.

A deputada Professora Be-
bel é a única parlamentar do PT
em toda região e, portanto, a
principal liderança política do
Partido dos Trabalhadores em
toda macrorregião de Campi-

nas, incluindo a de Piracicaba.
“A vinda do Lula à nossa re-
gião é muito bem-vinda e é im-
portante este encontro para
fortalecermos o seu nome nesta
disputa em que a esperança ven-
cerá o ódio”, diz a deputada.

Na agenda de Lula está
prevista visita à Vila Soma, em
Sumaré. Na área de 990 mil me-
tros quadrados, moram cerca
de 10 mil pessoas. A área da
antiga ocupação passa, atual-
mente, por um processo de re-
gularização e urbanização. Já
no período da tarde, às 15 ho-
ras, Lula tem agenda com pre-
feitos da região no Hotel Royal
Palm Plaza, em Campinas.

O encontro com a militância
e apoiadores ao ex-presidente
acontece a partir das 16 horas, em
Campinas, onde dará uma aula
magna no Teatro de Arena, na
Unicamp. A previsão dos organi-
zadores é de que o evento reúna
cerca de 10 mil participantes.

A Professora Bebel, principal liderança do PT em toda
região, que volta a se encontrar com o ex-presidente Lula
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Secretaria de Educação recebe
visita da escritora Vânia Lima

Na manhã de ontem, 4, o De-
partamento de Educação Básica
da Secretaria Municipal de Edu-
cação, composto pela Coordena-
ção, Supervisão e Formação Con-
tinuada, recebeu a visita da es-
critora Vânia Lima para uma pa-
lestra sobre a publicação A Fada
e a Sombra, de sua autoria.

Vânia Lima é pedagoga, atriz
e arte-educadora. No ano de
2015, iniciou uma aprofundada
investigação sobre o abuso e ex-
ploração infantil e juvenil. A par-
tir desta pesquisa surgiu a obra
teatral Marcas da Infância, em
que participou como dramatur-
ga ao lado da atriz Patrícia Tor-
res. Com este trabalho surgiu o
encontro com o projeto Eu tenho
Voz, idealizado pela juíza de di-
reito Herta de Oliveira, em par-
ceria com o Instituto dos Magis-
trados de São Paulo (IPAM).

O projeto, que está em seu
sétimo ano de execução, consis-
te em levar o espetáculo Marcas
da Infância até as escolas públi-

Divulgação

Encontro teve palestra e roda de conversa para alinhamento
de ações conjuntas na rede municipal de ensino

cas para debater o tema com
crianças de 7 a 14 anos. O proje-
to já contemplou mais de 30 mil
aprendizes nas escolas públicas
e foi homenageado nos anos de
2018 e 2020 com o prêmio Beti-
nho, da Câmara Municipal de
São Paulo, como uma das me-
lhores iniciativas socioculturais.

O livro A Fada e a Sombra é
uma obra literária infantil de fic-
ção, acompanhada de atividades
pedagógicas abordando o tema
da violência sexual infantil e será
lançado no dia 18 de maio de
2022, Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. O proje-
to foi financiado pelo Programa
de Ação Cultural de São Paulo
(PROAC), que prevê a entrega
gratuita do livro em todas as es-
colas municipais de Piracicaba.

Após a apresentação da pa-
lestra, realizou-se uma roda de
conversa e o alinhamento de fu-
turas ações conjuntas voltadas
à Rede Municipal de Ensino.
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Formação continuada realiza
capacitação em matemática

Divulgação

Flavia de Andrade Brito e Ana Lúcia Marra, formadoras de
matemática, aplicarão a formação para cerca de 50 professores

A equipe responsável pela
Formação Continuada da Secre-
taria Municipal de Educação de
Piracicaba realizará, a partir de
amanhã, 05/05, o curso de capa-
citação “A Relação entre o Ensi-
nar e o Aprender Matemática nos
Anos Iniciais do Ensino Funda-
mental”. O período de inscrições
foi encerrado na segunda quin-
zena do mês de abril, computan-
do a participação de cerca de 50
professores de ensino fundamen-
tal da Rede Municipal de Ensino.

O curso perdurará até o
mês de novembro, com encon-
tros quinzenais. Após a con-
clusão os professores partici-
pantes receberão certificados
com a carga horária de 50h.

A iniciativa, idealizada pe-
las formadoras da área da ma-

temática Ana Lúcia Lorencetti
Marra e Flávia de Andrade Bri-
to, tem como objetivo principal
a promoção de reflexões sobre
as práticas didáticas e contri-
buir com o avanço da aprendi-
zagem dos alunos dentro das sa-
las de aula, especialmente na re-
tomada das atividades presenci-
ais após o período de pandemia.

Segundo Ana Lúcia e Flá-
via, a proposta do curso é opor-
tunizar o estudo da matemática
vinculado à discussão sobre
práticas em sala de aula que pro-
movem a aprendizagem das cri-
anças. Vamos utilizar jogos, ma-
teriais lúdicos e outros instru-
mentos para trazer aos profes-
sores participantes do curso no-
vas abordagens e frentes de tra-
balho nos ambientes escolares.

VVVVVISITISITISITISITISITAAAAA

Direção do PMB Piracicaba
é recebido em A Tribuna

O PMB (Partido da Mulher
Brasileira) formou diretório mu-
nicipal em Piracicaba, onde traz
o objetivo em torno “da busca do
reconhecimento, da consolidação
e da valorização da mulher e do
homem no cenário político e a
igualdade de direitos”. A legen-
da também anunciou pré-candi-
datos a deputados estadual e fe-
deral. O grupo foi recebido na

tarde de terça-feira (3), pelo di-
retor do jornal A Tribuna Piraci-
cabana, Evaldo Vicente, quando
em bate papo bem descontraído,
apresentou suas ideias para ala-
vancar e bem representar a polí-
tica, em nível estadual e federal.
Agora, a proposta é agregar as
mulheres, dar vez, voz e valori-
zar sua participação no cenário
político local, principalmente.
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Temple Wine, a sua Cave de Vinhos
Loja tem promoção de vinhos chilenos; são dois ótimos rótulos para conhecedores ou iniciantes ou apenas apreciadores

A Temple Wine nasceu com
o propósito de atender ao cole-
cionador de vinhos e aquele que
quer tão somente relaxar e se
divertir com uma taça bem ser-
vida e falar sobre a vida sem
ter a preocupação de conhecer
safras, taninos e terroás.

A diretora comercial Yara
Rodrigues Delgado informa que
a Temple Wine inova oferecendo
opções para presentes em caixas
de delícias e buquês com vinhos
finos, gins, destilados, cervejas
especiais e sucos compondo com
cookies, chocolates, castanhas,
amendoins, pistaches, salgadi-
nhos finos, kit gin, frutas desi-
dratadas e physalis. Para deixar
a sua caixa de delícias ou buquê
mais afetivos, completamos com
uma delicada mini suculenta. E
temos uma cesta de delícias ve-
ganas que atendem perfeitamen-
te as exigências do cliente.

A Temple Wine está com
uma grande promoção de vinhos
chilenos. São dois ótimos rótu-
los para conhecedores ou inici-
antes ou apenas apreciadores.

O vinho fino tinto seco Antu-
co é lançamento no Brasil e produ-
zido com as melhores uvas vinífe-
ras, Merlot, Cabernet Sauvignon e
Carmènere. Pode ser adquirido
o kit com 3 garrafas por R$144,90
ou a unidade por R$53,20.

O vinho fino tinto meio
seco Casillero del Diablo Inten-
se Red é um dos melhores ró-
tulos da Concha Y Toro. É pro-
duzido com um blend de uvas:
a Syrah, a Cabernet Sauvignon
e a Malbec. Harmoniza com
carnes vermelhas mais fortes
como o cordeiro, além das de
caça, baião de dois, massas com
almôndegas e pratos mais tem-
perados.  O Casillero Intense
Red é uma versão mais intensa
do Casillero del Diablo Red
Blend  e pode ser adquirido por
R$55,80 a unidade ou a caixa
com seis garrafas por R$ 300,00
(R$ 50,00 cada garrafa).

As cestas na caixa e buquês
são exclusivos e atendem as exi-
gências de afetividade, qualida-
de e preço. Com certeza é um
mimo único. “É uma alegria apre-
sentar a Temple Wine para você
e toda família”, afirma Yara.

Presenteie com a Temple
Wine. A escolha que agrada!
Queremos encher a sua taça!
Atendemos Piracicaba e região.
Aceitamos cartões. Consulte a
taxa de entrega. Experimente!

SERVIÇO
Temple Wine pode ser conta-
to no WhatsApp (19) 99286-
8115. Facebook: @templewi-
ne. Instagram: @temple.wine.

Divulgação

Yara Rodrigues Delgado, diretora comercial da Temple Wine
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Prefeitura prepara 2º trecho
do ribeirão Piracicamirim

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), prepara
o segundo trecho do ribeirão Pira-
cicamirim para desassoreamento.
Esse trecho fica na região do Bos-
que da Água Branca, na rua Ca-
pão Bonito. Para a entrada das
máquinas que vão retirar mate-
rial do ribeirão e ampliar seu lei-
to, são suprimidas leucenas, ár-
vores invasoras. Após o desas-
soreamento, o local vai receber
plantio de mudas de árvores na-
tivas pioneiras, de crescimento rá-
pido, como ingá e farinha-seca,
para recomposição da mata ciliar.

A equipe atua na rua Capão
Bonito, no trecho do córrego Água
Branca. Também estão previstas
ações na confluência entre córre-
go Água Branca e Piracicamirim,
na rua Porto Alegre, na avenida
Frei Tomé de Jesus, na rua São
Dimas e rua José Maria Baltieri,
todas no Ribeirão Piracicamirim.

Realizado com recursos plei-
teados pela Prefeitura, provenien-
tes do programa Rios Vivos, do
Governo do Estado, por meio do
DAEE (Departamento de Águas e
Energia Elétrica), o desassorea-
mento do ribeirão Piracicamirim
tem objetivo de conter enchentes,
principalmente nas regiões do Bos-
que do Água Branca, 1º de Maio,

Maracanã e Morumbi. O primeiro
trecho da ação começou no cruza-
mento da avenida Piracicamirim,
com a Vollet Sachs e já passou por
450 metros lineares do ribeirão.

Atualmente, a equipe atua
na altura da área verde do Mo-
rumbi. Até o último dia 29/04,
já foram retirados 243 cami-
nhões de diferentes resíduos,
com cerca de 12 toneladas cada,
totalizando 2.916 toneladas. En-
tre os resíduos retirados do ma-
nancial estão areia, lama, entulho,
cascalho, madeira, além de lixo e
pneus. O material está sendo
transportado para área licenciada.

Ação total será compreendi-
da desde a confluência do ribeirão
com o córrego Água Branca e se-
gue pela extensão do Piracicamirim
até a avenida Cássio Paschoal Pa-
dovani, perfazendo 3.500 metros.

Com o desassoreamento, o
Piracicamirim pode ganhar cerca
de 60 a 80 centímetros de profun-
didade, ampliando a capacidade
de água no leito. "O leito terá mais
capacidade para água, ficando
mais livre, e vai garantir mais di-
reção e velocidade para a água na
época de enchentes, o que vai mi-
nimizar o impacto dos alagamen-
tos", explica Odair Mello, da Defe-
sa Civil, que acompanha junto com
a Sedema a execução do serviço.

A Hyundai Motor Company
vai disponibilizar sua primeira
coleção exclusiva de NFTs
(tokens não fungíveis) de Meta-
mobilidade, denominada “Estre-
la Cadente”, por meio do seu site
oficial de NFT, entre os dias 9 e
10 de maio. A coleção “Estrela
Cadente” dá sequência ao movi-
mento criado em 18 de abril,
quando a Hyundai Motor anun-
ciou que se tornaria a primeira
montadora a construir uma co-
munidade global de NFTs. O buzz
gerado no mercado de NFTs le-
vou sua oferta inicial, os NFTs
de edição limitada ‘Hyundai x
Meta Kongz’, a se esgotar total-
mente logo após o lançamento.

Para sua comunidade NFT,
a Hyundai Motor lançou canais
dedicados nas redes sociais Dis-
cord e Twitter, assim como um
site oficial a partir de 2 de maio
para formar uma comunidade
online. A empresa conquistou 127
mil membros no Discord e atraiu
86 mil usuários no Twitter.

A Hyundai Motor opera ca-
nais de comunicação 24 horas por
dia, 7 dias por semana, e hospeda
vários eventos para sua comuni-
dade NFT. Os membros têm parti-
cipado ativamente, postando seus

próprios memes e artes de fã. Para
os eventos das chamadas “white-
lists”, listas que permitem acesso
exclusivo ou antecipado, cerca de
700 mil pessoas se reuniram para
comprar NFTs da Hyundai.

Entre os dias 9 e 10 de maio, a
Hyundai Motor irá vender 10 mil
NFTs oficiais “Estrela Cadente”,
baseados na rede Ethereum, em
seu site de NFT. A empresa seleci-
onou a plataforma Ethereum de-
vido a sua confiabilidade e plane-
ja mudar seu sistema de minting
(certificação do NFT por blo-
ckchain) de forma sustentável
este ano. A pré-venda para com-
pradores incluídos na “whitelist”
que venceram o evento da comu-
nidade NFT organizado pela
Hyundai Motor será em 9 de
maio, seguido por uma venda ge-
ral em 10 de maio (consulte o site
para obter mais informações).

A venda de um NFT na for-
ma de estrela cadente será acom-
panhada, na sequência, pelo mais
recente filme de 'Hyundai x Meta
Kongz', que termina com o perso-
nagem gorila 'Kongz' encontran-
do uma estrela cadente presa no
limpador de para-brisa de um
carro Hyundai Pony. A partir
dessa venda, a Hyundai Motor

criará um projeto completo de
NFT dentro do conceito de seu
“universo de Metamobilidade”.

Os NFTs de Metabilidade da
Hyundai Motor utilizam o mé-
todo de “Revelação Programa-
da”, mostrando primeiramente
uma imagem genérica e, em se-
guida, as imagens reais e indivi-
duais do NFT. Em outras pala-
vras, 10 mil imagens genéricas
do NFT “Estrela Cadente” se
transformarão em NFTs de Me-
tamobilidade únicos, em vários
formatos, ao final de maio.

“Começando com nossos
NFTs ‘Estrela Cadente’ estamos
expandindo a experiência da mar-
ca Hyundai para o ‘universo da
Metamobilidade’, criando oportu-
nidades únicas para que os mem-
bros da nossa comunidade NFT
se juntem à diversão”, disse Tho-
mas Schemera, CMO Global e Che-
fe da Divisão de Experiência do
Cliente da Hyundai Motor. “Pla-
nejamos lançar mais NFTs exclu-
sivos com base no conceito de
“universo da Metamobilidade” e
introduzir mais benefícios aos
membros, para expandir a comu-
nidade daqui para frente. Con-
vidamos todos a fazer parte de
nossa jornada experimental.”

Assessoria Parlamentar

ARRASTÃO ECOLÓGICO
O vereador Paulo Henrique
(Republicanos) entregou, na
tarde desta terça-feira (3), voto
de congratulações à Associa-
ção SOS Rio Piracicaba pela
realização do evento "Arrastão
Ecológico". Os diretores da
entidade receberam a home-
nagem na ponte pênsil do Rio
Piracicaba, ponto turístico da
cidade. A entidade foi formada
por um grupo de amigos e
amantes do Rio Piracicaba
que realizou no dia 3 de abril

de 2022 um “arrastão ecoló-
gico”. Com barcos e lanchas,
percorreram a extensão do
Rio Piracicaba, promovendo
a limpeza do manancial e
das margens. De acordo
com os diretores, foram reti-
radas cerca de duas tonela-
das de resíduos, como garra-
fas pet, de vidro, faróis de car-
ro, canos de plásticos, saco-
las plásticas, dentre outros
objetos. O evento contou com
cerca de 110 voluntários.

TTTTTRÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITO

Secretária
municipal será
homenageada
na Câmara

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou, na 14ª reu-
nião ordinária, nesta segunda-
feira (2), o voto de congratula-
ções para a secretária munici-
pal Jane de Oliveira Franco, por
assumir interinamente o co-
mando da Semuttran (Secreta-
ria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes).
A homenagem é de iniciativa da
vereadora Ana Pavão (PL), atra-
vés do requerimento 331/22.

Graduada em Administra-
ção de Empresas, a secretária é
funcionária pública municipal
há 21 anos. Iniciou a carreira
pública como agente de opera-
ção de trânsito em transportes
na Semuttran. Após 13 anos, foi
nomeada chefe da Divisão do
Núcleo de Apoio Administrati-
vo e passou a ocupar o cargo
de diretora do Departamento
de Engenharia de Tráfego da
Semuttran, na atual gestão.

“E“E“E“E“ESTRELASTRELASTRELASTRELASTRELA C C C C CADENTEADENTEADENTEADENTEADENTE”””””

Hyundai lança a primeira coleção exclusiva de NFT
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Comclima se reúne e
avança na concepção
da política climática
Gilmar Tanno (PV) destaca importância da reunião da Comissão Municipal de
Mudanças Climáticas realizada de forma presencial na noite desta segunda-feira (2)

A 11ª Reunião Ordinária da
Comclima (Comissão Municipal
de Mudanças Climáticas), rea-
lizada de forma presencial nes-
ta segunda-feira (2) na sala do
NEA/Sedema (Núcleo de Educa-
ção Ambiental da Secretaria
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente) para discutir ações
voltadas ao combate às mudan-
ças climáticas em âmbito local.

“Parabenizo a atuação deste
colegiado de controle social e en-
fatizo a necessidade do municí-
pio se comunicar com os diver-
sos setores econômicos para re-
duzir suas emissões de gases de
efeito estufa e de se articular com
os vários segmentos sociais para
que estejamos mais preparados
para lidar com os possíveis efei-
tos do aquecimento global, com
vistas a diminuir prejuízos e da-
nos, e até mesmo para buscar
oportunidades”, destacou o ve-
reador Gilmar Tanno (PV).

A pauta da reunião foi a se-
guinte: informes, aprovação da ata
da 10ª reunião, Política Municipal
de Mudanças Climáticas – atuali-
zações, Lei Complementar No 431/
2022 – constituição da COMCLI-
MA com novos representantes,
substituição do 2º Secretário e de-
finição do logotipo da comissão.

Durante os informes gerais,

um dos membros da Comclima
trouxe a importância do municí-
pio vislumbrar as oportunidades
relativas à instalação de sistemas
de energia solar fotovoltaica nos
prédios públicos. Assim, a Comis-
são decidiu por se posicionar e co-
municar oficialmente sobre a im-
portância deste tema e a necessi-
dade de elaboração de Projeto de
Lei para incentivar o uso deste tipo
de energia renovável nos prédios
citados, o que, segundo os repre-
sentantes da Diretoria Presidência,
será feito em momento oportuno.

Ainda nos informes, foi comu-
nicado que o relatório do encon-
tro realizado no âmbito do Fórum
Permanente de Gestão e Planeja-
mento Territorial Sustentável, que
tratou justamente da construção
da Política Climática local, está
pronto e será disponibilizado ao
público até o dia 05 deste mês.

Em relação à política mencio-
nada, o colegiado em questão tem
o desafio de reforçar no texto da
política os pontos já existentes em
outros planos setoriais, como por
exemplo, os planos de mobilidade,
de saneamento, de resíduos sóli-
dos e o próprio plano diretor.

No momento, a comissão
conversa com gestores e técnicos
de Secretarias Municipais que se
relacionam diretamente com a

Assessoria Parlamentar

Um dos membros da Comclima trouxe a importância
do município vislumbrar as oportunidades relativas
à instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica

agenda climática, inclusive com
9 reuniões programadas com os
respectivos representantes, com
o objetivo de escutar, trocar ex-
periências e qualificar positiva-
mente a construção da política.

Outro assunto relevante foi o
compromisso assumido pela Sede-
ma em manifestar interesse em re-
ceber apoio do Programa “Decida-
dania: o clima na pauta legislati-
va” para realizar uma Assembleia
Cidadã sobre o Clima em seu muni-
cípio e se juntar a um movimento
global pioneiro na gestão democrá-
tica desta agenda pública. A execu-

ção do programa é do coletivo Deli-
bera Brasil, com o apoio do ICLEI
Governos Locais pela Sustentabili-
dade e da Escola do Parlamento da
Câmara Municipal de São Paulo.

Tal manifestação de interes-
se converge com o cronograma de
atividades da Comclima, perti-
nente ao seu Plano de Trabalho
para criação e aprovação da polí-
tica e do Plano Municipal de en-
frentamento às Mudanças Climá-
ticas, onde consta a execução de
uma assembleia cidadã dentro do
processo de consulta pública do
plano municipal em pauta.

RRRRREDAÇÃOEDAÇÃOEDAÇÃOEDAÇÃOEDAÇÃO

Vunesp retifica edital do
concurso de cerimonial

A Fundação Vunesp (Fun-
dação para o Vestibular da Uni-
versidade Estadual Paulista "Jú-
lio de Mesquita Filho") divulgou,
na terça-feira (3), edital de reti-
ficação com a lista dos candida-
tos que terão corrigida a prova
de redação do concurso público
1/2022, realizado pela Câmara
Municipal de Piracicaba para o
preenchimento de sete vagas de
assistente de cerimonial.

A publicação do novo docu-
mento foi necessária devido a um
erro do material anterior, em que,
junto com a nota de corte, corre-
tamente informada, havia a quan-
tidade de acertos, equivocadamen-
te veiculada. A correção trazida
pelo edital de retificação não alte-
rou a relação divulgada no último
dia 29; portanto, a lista com os
candidatos que terão a prova de
redação corrigida se mantém.

A prova objetiva teve 40 ques-
tões de múltipla escolha, sendo 25
de conhecimentos gerais (10 de lín-
gua portuguesa, 10 de matemáti-
ca e 5 de legislação) e 15 de conhe-
cimentos específicos. Foi dado peso
1 às questões de conhecimentos
gerais e 2 às de conhecimentos es-
pecíficos, numa somatória que po-
deria ir de 0 a 55 pontos.

Como o próprio edital de aber-
tura do concurso público cita em
seu artigo 7.22.1, "somente terão
corrigidas as provas de redação os
candidatos habilitados na prova
objetiva", condição dada pelo nú-
mero de pontos alcançados, os
quais, por sua vez, têm relação
com o peso atribuído às questões,
e não à quantidade de acertos.

Assim, permanece a infor-
mação da nota de corte aplica-
da pela Vunesp para definir a
lista dos candidatos que terão a
prova de redação corrigida: to-
dos aqueles que, na lista ampla,
tiveram nota 43; na de candida-
tos que se declararam afrodes-
cendentes, nota 40; e na de pes-
soas com deficiência, nota 33.

"O primeiro edital divulga-
do teve um erro material. É a
informação sobre a nota de cor-
te que tem que ser considerada,
não o numero de acertos, por-
que, como a prova tem pesos,
não se leva em conta o número
de acertos. O resultado está cer-
to, não será alterado", informou
Leopoldo Montes, técnico de
gestão de concursos da Vunesp.

A nota das provas de reda-
ção será divulgada no próximo
dia 13 e a classificação final do
concurso público, em 3 de junho.
O cargo de assistente de cerimo-
nial tem vencimento de R$
4.156,22 para uma jornada de 40
horas semanais e conta com be-
nefícios de cesta básica (no valor
mensal de R$ 421,35), vale-refei-
ção (no valor diário de R$ 29,90)
e vale-transporte mensal.

O edital de retificação com o
resultado da prova objetiva e a
relação dos candidatos que terão
a prova de redação corrigida está
disponível no site vunesp.com.br/
CPRC1901. Em caso de dúvi-
das, a Vunesp pode ser conta-
tada pelo telefone (11) 3874-
6300, de segunda a sábado,
das 8h às 18h, e pelo link "Fale
Conosco", no site vunesp.com.br.

A reposição inflacionária de
10,56% que foi garantida aos ser-
vidores municipais não poderá ser
paga a, pelo menos, uma centena
de médicos da rede pública de saú-
de de Piracicaba, o que pode ele-
var a falta desses profissionais
para atendimento aos piracicaba-
nos. O alerta foi dado na reunião
ordinária da Câmara desta se-
gunda-feira (2) pelo vereador
Josef Borges (Solidariedade), lí-
der do governo no Legislativo.

Para Josef Borges, chegou o
momento de unir a Câmara, a
Prefeitura e a sociedade para en-
contrar uma forma legal para
que o subsídio do prefeito, atu-
almente em R$ 15.500, possa re-
ceber a reposição inflacionária,
o que vai permitir que os médi-
cos tenham melhores salários. O
reajuste só pode ser efetuado de
uma legislatura para outra, con-
forme prevê a Constituição.

Os médicos mais prejudicados
com o limite salarial são os que
cumprem jornada de 40 horas se-
manais nas unidades básicas de
saúde. "São os que mais se dedi-
cam ao SUS [Sistema Único de
Saúde]. Dados que recebi da se-
cretaria indicam a gravidade do
problema e a necessidade de uma
ação rápida, porque atualmente
temos a menos, em relação a
2016, 14 médicos de família, 10
pediatras, 10 ginecologistas e 10
clínicos. São muitos munícipes
sem acesso a um profissional mé-
dico", alertou o vereador.

No projeto de lei 92/2022, que
o prefeito Luciano Almeida (União
Brasil) enviou à Câmara, na sema-
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Vereador pede união por solução a
teto que limita salário de médicos

na passada, houve a inclusão para
o subsídio também receber a repo-
sição da inflação do último perío-
do, mas a ação ainda é conside-
rada ilegal. Câmaras e prefeitu-
ras que já tentaram essa medida
receberam decisão negativa da
Justiça. No entanto, a busca por
alternativas legais continua.

"Essa medida não seria toma-
da para beneficiar o prefeito e, sim,
para resolver o problema da de-
bandada de médicos da rede pú-
blica de Piracicaba, que oferece um
salário menor que outras cidades
da região. O médico ingressa na
rede com salário de R$ 16 mil e, por
causa do teto, que é o valor do salá-
rio do prefeito, recebe R$ 15.500.
Muitos que passam nos concursos
abertos pela Secretaria de Saúde,
ao saberem disso, já nem assumem
a vaga", explicou o vereador.

Dados da Secretaria Munici-
pal de Saúde indicam que a cidade
passou a ter 109 médicos nessa si-
tuação: eles, por direito, poderi-
am receber mais com a aplicação
dos 10,56% ao salário, mas conti-
nuarão recebendo o valor do teto.
"Muitos já estão pedindo exone-
ração. Podemos chegar a perder
200 médicos e dentistas por causa
disso, e a cidade não vai atrair
outros profissionais por causa do
baixo salário diante do que tem
sido pago na região. Portanto, pre-
cisamos encarar com coragem,
com uma discussão política séria,
para encontrarmos juntos, Câma-
ra, Prefeitura e sociedade, uma
solução para esse problema que
pode prejudicar o atendimento à
população", disse Josef Borges.

MMMMMELHORIASELHORIASELHORIASELHORIASELHORIAS

Trevisan Jr. enaltece serviços
em creche e desassoreamento

O vereador Laércio Trevisan
Jr (PL) exibiu vídeos de serviços
executados no município, nas
áreas da educação e infraestru-
tura, que intermediou junto ao
Poder Executivo. A prestação de
contas foi apresentada pelo par-
lamentar durante o tempo de li-
derança, na 14ª reunião ordiná-
ria, nesta segunda-feira (2).

Ele abordou os serviços de
ampliação de salas e transferência
do parquinho na Escola de Edu-
cação Infantil “Ada Buselli Neme”,
no bairro Tanquinho, na zona ru-

ral de Piracicaba, que atende a 144
crianças. Ele destacou que a cre-
che possui sala de informática e
biblioteca, em um ambiente bas-
tante organizado. O vereador pa-
rabenizou a equipe que atua na
unidade pelo serviço prestado.

Em outro vídeo, Trevisan
mostrou o trabalho de desas-
soreamento do ribeirão Piraci-
camirim, no bairro Morumbi.
Ele parabenizou o prefeito Lu-
ciano Almeida (União) pela
parceria com o Governo do Es-
tado para execução do serviço.

A Escola de Música de Piraci-
caba Maestro Ernst Mahle (EM-
PEM) abre inscrições para mais
uma turma do Curso de Técnica
Vocal em grupo Módulo 1. As au-
las iniciam na próxima terça-fei-
ra, dia 10 de maio, às 18h, na sede
da EMPEM. Serão oito aulas com
dois meses de duração. As vagas
são limitadas e a idade mínima
para participar é de 15 anos.

O objetivo é a formação para a
performance musical cantada e
aborda aspectos básicos do funcio-
namento e da produção vocal, com
breve introdução à teoria musical.
O curso está voltado ao desenvolvi-
mento de conceitos teórico-práticos
dos princípios do canto popular.

O curso é ministrado por An-
tonio Pessotti, graduado em mú-
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Inscrições abertas para Curso de Técnica Vocal
sica pela Universidade Estadual de
Campinas, mestre e doutor em lin-
guística pela mesma instituição.
De acordo com Pessotti, não é ne-
cessário conhecimento prévio. Os
conceitos são explicados de acor-
do com a evolução do contexto his-
tórico e as técnicas são aplicadas
conforme o desenvolvimento do
aluno. “Essa proposta metodoló-
gica exige apenas disposição e de-
dicação dos interessados em se
aprofundar nas técnicas”, explica.

SERVIÇO
Escola de Música de Piraci-
caba Maestro Ernst Mahle
(rua Santa Cruz, 1155, Bair-
ro Alto). Tel.: 3422-2464,
Whatsapp: 99935-2220 ou
secretariaempem@gmail.com.

Aulas serão ministradas pelo professor Antonio Pessotti

Divulgação
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“Sala DDM 24 horas” receberá
moção de aplausos da Câmara
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“Sala 24 horas da DDM é
conquista”, diz vereadora Rai

A Sala DDM 24 horas (Sala
24 horas da Delegacia de Defesa
da Mulher de Piracicaba) , espa-
ço voltado ao atendimento espe-
cializado de mulheres vítimas de
violência que iniciou sua opera-
ção no início de abril deste ano,
será homenageada por meio da
moção de aplausos 70/2022, de
autoria do vereador Laércio Tre-
visan Jr. (PL). A propositura foi
aprovada na segunda-feira (2)
durante a 14ª reunião ordiná-
ria da Câmara Municipal.

Localizada no Plantão Polici-
al, à rua Vergueiro, 888, de acor-
do com a propositura, a sala foi
projetada para que a vítima seja
atendida de forma on-line por uma
equipe composta de delegada, es-
crivã e investigadora, que ficam de
plantão na cidade de São Paulo.

“Via online, essa vítima vai
ser auxiliada na confecção do
Boletim de Ocorrência e poderá,
inclusive, requisitar Medida Pro-
tetiva de Urgência. A própria
equipe que a atender irá encami-
nhar esse pedido para o Poder Ju-
diciário, o qual irá analisar se será
ou não viável deferir o pedido”, traz

o texto da propositura, original-
mente publicado na mídia local.

Ainda de acordo com o tex-
to da propositura, a Sala DDM
atenderá, além das vítimas de
Piracicaba, mulheres de Salti-
nho, Rio das Pedras, Mombu-
ca, Capivari e Santa Maria da
Serra e agilizará o atendimen-
to especializado nos dias e ho-
rários em que a Delegacia da
Mulher não estiver aberta.

A moção de aplausos à Sala
DDM 24 horas “pelos relevantes
serviços prestados em exclusivo
a mulheres vítimas de violência
doméstica” será entregue, em
data e local a serem definidos,
nas pessoas da Delegada titular
da DDM de Piracicaba, Dra. Mo-
nalisa Fernandes dos Santos, do
Delegado da Delegacia Geral de
Polícia, Dr. Ruy Ferraz Pontes e
também à Dra. Olívia Fonseca.

A homenagem “é extensi-
va a todos os demais profissi-
onais envolvidos neste proje-
to, o que sem dúvida é digno
de elogios e reconhecimento
por parte desta Casa de Leis”,
conclui o texto da propositura.

A abertura de uma sala 24
horas para atendimento de ca-
sos de violência contra a mulher,
dentro do plantão policial da rua
do Vergueiro, no Centro, é resul-
tado do apelo feito há vários anos
por movimentos e instituições de
Piracicaba, destacou a vereado-
ra Rai de Almeida (PT), na tri-
buna, durante a 14ª reunião or-
dinária, nesta segunda-feira (2).

A Sala DDM 24 horas fun-
ciona das 18h às 8h em dias de
úteis e também aos fins de se-
mana e feriados. "É uma con-
quista de décadas da nossa luta
para que tivesse uma política de
atendimento às mulheres 24
horas", afirmou a parlamentar.

Ela fez menção a duas oca-
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siões recentes em que a deman-
da foi discutida: uma reunião
em que a Procuradoria Especi-
al da Mulher da Câmara e re-
presentantes do Centro de Re-
ferência da Mulher e da Dele-
gacia de Defesa da Mulher fo-
ram recebidas pelo delegado que
responde pelo Deinter-9 e uma
audiência com o prefeito Lucia-
no Almeida (União Brasil).

Rai pediu o apoio de todos
os parlamentares às outras pro-
postas ainda pendentes, como a
instalação de uma Vara, no Fó-
rum, "que seja específica para
atender as mulheres em situa-
ção de violência". "É importan-
te a adesão de todos os verea-
dores a essa pauta", observou.
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Câmara debate política de
prevenção ao abandono
e evasão escolar
Projeto de lei que prevê criação de política municipal de prevenção ao
abandono e evasão escolar será apreciado na noite desta quinta-feira (5)

A criação de uma política
municipal de prevenção ao
abandono e à evasão escolar
será debatida na noite desta
quinta-feira (5), durante a 15ª
reunião ordinária de 2022 da
Câmara Municipal de Piracicaba.

Proposta por meio do pro-
jeto de lei 104/2021, de autoria
do vereador Thiago Ribeiro
(PSC), a política municipal apre-
sentada tem como foco a imple-
mentação de diretrizes e ações
intersetoriais e integradas entre
diversas pastas e “diferentes
órgãos municipais, estaduais e
federias, bem como entidades
não-governamentais, da socieda-
de civil e da iniciativa privada”
visando mitigar o êxodo escolar.

O projeto prevê que a política
municipal de prevenção ao abono
e evasão escolar será majoritari-
amente coordenada pela secreta-
ria municipal de Educação e traz
dentre as diretrizes propostas o
desenvolvimento de competênci-
as socioemocionais e cognitivas
dos alunos, o incentivo à amplia-
ção do número de escolas em
tempo integral e uma maior ofer-
ta de atividades extracurricula-
res voltadas à discussão e com-
bate de situações com potencial
de retirar o aluno do ambiente
escolar, como por exemplo a gra-
videz na adolescência e o bullying.

“Uma carga horária mais ex-

tensa, produtiva e interessante
prepara o aluno cognitiva e emo-
cionalmente para a vida e torna o
período acadêmico atraente e van-
tajoso, diminuindo as chances de
abandono. Além de passarem por
todo processo cognitivo e prepa-
ratório profissional, é de suma
importância que nessas horas usu-
fruindo do período integral os es-
tudantes também desenvolvam
um conjunto de competências so-
cioemocionais essenciais nos dias
atuais”, traz a justificativa do
projeto. Caso o projeto seja apro-
vado, o Executivo municipal terá
120 dias, a contar da publicação
da lei, para regulamenta-la.

AUDIÊNCIA PÚBLICA –
A Câmara também aprecia na
noite desta quinta-feira o reque-
rimento 342/2022, de autoria do
vereador Paulo Campos (Pode-
mos), que prevê realização de au-
diência pública, no dia 29 deste
mês, para discutir a regulariza-
ção de imóveis comerciais no
bairro Bosques do Lenheiro.

“(...) as comunicações ofici-
ais entre todos os envolvidos têm
que estar em fina sintonia e leva-
das aos mínimos detalhes para
evitar os apontamentos, glosas,
devoluções e títulos prenotados",
traz o texto da propositura, que
complementa: "se faz importante
a discussão aqui proposta, obje-
tivando o estreitamento do diá-

logo entre os envolvidos, o Po-
der Público, os incorporadores e
os Registradores de Imóveis”.

Serão convocados para parti-
cipar da audiência, caso o reque-
rimento seja aprovado, o procu-
rador-geral do Município, o secre-
tário municipal de Obras, o dire-
tor-presidente do IPPLAP (Insti-
tuto de Pesquisas e Planejamento
de Piracicaba) e convidados re-
presentantes da Caixa Econômi-
ca Federal e o Prefeito Municipal.

MEI EM CONDOMÍNIOS
- A Câmara também aprecia na
noite de quinta-feira o requerimen-
to 348/2022, de autoria do verea-
dor André Bandeira (PSDB), que
solicita ao Executivo informações
sobre o registro de MEIs (Micro-
empreendedores Individuais) se-
diados em condomínios residen-
ciais. A propositura diz que, segun-
do reclamações de munícipes, o re-
gistro destes espaços como sede
para MEIs está sendo negado pela
Prefeitura, à despeito de legisla-
ção federal que versa sobre o tema.

O requerimento pede, então,
que sejam enviadas cópias des-
tas orientações negativas por
parte do poder público munici-
pal sobre a abertura deste tipo
de empresa em condomínios re-
sidenciais e pergunta ao Executi-
vo sobre possíveis atualizações nas
leis municipais sobre o assunto.

ORDEM DO DIA – A pau-

ta da ordem do dia da 15ª reunião
ordinária traz um total 16 propo-
situras, dentre elas a solicitação da
Mesa Diretora da Câmara para
suprimir no autógrafo ao projeto
de lei 92/2022 - que trata da repo-
sição dos valores incontroversos
referentes ao reajuste salarial dos
servidores municipais -, a expres-
são “das Empresas Públicas”.

Também devem ser apreci-
ados na noite de quinta-feira,
7 projetos de decreto legislati-
vo, 6 requerimentos e 2 proje-
tos de lei, um em primeira e
outro em segunda discussão.

TRIBUNA POPULAR –
A tribuna popular será ocupa-
da por 2 oradores. O primeiro é
Leandro Rafer Venâncio da Sil-
va, para falar do tema “A im-
portância da mãe no tratamen-
to do autismo”. Na sequência,
Wilson Trindade dará “Parabéns
às mães pelo “Dia das Mães”.

Os trabalhos legislativos são
transmitidos pela TV Câmara, nos
canais 11.3 em sinal aberto, 4 da
Claro/Net e 9 da Vivo/Fibra, com
retransmissão nas mídias sociais
oficiais da Casa, no Facebook e no
YouTube, e ainda no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br,
onde é possível acompanhar tam-
bém pela Rádio Web. A partir das
20h, inicia a transmissão das reu-
niões na Rádio Educativa FM
(105,9 ou educativafm.com.br).

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC), na manhã de ontem, 4, a
pedido da comunidade esteve no
residencial Leão, região do bairro
Parque Prezotto, avenida Pom-
peia, altura do número 1500, para
atender o clamor da população lo-
cal sobre o avanço da degradação
ambiental observada em área ins-
titucional ao lado do loteamento,
por onde corre um afluente do ri-
beirão Piracicamirim, que devido
ao avançado estado de solapa-
mento de suas encostas, com
bambus retorcidos, enormes ár-
vores caídas, além de crateras que
já comprometem a estrutura de
casas, em situação que coloca em
risco a segurança da população.

O pedido de socorro da comu-
nidade é que as autoridades pú-
blicas tomem providências sobre a
situação. "Estamos de mãos ata-
das", disse a síndica e também pre-
sidente da Associação de Morado-
res do Residencial Leão, Valéria
Cristina Bombo Guimarães, que
recebeu o vereador Thiago Ribei-
ro. O parlamentar percorreu a re-
gião juntamente com o engenhei-
ro da Semob (secretaria municipal
de Obras), Ivan Patteti, que rea-
firmou a importância de estudos,
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Moradores denunciam degradação ambiental no entorno de loteamentos

Desmoronamento de encostas, queda de árvores, crateras que
afetam as casas, no residencial Leão, região do Parque Prezotto

Guilherme Leite

em levantamentos dos problemas,
na busca de solução em parceria
com a comunidade. Além da pre-
sença do diretor de Proteção da
Defesa Civil de Piracicaba, Odair
Mello, que reafirmou a sua dis-
posição de atuar nas áreas que
oferecem riscos à população.

Diante do levantamento das
demandas ambientais da região,
o vereador Thiago Ribeiro rea-
firmou a união de forças como o
melhor caminho para resolver a
situação, lembrando que os pro-
blemas da atualidade refletem
situações que atravessam déca-
das. O parlamentar não descar-
tou a elaboração de requerimen-
tos e outros instrumentos junto
ao Executivo e órgãos de prote-
ção ambiental, que possam ame-
nizar a vida dos moradores.

Valéria Cristina fez uma re-
trospectiva da criação do residen-
cial Leão, onde o pequeno ribeirão,
que corria a mais de 20 metros do
muro, delimitando o loteamento,
onde hoje esta distância está a me-
nos de dois metros do muro.

A síndica também rememora
um tempo em que esta área repre-
sentava um verdadeiro lixão a céu-
aberto, onde até restos hospitala-

res eram jogados ali, além de en-
tulho de obras e, de usuários de
entorpecentes que frequentavam a
região, sendo que com o fechamen-
to da área o local ficou mais res-
trito. "Porém, sem a contrapar-
tida do poder público, que deve-
ria dar prosseguimento na pre-
servação do local", observa.

"Precisamos de ajuda. Há
uma década lutamos por isso",
destacou Valéria, ao também in-
formar que a situação de degra-
dação da área já foi apresentada

ao Ministério Público, bem como a
outros órgãos do poder público,
onde a população local está dispos-
ta a firmar parcerias que possam
resolver estas questões ambientais.

Valéria também inclui lotea-
mentos da região, a exemplo do
residencial Vila D'Itália I e II, além
do Parque Prezotto e outros bair-
ros que estão nas cercanias do ri-
beirão, onde nos períodos de chu-
vas, o volume natural destas águas
acabam por se concentrar nas pro-
ximidades do residencial Leão.
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Selam realiza evento de natação no fim de semana
A Secretaria de Esportes, La-

zer e Atividades Motoras (Selam)
promove no próximo sábado, 7,
em parceria com o Centro Cultu-
ral e Recreativo Cristóvão Co-
lombo, o Encontro Esportivo de
Natação do Programa Desporto
de Base (PDB). O evento é aberto
ao público e tem início às 8h, no
clube colombino, com entrada
pela avenida Prof. Alberto Vollet
Sachs, 2.300, no bairro Morum-
bi. A atividade será realizada em
piscina aquecida. As inscrições
são gratuitas e devem ser feitas
pelo link url.gratis/LCXAaP. A
idade mínima para participar é
de 7 anos e o prazo para se ins-
crever termina amanhã, 6.

De acordo com o regulamen-
to, o festival será disputado em

uma piscina semiolímpica (25 m)
e cada participante poderá atuar
em duas provas conforme a faixa
etária. A programação inclui
competições individuais e por re-
vezamento nos estilos livre, cos-
tas, peito e borboleta, nas catego-
rias pré-mirim, mirim, petiz, in-
fantil, juvenil, sênior, master 1 e
master 2. "O Encontro Esportivo
de Natação tem o objetivo de pro-
mover a socialização e amizade
entre os clubes e academias da
cidade e região, levando aos alu-
nos das nossas escolinhas educa-
ção, saúde e entretenimento, além
de propiciar a vivência em uma
atividade competitiva", afirmou
Bia Beig, professora da Selam.

FESTIVAIS - Além do Fes-
tival de Natação, o PDB prepa-

rou para o mês de maio uma pro-
gramação repleta de atividades
especiais. No dia 14/05, aconte-
ce a Oficina de Atletismo no
campus Taquaral da Universi-
dade Metodista de Piracicaba
(Unimep). Nos dias 15, 22 e 29,
a Selam realiza os tradicionais
festivais de integração de futsal
nas categorias sub-12, sub-8 e
sub-10, respectivamente. As au-
las terão o comando dos profes-
sores Gustavo Cerqueira e Flá-
vio Tiveron e acontecerão no
Complexo Esportivo José Carlos
Callado Hebling, no Parque Pre-
zotto, e também na Unimep.

A programação continua no
dia 22 de maio, quando o mini-
ginásio José de Oliveira Garcia
Neto recebe o Festival de Vôlei.

No último fim de semana do
mês, serão quatro atividades: no
dia 28 de maio estão agendados
o Campeonato Regional de Atle-
tismo, em local a definir, o Festi-
val Regional de Basquete na ci-
dade de Itatiba e o Troféu Lineg
de Ginástica Acrobática, em San-
to André; no dia 29, é a vez do
Festival de Futebol, que será con-
duzido pelos professores Abílio
Bortoleto e Ernesto Bernardino,
e terá como sede os campos do
Jardim Tóquio e Santa Teresinha.

Os festivais do PDB são desti-
nados aos alunos que integram o
programa. Mais informações so-
bre as aulas e atividades esporti-
vas estão disponíveis no Insta-
gram (@selampiracicaba) ou pelo
WhatsApp (19) 99954-4105.

O vereador Gilmar Tanno
(PV) esteve na Selam (Secreta-
ria de Esportes, Laser e Ativi-
dades Motoras), na segunda-
feira (2), e foi recebido pelo se-
cretário Hermes Ferreira Bal-
bino. Na ocasião, o parlamen-
tar apresentou a sua trajetó-
ria de dedicação e atuação na
área do esporte na cidade, há
décadas, tendo dirigido times
em diversas modalidades, e
apresentou algumas propostas.

Os temas conversados fo-
ram sobre a realização dos Jo-
gos Comunitários, que deverão
ter um caráter pedagógico, pro-
movendo o esporte como um
importante formador das crian-
ças e adolescentes. A previsão é
que os jogos ocorram ainda no
segundo semestre de 2022.

Com relação ao Jomi (Jogos
da Melhor Idade), a Selam está
organizando uma maneira de
fortalecer e promover a partici-
pação dos idosos, valorizando e
estimulando mais a participação
do que a competição. Esse proces-
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Uso de campo de futebol do
TG é debatido em reunião

Divulgação

Jogos Comunitários e Jogos da Melhor Idade (JOMI) foram os outros
temas da reunião do vereador Gilmar Tanno (PV) com a Selam

so será desenvolvido pelos própri-
os professores da secretaria.

Também foi conversado so-
bre as condições de uso do cam-
po, atualmente cedido ao Tiro de
Guerra, pela comunidade dos
bairros Vila Monteiro, Nova
América, Piracicamirim e Vila
Prudente, entre outros. A propos-
ta é que o campo seja utilizado
para treinamento gratuito de cri-
anças e adolescentes dos bairros.

A proposta de separar o
campo de futebol das instala-
ções do TG foi levantada como
hipótese  pelo parlamentar ao
sargento Felipe, do TG. Ele afir-
mou que havendo a construção
de muros e vestiários, separan-
do as dependências do TG e do
campo, não haveria problemas.

De acordo com Gilmar Tan-
no, o secretário se prontificou a
apoiar e fortalecer o uso do es-
paço  vinculado ao TG para a
comunidade. Foi acertado que
o parlamentar fará o levanta-
mento da documentação do lo-
cal e será agendada uma visita.

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou nesta segunda-fei-
ra (2) requerimento 306/2022, de
autoria do vereador Pedro Kawai
(PSDB), que pede ao Executivo in-
formações sobre a regulamenta-
ção dos percentuais do "passivo
do Fundeb" a serem repassados
a profissionais da educação.

Segundo a propositura, tais
percentuais referem-se a ações
judiciais que versam sobre a
correção do cálculo do valor
anual por aluno repassado pelo
Fundeb (Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação) e pelo
extinto Fundef (Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Va-
lorização do Magistério) aos
profissionais da educação.

A revisão dos valores foi
formaliza com o advento da Lei
Federal 14.325, de 12 de abril
de 2022 e, de acordo com o tex-
to da moção, trata-se “do cha-
mado ‘passivo do Fundef’ que,
através de decisões judiciais,
obrigaram a União a corrigir
seus cálculos e complementar
sua participação no fundo”.
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Câmara questiona regulamentação
municipal do "passivo do Fundeb"

Assim, profissionais do ma-
gistério e aposentados que compro-
varem exercício no cargo “duran-
te o período em que ocorreram os
repasses a menos do Fundef (en-
tre 1997 e 2006), Fundeb (entre
2007 e 2020) e Fundeb perma-
nente (a partir de 2021)”, po-
dem ter valores a receber. Her-
deiros destes servidores também
estão abrangidos pela decisão.

Regulamentação local - A
propositura aprovada durante a
14ª reunião ordinária de 2022
quer saber se o poder público
municipal “já editou norma legal
que dispõe sobre os percentuais e
os critérios para a divisão do ra-
teio do “passivo de Fundef e Fun-
deb” entre os profissionais benefi-
ciados” e, em caso positivo, solicita
que a norma legal seja anexada.

Caso a norma não tenha sido
editada, Kawai pergunta se o “Exe-
cutivo Municipal já iniciou estu-
dos, através de Órgão Competen-
te, com o fito de determinar os per-
centuais e os critérios para a divi-
são do rateio garantidos pela Lei
Federal nº. 14.325/2022”. Em caso
positivo, o parlamentar pede que os
estudos sejam apresentados e, em
caso negativo, pergunta os motivos.
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Financiamento público para obras de
saneamento é tema de propositura

O acesso por parte do Exe-
cutivo municipal aos recursos
do Finisa (Programa de Finan-
ciamento à Infraestrutura e ao
Saneamento) foi tema do reque-
rimento 319/2022, aprovado du-
rante a 14ª reunião ordinária de
2022 da Câmara Municipal de
Piracicaba, realizada na noite
desta segunda-feira (2).

Oferecida pela Caixa Econô-
mica Federal, a linha de financi-
amento é voltada ao Setor públi-
co e tem como foco "apoiar finan-
ceiramente diversas ações orça-
mentárias em curso, como inves-
timentos em infraestrutura, mo-
bilidade, equipamentos, ilumina-
ção, construção de escolas, cre-
ches, hospitais, entre outros",
traz o texto do requerimento.

A propositura, de autoria do

vereador Pedro Kawai (PSDB),
pergunta se o Executivo, nos últi-
mos 4 anos (2019 a 2022), pleiteou
junto à Caixa esta linha de finan-
ciamento e, em caso positivo, soli-
cita que sejam discriminados os
valores recebidos em casa ano.

O parlamentar também per-
gunta "quais obras foram realiza-
das com os valores recebidos pelo
FINISA" e pede uma lista das obras
executadas por meio do financi-
amento, "bem como os valores
empenhados em cada obra".

Kawai também questiona se
"existem projetos a serem apro-
vados para a utilização de recur-
sos do Finisa" e, se sim, pergun-
ta quais são. Após protocolo, o
Executivo tem prazo de 15 dias
para enviar uma resposta aos
questionamentos do vereador.
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Higiene das mãos leva um
minuto, aponta enfermeira
Hoje, 5, durante o Dia Mundial de Higienização das Mãos, Fernanda
Rosa, da Santa Casa, reforça a importância de manter as mãos limpas

Divulgação

Quem diria que uma sim-
ples, mas eficiente lavagem das
mãos com o uso de água corrente
e sabão,  fosse capaz de preve-
nir centenas de doenças? É isso
mesmo. A técnica, descoberta no
século 19 pelo médico húngaro
Ignaz Semmelweis, demorou
para ser disseminada mundo
afora, mas hoje é prova irrefu-
tável de que se as mãos estão
higienizadas, o risco de contami-
nação diminui drasticamente.

"No auge da pandemia da
covid-19, entre os anos de  2019 e
2021, nunca se falou tanto sobre
a importância de manter as mãos
higienizadas e limpas, já que o
novo coronavírus é transmitido
por gotículas e salivas se que
‘prendem’ à pele e, se levadas à
boca ou aos olhos, às mãos são
veículos diretos para levar o ví-
rus ao organismo", explicou a
enfermeira coordenadora da CCIH
(Comissão de Controle de Infec-
ção Hospitalar) da Santa Casa de
Piracicaba, Fernanda Rosa.

Hoje, 5, durante o Dia Mun-
dial de Higienização das Mãos, ela
reforça a importância de manter
as mãos limpas. “As mãos são as
principais vias de transmissão de
germes e microrganismos em ge-
ral e, caso não estejam devidamen-
te limpas, ações simples como co-
çar os olhos, o nariz, falar ao tele-
fone, pegar no dinheiro e utilizar
o transporte público podem cau-
sar uma série de doenças como
resfriado, gripe, conjuntivite e di-

arreia, entre outras doenças, in-
clusive a covid-19”, salienta.

Segundo a enfermeira, da-
dos da OMS (Organização Mun-
dial da Saúde) revelam que com
o simples ato de higienizar as
mãos é possível reduzir em até
40% a incidência de infecções e
doenças. “A prática e, muitas
vezes a insistência em mostrar a
importância de higienizar as
mãos, é uma de nossas ações di-
árias dentro de um ambiente
hospitalar”, ressalta Fernanda.

Ela lembra que estudo do
Unicef (Fundo das Nações Unidas
para a Infância) mostrou que 41%
das mortes de recém-nascidos po-
dem ser evitadas pelo simples ato
de higienizar as mãos, jogando li-
teralmente água abaixo a infecção
trazida por vírus e bactérias. "No
Brasil, de acordo com dados da
Anvisa, cerca de 25% das infec-
ções registradas são causadas por
microrganismos multirresistentes
—aqueles que se tornam imunes à
ação dos antibióticos", alertou. Higienização das mãos: ação continuada nas unidades da Santa Casa

- Use a quantidade de sabão suficiente para
que a espuma cubra toda a superfície das mãos
(lembre-se de tirar anéis e pulseiras)
- Dedique de 15 a 20 segundos só no ato de
esfregar. Não precisa ficar contando, cante o
"Parabéns a você" por duas vezes que dá o
tempo certinho
- O ritual completo deve durar cerca de 50 segundos
- Capriche na limpeza do espaço entre os dedos

MAS E VOCÊ, SABE MESMO LAVAR AS MÃOS?
- Esfregue também o dorso e o punho
- Seque com toalha descartável (em ambi-
entes coletivos)
- Se a torneira não for automática, use a to-
lha de papel para fechá-la, ou lave também
a torneira antes de lavar as mãos
- Vale também ter sempre à mão álcool gel
para fazer a limpeza quando não houver ou-
tros meios à disposição

EEEEESPORTESSPORTESSPORTESSPORTESSPORTES

Vereador visita complexo aquático
junto com secretários municipais

O vereador Laercio Trevi-
san Jr. (PL) esteve nesta ter-
ça-feira (3) no Complexo Aqu-
ático "Dr. Samuel de Castro
Neves", acompanhado dos se-
cretários municipais Paulo Sér-
gio Ferreira da Silva, de Obras,
e Hermes Balbino, de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras.

O objetivo da visita foi veri-
ficar as condições do espaço, que
se encontra fechado desde 2018.
A entrega das obras de reparo,
que começaram em julho de
2020 com previsão de término
para o primeiro semestre de 2021,
está atrasada. Segundo informa-
ções, a Prefeitura pagou o equi-
valente a 93% do total das obras.

Em 2021, o Executivo notifi-
cou por três vezes a empresa res-
ponsável pela reforma porque re-
latórios apontavam irregularida-
des no serviço. A administração já

Laercio Trevisan Jr. esteve no local com os secretários
municipais Paulo Sérgio Ferreira da Silva, de Obras, e
Hermes Balbino, de Esportes, Lazer e Atividades Motoras

Assessoria Parlamentar

tinha recusado a entrega da re-
forma em agosto do ano passado.

Durante a visita, o titu-
lar da Semob identificou al-
gumas demandas que poderão
ser sanadas pela própria Pre-
feitura, a fim de liberar o uso
do espaço para a população.

"Infelizmente, o local está fe-
chado desde 2018, sendo necessá-
rio, portanto, a Prefeitura adotar
medidas rápidas, com equipe pró-
pria, possibilitando, assim, o retor-
no das atividades de natação e hi-
droginástica, entre outros espor-
tes, no local", disse Trevisan.

"Agradeço a atenção dos se-
cretários Paulo Sérgio e Hermes
Balbino, pelo empenho em resol-
ver essa questão do complexo
aquático. Uma pena esse local ter
ficado fechado por tanto tempo e
com tantos problemas estrutu-
rais", finalizou o parlamentar.

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

Reposição a servidores municipais
é um dos temas da tribuna popular

Fabrice Desmonts

Bertazzoni foi um dos oradores na noite desta segunda-feira (2)

O diretor do Sindicato dos
Trabalhadores Municipais de Pi-
racicaba (SP) e Região, o advoga-
do José Osmir Bertazzoni, fez
uso da Tribuna Popular na noi-
te desta segunda-feira (2), du-
rante a 14ª reunião ordinária.

O orador discorreu sobre a
reposição das perdas salariais dos
servidores municipais. Durante a
sua fala, comentou que o Sindica-
to pediu a litigância de má-fé no
projeto de lei, apresentado pelo
Executivo Municipal, que propu-
nha 10,56% de reposição inflacio-
nária para os funcionários públi-
cos, extensivo - no texto original -
aos agentes políticos (prefeito, vice-
prefeito e secretários municipais".
"Ainda bem que essa Casa teve
o papel de recusar esse absur-
do," agradeceu o sindicalista.

Bertazzoni disse que encami-
nhou representação ao Ministério
Público alegando que o prefeito Lu-
ciano Almeida (União Brasil) "se
aproveitou do processo em benefí-
cio próprio", ao propor, no mesmo
projeto dos servidores, reajuste para
o chefe do Executivo e secretariado.

Ele lembrou que a categoria
do funcionalismo público "é mui-
to vigiada", fazendo alusão a
qualquer desvio de conduta que
possa ocorrer com o servidor.

Em um de seus comentári-
os finais, teceu críticas à Admi-
nistração Municipal dizendo
que a "cidade está totalmente
abandonada. A bola da vez é a
terceirização e quarteirização e
o deslocamento dos recursos
para outras finalidades, que não
são o interesse da população".

“F“F“F“F“FÁBRICÁBRICÁBRICÁBRICÁBRICAAAAA”””””

Câmara foca grupo empresarial em projeto de sonho natalino
A Câmara Municipal de Pi-

racicaba, conforme iniciativa do
vereador Thiago Ribeiro (PSC),
na moção de aplausos 20/2022,
parabeniza o Grupo Pizzinatto,
por participar do Projeto Fábri-
ca de Sonhos 2021, em comemo-
ração às festividades de Natal.

A entrega da honraria acon-
teceu na manhã de terça-feira
(3), nas dependências da sala da
presidência, mediante a presen-
ça de Rodrigo Sanches (gerente
de Marketing), que representou
o diretor da empresa, Felipe Piz-
zinatto. "Agradeço a Câmara, em
nome da empresa, pela homena-
gem. Nossos funcionários são pi-
racicabanos", destacou o geren-
te ao mostrar a disposição do
grupo empresarial no desprendi-

mento que teve em participar do
projeto em prol de ações sociais.

O vereador Thiago Ribeiro fa-
lou da alegria e satisfação ao con-
templar a segunda empresa, junto
às demais, que se dispuseram a
abraçar o projeto em prol de man-
ter vivo o sonho de crianças peran-
te as festividades natalinas. O par-
lamentar também enalteceu o Gru-
po Pizzinatto, pelo destaque nacio-
nal conquistado pela empresa. E,
ainda ressaltou a condição da em-
presa ter ampliado para três o nú-
mero de crianças contempladas no
Programa Fábrica de Sonhos. "É
um simples brinquedo, mas que
muito dignifica uma criança", con-
siderou o parlamentar, além de enal-
tecer a disposição dos 23 vereado-
res na aprovação da homenagem.

Moção de aplausos elaborada pelo vereador Thiago Ribeiro
contempla o Grupo Pizzinatto, por participar do Projeto
Fábrica de Sonhos 2021, em comemoração ao Natal

Divulgação
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Definição de regras para uso do Areninha foi tema de reunião
O andamento das obras

do Projeto Areninha e como
serão as regras para o uso do
espaço esportivo pela comuni-
dade local e pelos moradores
da região foram temas de reu-
nião do vereador Paulo Hen-
rique (Republicanos), repre-
sentado pela sua assessoria
parlamentar, com o secretário
da Selam (Secretaria Municipal
de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras), Hermes Balbino, e o
presidente da Associação dos

m o r a d o r e s  d o  l o t e a m e n t o
Vem Viver, Marciano Gomes.

O projeto Areninha, que
está sendo construído na área
de lazer do Vem Viver, no bair-
ro vila Sônia, região norte da
cidade, contemplará um cam-
po society de grama sintética e
quadra de basquete 3x3. A
reunião foi importante para
contemplar detalhes sobre
como será a utilização do es-
paço e também para verificar
como estão as obras no local.

Assessoria Parlamentar

Assessoria do vereador Paulo Henrique (Republicanos) também
obteve informações sobre o andamento das obras com a Selam
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MÃE QUE CUIDA DA DENTIÇÃO
Mãe que é mãe, se preocupa com a

dentição dos filhos. Aliás, isso é primordi-
al para a evolução da arcada dentária do
bebê e para sua saúde como um todo.

A odontologia possui especialidade
específica para tratar a mãe e o seu
filho (em todas as suas fases). A odon-
topediatria é a área na qual o dentista
atua para acolher mães já na fase de
gestão, assim como os bebês e os fi-
lhos na fase infantil (até seus 12 ... 13
anos de idade). O adolescente não fica
de fora e também pode ser atendido
pelo profissional desta área.

Segundo o mestre e doutor em odon-
topediatria e editor científico da Revis-

ta da APCD (Associação dos Dentistas),
Danilo Antônio Duarte, a odontopedia-
tria exerce papel fundamental na pre-
venção odontológica como fator educa-
dor para a saúde bucal e também sistê-
mica. “Antes mesmo da prevenção em
si, é extremamente importante educar o
núcleo familiar, transformando e modifi-
cando comportamentos. A odontopedi-
atria pesquisa muito sobre comporta-
mentos e hábitos que impactam a saúde
e quando bem ajustados no período de
infância e adolescência, irão determinar
a saúde desde o recém-nascido até sua
fase adulta”, completa. E fica a dica:
consulte regularmente um dentista.
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Câmara Inclusiva inspira
projeto na cidade de Jundiaí
O Câmara Inclusiva é um braço do programa Parlamento Aberto,
criado para garantir acesso a todas as pessoas ao Poder Legislativo

A experiência do projeto Câ-
mara Inclusiva, instituído pela
Câmara Municipal de Piracicaba,
deverá ser usado como modelo
para a implantação de projeto se-
melhante pela Câmara Municipal
de Jundiaí. As etapas para desen-
volvimento do projeto foram apre-
sentadas pelo presidente do Poder
Legislativo piracicabano, vereador
Gilmar Rotta (PP), ao presidente
da Câmara de Jundiaí, Faouaz
Taha (PSDB), que visitou a cidade
nesta quarta-feira (4), com uma
comitiva composta também por
representantes do Clube dos Sur-
dos e da Prefeitura de Jundiaí.

O Câmara Inclusiva é um
braço do programa Parlamento
Aberto, criado para garantir
acesso a todas as pessoas ao Po-
der Legislativo. O presidente
Faouaz Taha disse que o prédio
da Câmara de Jundiaí está em
reforma e ele está em busca de ex-
periências de acessibilidade e in-
clusão de pessoas com deficiência,
desenvolvidas em outros municí-
pios, que possam ser replicadas.

O presidente Gilmar Rotta
explicou como foi a implantação
do Câmara Inclusiva, com a for-
mação de uma comissão interna
composta por servidores da Casa,
que organizou visitas e compilou
relatórios de entidades represen-
tativas das pessoas com deficiên-
cia e dos conselhos municipal e
estadual da categoria para defini-
ção das adequações que seriam
implantadas nos prédios do Po-
der Legislativo, de forma a

Davi Negri

Comitiva de Jundiaí conheceu a estrutura adotada pela Câmara de
Piracicaba para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência

vencer as barreiras arquitetô-
nicas, com as reformas estru-
turais, e também as atitudinais,
através do treinamento de servi-
dores e recepcionistas para ga-
rantir o atendimento acessível.

A comitiva também visitou as
dependências da Câmara para
averiguar as adaptações que fo-
ram promovidas, como a refor-
ma do Salão Nobre, os banheiros
adaptados dos prédios, inclusive
com a implantação de pia para os-
tomizados, as rampas para cadei-
rantes em todos os setores dos
prédios, especialmente no Plená-
rio, com acesso à Tribuna Popu-
lar, entre outras adequações.

O presidente também expli-
cou outras medidas de acessibi-
lidade que foram adotadas, como
a contratação de empresa tercei-
rizada para interpretação de Li-
bras, cujos intérpretes acompa-
nham todos os eventos e materi-
al de comunicação da Casa, os
mecanismos de acessibilidade
disponíveis no site da Câmara e
a garantia de cotas para pessoas
com deficiência no quadro de
funcionários e estagiários. Os pró-
ximos passos, segundo Gilmar
Rotta, são a implantação de piso
tátil e adequação do entorno da
Câmara para a acessibilidade.

“O importante, quando se tra-
ta de um tema como esse, é fazer
parcerias, conversar com as enti-
dades que cuidam disso para que
nós, ao executarmos a acessibili-
dade, já possamos fazer o certo”,
disse Gilmar Rotta. Os participan-

tes do encontro salientaram essa
experiência de Piracicaba na inclu-
são das entidades representativas
e das pessoas com deficiência na
definição das políticas públicas a
serem adotadas, seguindo o lema
“Nada sobre nós, sem nós”.

“Foi-nos passada toda a
sistematização e o acolhimento
das pessoas com deficiência, foi
feita toda uma reforma após a
escuta das entidades e aí foram
feitas as intervenções”, lem-
brou o presidente da Câmara de
Jundiaí. “Saio daqui muito mo-
tivado, com muito conteúdo
para levar para Jundiaí.”

O assessor de políticas pú-
blicas para pessoas com defici-
ência da Prefeitura de Jundiaí,
Marco Antonio dos Santos, des-
tacou a sensibilidade que deve
ter o poder público para que as

adequações sejam assertivas.
“Tudo o que a gente constrói
ouvindo as pessoas que sabem
das dificuldades, a possibilida-
de de acertar é maior. A gente
leva para Jundiaí esse olhar, a
gente vê que Piracicaba deu pas-
sos importantes na inclusão das
pessoas com deficiência. A Câma-
ra Municipal é a Casa do Povo e
tem que atender a todos”, afirmou.

A presidente do Clube dos
Surdos de Jundiaí, Irene Manto-
vani, colocou que essa experiência
de Piracicaba também será reivin-
dicada na cidade. “Nesta visita a
Piracicaba, foi muito bom ver o
Câmara Inclusiva, a importância
para o surdo, o cadeirante, o defi-
ciente visual. Nós queremos fazer
uma Câmara Inclusiva em Jun-
diaí também, por isso foi impor-
tante esse aprendizado”, avaliou.

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Comitiva visita secretaria
da cidade de Sorocaba

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) visitou, na terça-feira (3), a
Secretaria Municipal de Educação
de Sorocaba, acompanhado do se-
cretário de Educação de Piracica-
ba, Bruno Cesar Roza e das as-
sessorias. Eles foram recebidos
pelo titular, Márcio Carrara, e
pelo vereador Péricles Régis (Po-
demos), além da equipe pedagó-
gica e de gestão educacional.

Durante a reunião, realizada
no Centro de Referência em Edu-
cação, o tema “Movimento Cida-
des Educadoras” foi uma das pau-
tas discutidas. O motivo da co-
mitiva em conhecer o movimen-
to de perto foi por que Sorocaba
participou por vários anos da
Aice (Associação Internacional
das Cidades Educadoras), com
sede em Barcelona, na Espanha.

Recentemente, o vereador
Thiago Ribeiro esteve na capital
paranaense, onde recebeu da Se-
cretária de Educação de Curitiba,
Maria Silvia Bacila, o convite para
que Piracicaba integre o movimen-
to, que reúne mais de 500 cidades
no mundo. As ações desenvolvi-
das em Sorocaba integram diver-
sas secretarias da cidade, que
possuem programas e movimen-
tos educadores em cada pasta,
para construir a integração do
movimento como um todo.

Vereador Thiago Ribeiro (PSC) esteve na cidade junto do
Secretário de Educação de Piracicaba, Bruno Cesar Roza

Assessoria Parlamentar

Ações como Roteiro Educa-
dor, Educação Ambiental, Nú-
cleo de Apoio à Saúde da Famí-
lia e Projetos em parceria Esco-
la x UBS (Unidade Básica de
Saúde) foram debatidas como
parte integrante do movimento.

A conversa entre os vereado-
res e secretários das duas cidades
teve por objetivo proporcionar a
troca de experiências e ideias a se-
rem implantadas na rede de ensi-
no de Piracicaba, como ações de-
senvolvidas para alunos com de-
ficiências, através de óculos di-
gitalizadores, a inclusão da tec-
nologia e os jogos de rede como
MindLab, a Robótica e a plata-
forma Google For Education.

A rede municipal de ensino de
Sorocaba, conta com 186 escolas,
sendo 5 de ciclo 2 e outras 3 com
ensino integral e atende cerca de
60 mil alunos. “Foi uma reunião
muito produtiva e que proporcio-
nou a troca de informações entre
duas grandes cidades. Sorocaba
têm uma população maior do que
a de Piracicaba, e pode ser uma
referência em programas a se-
rem implantados em nossa ci-
dade. Com certeza captamos
boas práticas já realizadas lá e
que podem ser também incluídas
em nossa rede municipal de en-
sino”, destacou Thiago Ribeiro.

AAAAASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIA S S S S SOCIALOCIALOCIALOCIALOCIAL

Em reunião na Smads, vereador
debate projetos e programas

O vereador Gilmar Tanno
(PV) visitou na tarde desta ter-
ça-feira (3) a secretária munici-
pal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social, Euclidia Fioravan-
te. Na ocasião, a titular da Sma-
ds (Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento So-
cial) apresentou os principais
desafios encontrados pela pasta
e afirmou que conta com o apoio
da Câmara para implantação dos
projetos importantes para a área
do desenvolvimento social.

Tanno apresentou a preocu-
pação pelo gabinete da situação
social e econômica da fome ter se
agravado em todo o país: “Houve
aumento da miséria e da fome no
país e em Piracicaba não é dife-
rente, muitas pessoas em situação
de rua, falta de perspectivas e di-
ficuldades de emprego e renda.
Neste cenário é muito importan-
te criar e fortalecer os programas
desta secretaria e temos a certe-
za do empenho e garra da Secre-
tária para tal objetivo”, disse.

Os principais temas conver-
sados foram os programas exe-
cutados e que precisam ainda tra-
mitar na Câmara Municipal de Pi-
racicaba e na Prefeitura para que
a Secretaria amplie as condições
de responder a esses desafios de
garantir um bom atendimento à
população mais vulnerável em
seus programas e projetos, que é
o objetivo principal da Smads.

O papel articulador e agrega-
dor das políticas sociais também
foi enfatizado nesta reunião, fun-
ção estratégica de convergir recur-

sos e esforços e fortalecer as
áreas sociais no governo muni-
cipal, tão importante para am-
pliar os acessos e amparo pelo
poder público aos mais precisam.

Pontualmente, foi apresenta-
do pelo vereador a demanda por
iluminação adequada do Centro
Comunitário do bairro Nova Amé-
rica, que cabe ao setor de elétrica
da secretaria municipal de Obras
e esta já está acionada pela Sma-
ds para proceder a reforma.

Também foi detalhado o pro-
cesso de eleições do Centro Co-
munitário do bairro Piracicami-
rim, que ocorrerá no dia 04 de
julho e também é acompanhada
pelo vereador Tanno e pela Se-
cretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social.

Por último, foi conversado
sobre a possibilidade de criação
de um projeto nos moldes do
"Quitanda Solidária", realizado
pelo Pastor Rogerio Marques, na
cidade de Sorocaba, visando
ampliar a segurança alimentar
no município, a ser conversado
com o apoio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento), junto à secretária
Nancy Thame. A Smads estuda
a forma e processos de adesão
aos programas estaduais e fede-
rais como o Cozinha Solidária.

Neste sentido, a secretária
apontou a necessidade de se
criar uma Coordenação Muni-
cipal de Saúde Alimentar, vi-
sando reunir e articular todos
os programas e projetos na área
da existentes no município.

Tanno (PV) foi recebido nesta terça (3) pela secretária municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social, Euclídia Fioravante

Assessoria Parlamentar

Na tarde de terça-feira (3),
a vereadora Ana Pavão (PL) es-
teve na Assembleia Legislativa de
São Paulo (Alesp) em busca de
novos projetos para o município.
Na visita, ela se reuniu com o de-
putado estadual Alex de Madu-
reira (PL), com quem discutiu
políticas públicas relacionadas
ao desenvolvimento da cidade.

A parlamentar aproveitou
a reunião e discutiu sobre as
questões da avenida Laranjal
Paulista, no bairro Campestre,
solicitando empenho do depu-
tado junto à Artesp (Agência
Reguladora de Serviços Públi-
cos Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo) e à
Concessionária AB Colinas

VVVVVISITISITISITISITISITAAAAA

Ana Pavão é recebida por Alex de Madureira na Alesp
para implantação de formas
efetivas de trafegabilidade.

O deputado estadual Alex de
Madureira destacou que “esta
via necessita de intervenção ur-
gente, pois os moradores têm
sofrido diariamente com o entro-
camento para saída do bairro.”
“Precisamos pensar na saúde
emocional dos munícipes, pois
antes de sair das suas casas já
estão opressivos por conta do
trânsito”, disse a vereadora.

Além disso, a parlamentar le-
vou um ofício indagando sobre a
alocação da sede da região metro-
politana, para que os parlamenta-
res possam ter intervenções com
mais facilidade entre São Paulo e
as cidades incluídas na metrópole.

Assessoria Parlamentar

Vereadora se reuniu com o deputado estadual Alex de Madureira (PL)

O Centro de Reabilitação Pi-
racicaba (CRP) conquistou a
aprovação de três projetos dos
editais de captação e temático
lançados pelo Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Piracicaba (CMD-
CA). Serão desenvolvidos “Ter-
ritório: caminho para a inclusão”,
“Conexões 2.0: família, escola e
território” e “Recipin 2022”.

Os recursos foram captados
pela gerente do CRP, Mariana Lu-
ciano Gomes, e direcionados ao
Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Fum-
deca), e são oriundos da desti-
nação do Imposto de Renda de
pessoas físicas e jurídicas.

O Fumdeca é um mecanismo
público que tem como objetivo fi-
nanciar projetos que promovam,
protejam e defendam os direitos das
crianças e adolescentes. Essa mo-
bilização de recursos é possível por
conta da Lei Federal 8.069/1990
que possibilita que pessoas físicas
tributadas pelo modelo completo
destinem até 6% do IR devido e pes-
soas jurídicas optantes pelo lucro
real destinem até 1% do IR devido e
que posteriormente tenham abati-
mento fiscal dessa destinação.

Por meio da parceria com
empresas da cidade e região, os
projetos do CRP foram capta-
dos integralmente no ano pas-
sado e estão sendo executados
por 11 meses nesse ano. Dentre
as empresas parceiras estão a
Movida Locação de Veículos
S.A, OJI Papéis, Drogal, An-
dritz, Pirasa, Nippokar, Pain-
co, Nipokar Comércio de Veícu-
los, Caterpillar, Hyundai Motor,
ArcellorMital, Coplacana, Iha-
rabras S/A, PEU Eletricidade e
Vollmens Fragrances Ltda.

De acordo com Ricardo Krai-
de, presidente do CRP, “parceria
com empresa socialmente responsá-
vel são muito importantes para a
sustentabilidade das ações do CRP”.

DESTINAÇÃO A PESSOA
FÍSICA - Até o dia 31 de maio de
2022, as pessoas físicas que estão
fazendo sua declaração de Impos-
to de Renda podem destinar uma
parte do IR devido ao CRP na hora
da declaração. Esse recurso possi-
bilitará o financiamento de proje-
tos em 2023. Mais informações:
(19) 3437-7200 r. 204 ou
gerencia@crp.org.br. Para saber
como funciona o processo de doa-
ção, acesse www.fumdeca.org.br.
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Centro de Reabilitação desenvolve
três projetos com recursos do fundo

A Escola do Legislativo "An-
tonio Carlos Danelon - Totó Da-
nelon", da Câmara de Piracica-
ba, retomará as atividades pre-
senciais a partir de maio. As pa-
lestras integram o Ciclo de De-
bates “Saneamento Ambiental” e
serão no dia 25 de maio.Em
2020, devido à pandemia, as
aulas da Escola do Legislativo
passaram a ser realizadas on-
line. No dia 25 de maio, das 9h
às 11h, a palestra “Financiamen-
to Público e Privado do Sanea-
mento no Brasil” ocorrerá pre-
sencialmente na sede da escola,
com 100 vagas disponíveis.

Ainda no dia 25, das 14 às
16h, a Roda de Conversa “Ges-
tão dos Resíduos Sólidos em
Piracicaba”  será  real izada
presencialmente, também com
100 vagas disponíveis.

Palestras presenciais exter-
nas estão marcadas para aconte-
cer no dia 16 de maio, no Varejão
da Paulista, com a Roda de Con-
versa "Rótulos seguros: as emba-
lagens de alimentos devem ter
alerta para quem tem alergia ali-
mentar" e no dia 17, em uma ati-
vidade prática exclusiva para alu-

nos do curso de nutrição da Etec.
As duas atividades fazem parte
do Ciclo de Debates "Conscienti-
zação da Alergia Alimentar".

A Escola do Legislativo
"Antonio Carlos Danelon - Totó
Danelon" fica localizada na Rua
do Rosário, 833, no andar tér-
reo do edifício anexo da Câma-
ra Municipal de Piracicaba. As
inscrições para os cursos podem
ser realizadas no site da escola.

CONSELHO – Na manhã
desta quarta-feira (4), o Con-
selho da Escola do Legislativo
se reuniu para avaliação men-
sal referente às atividades do
mês de abril   No total, 297 pes-
soas participaram das quatro
atividades oferecidas pela Es-
cola no período. O Conselho
também deliberou sobre pro-
postas apresentadas para os
próximos cursos e palestras.

Conduzida por Érica Apare-
cida Cruz Dinis, secretária da Es-
cola, a reunião teve a participação
do vereador Pedro Kawai (PSDB),
coordenador; e dos conselheiros
Bruno Didoné, professora Heliani
Berlato (Esalq/USP) e professor
Josué Adam Lazier (Unimep).

AAAAAULASULASULASULASULAS

Escola do Legislativo retomará
as atividades presenciais
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Aumento de repasse SUS
é solução para Santa Casa
A Santa Casa de Piracicaba é referência de atendimento pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) na região e segundo o provedor vem enfrentando dificuldades financeiras

Como forma de ampliar o
atendimento para a realização de
exames e cirurgias aos muníci-
pes, a Santa Casa de Misericór-
dia de Piracicaba defende o au-
mento de repasse via SUS (Siste-
ma Único de Saúde). O tema foi
discutido em reunião ontem, 4,
entre o vereador André Bandeira
(PSDB), o provedor João Orlando
Pavão, o vice-provedor Alexandre
Valvano, o gestou financeiro
Wagner Marrano e a administra-
dora hospitalar Vanda Petean.

A ideia da visita foi motiva-
da pela resposta do requerimen-
to 86/2022, sobre a alta da quan-
tidade de exames pendentes de
realização na rede de saúde do
município. “Sabemos que a San-
ta Casa de Misericórdia possui
equipamentos para realização de
alguns desses exames, que o
Hospital Fornecedores de Cana
também possui outros equipa-
mentos e que outras clínicas
também podem auxiliar o mu-
nicípio nessas demandas. A vi-

Assessoria Parlamentar

Bandeira discutiu a possibilidade com provedor e equipe do hospital

sita foi justamente para verificar
essa possibilidade e disponibili-
dade para atendimento e, tam-
bém, se há alguma negociação
com a prefeitura quanto a isso”.

O Provedor da Santa Casa,
João Orlando Pavão, ressaltou
que foi fechado uma contratua-
lização com a Prefeitura no fi-
nal do mês de março de 2022:
“vamos levantar o que está in-
serido nessa contratualização,
não só com a Santa Casa, mas
também com outros locais da
cidade, e verificar se ainda fica-
rá alguma demanda pendente e
cobrar da Prefeitura para que
faça o atendimento à população
na integralidade, tanto nos exa-
mes quanto nas cirurgias”, dis-
se o vereador André Bandeira.

A Santa Casa, por meio do
provedor João Orlando Pavão,
se colocou à disposição do
município, mediante a con-
tratação de serviços, e poder
ajudar dentro das possibili-
dades que têm de estrutura.

A Santa Casa de Piracicaba
é referência de atendimento pelo
Sistema Único de Saúde (SUS)
na região e segundo o provedor
vem enfrentando dificuldades
financeiras. O vereador André
Bandeira se comprometeu com
a Santa Casa a buscar recursos
com deputados, tanto estadu-
ais quanto federais, e verificar

possíveis ações em prol a Santa
Casa para arrecadar recursos.

Ele ressaltou a excelência do
corpo clínico da instituição e elo-
giou o elevado nível profissional
de todos os colaboradores da San-
ta Casa Saúde. "Piracicaba deve se
orgulhar de ter uma equipe altamen-
te capacitada para cuidar da saúde
das nossas famílias", observou.

Foi divulgado ontem, 4, re-
latório com a síntese de propos-
tas colhidas junto à sociedade
civil em encontro voltado ao de-
bate da Política Municipal de
enfrentamento às Mudanças
Climáticas, realizada no âmbito
do Fórum Permanente de Ges-
tão e Planejamento Territorial
Sustentável, instituído na Câ-
mara de Piracicaba por meio do
Decreto Legislativo 37/2017.

O encontro, realizado no dia
30 de março, foi promovido pe-
los gabinetes da vereadora Síl-
via Morales (PV), do "mandato
coletivo a cidade é sua" e do vere-
ador Josef Borges (Solidariedade),
com o apoio e participação ativa
da Comclima (Comissão Munici-
pal de Mudanças Climáticas).

O encontro contou com a
participação de aproximadamen-
te 50 pessoas de diversas insti-
tuições. Estiveram representadas
inúmeras pastas do Executivo
Piracicabano, com por exemplo
da Sedema (Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente),

Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento),
Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto) e Semuttran (Se-
cretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana, Trânsito e Transpor-
te), além de vereadores, socieda-
de civil organizada e a Faculda-
de de Tecnologia do Estado de São
Paulo, campus de Piracicaba.

Em relação aos resultados
obtidos, destacam-se 25 propos-
tas recebidas por meio das consi-
derações e contribuições do pú-
blico presente. Ressalta-se que as
propostas serão apreciadas e con-
sideradas pela Comclima para
ajustes a serem feitos no texto da
Política Municipal em pauta.

As propostas referem-se às
diretrizes e aos objetivos de tal
política, tanto a respeito de ações
que visam reduzir as emissões de
gases que contribuem para o aque-
cimento global quanto para ações
que levem a sociedade local a se
preparar de maneira mais adequa-
da para lidar com os possíveis efei-
tos das mudanças climáticas.

Para os próximos meses, até
novembro, o Senac Piracicaba está
ofertando mais de 1000 vagas
100% gratuitas para cursos téc-
nicos e de curta duração em di-
versas áreas do conhecimento. “O
Senac cumpre seu papel social
mais uma vez, realizando essa
oferta expressiva de cursos gra-
tuitos, auxiliando o público que
precisa estudar e desenvolver
competências para um mercado
cada vez mais competitivo e não
possui recursos financeiros para
tal”, aponta João Carlos Goia, ge-
rente do Senac Piracicaba.

De acordo com o gerente, as
vagas são para pessoas que ainda
não iniciaram sua jornada profis-
sional ou que procuram uma re-
colocação no mercado e que, mui-
tas vezes com uma formação rea-
lizada no Senac, têm a possibilida-
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Fórum de Gestão e
Planejamento Territorial
Sustentável faz relatório

de de concorrer a uma vaga de tra-
balho e contribuir financeiramen-
te com suas famílias. Os cursos
também atendem as pessoas que
querem iniciar uma nova carreira
e seguir novos rumos. “Trata-se
de uma excelente oportunidade
de qualificação profissional para
quem está em busca da primei-
ra oportunidade, ou ainda, para
os que perderam seu trabalho
durante a pandemia e precisam
se recolocar no mercado, consi-
derando principalmente os nú-
meros positivos da empregabili-
dade nos últimos meses em nos-
sa cidade”, complementa.

SERVIÇO
Senac Piracicaba (rua San-
ta Cruz, 1148 - Bairro Alto).
In formações:  www.sp.
senac.br/senac-piracicaba.
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Senac Piracicaba oferta mais
de 1000 bolsas de estudos
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Falta de pavimentação
de rua é questionada

A falta de cobertura asfál-
tica na rua Júlio Soares Diehl,
no bairro Costa Rica, foi tema
do requerimento 324/2022,
aprovado na noite desta segun-
da-feira (2) durante a 14ª reu-
nião ordinária. Assinada pelo
vereador Cássio Luiz Barbosa
(PL), o "Cássio Fala Pira", a
propositura traz em seu texto
que o local é um trajeto escolar
e que, "devido à falta de pavi-
mentação, em épocas de chu-
va, o local fica intransitável".

Assim, o parlamentar per-

gunta ao Executivo municipal de
"há estudos de pavimentação
para essa rua" e, em caso afir-
mativo, "qual a data/programa-
ção, para realização dos servi-
ços". Em caso negativo, Cássio
pergunta "quais os empecilhos".

Segundo o requerimento, a
pavimentação da rua Júlio Soa-
res Diehl já foi solicitada por
meio da indicação 562/2022,
também de autoria do parlamen-
tar, mas de acordo com ele "até a
data de hoje não tivemos um
parecer da referida indicação".
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Vereador sugere peixes em
parque e hortas em terrenos

O vereador Paulo Camolesi
(PDT) apresentou duas propostas
que encaminhará à Prefeitura para
fomentar a produção de alimen-
tos por meio da ocupação de áreas
públicas. Uma das ideias é acres-
centar cargas de peixes ao lago
que fica no Parque da Rua do
Porto, dando mais uma opção de
lazer a quem frequenta o local.

"Acredito que a Mirante po-
deria, logo de cara, soltar umas
10 mil tilápias grandes. Não vai
ter problema com piracema e as
pessoas poderão pescar o ano in-
teiro", afirmou Camolesi, na tri-
buna, durante a 14ª reunião ordi-
nária, nesta segunda-feira (2).

Ele também sugeriu que a
Prefeitura coloque em prática um
programa para conceder áreas
institucionais que estejam sem
uso a cidadãos dispostos a trans-
formá-las em hortas. O vereador
disse que vai encaminhar a pro-
posta ao Executivo, prevendo,
por exemplo, que as concessões
tenham tempo determinado.

"A Prefeitura está com
problema para cuidar das áre-
as institucionais. Em Piracica-
ba, existem muitas pessoas que
vieram da roça e estão na ci-
dade: quanta comida pode sair
desses terrenos que estão pa-
rados aí?", apontou Camolesi.
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Vencedor do Paulista
receberá homenagem

O atleta de Kickboxing, Fre-
derico Mitooka, receberá moção de
aplausos da Câmara Municipal de
Piracicaba pela conquista, na ca-
tegoria Master, do Campeonato
Paulista da modalidade, disputa
que aconteceu no início de abril
deste ano na cidade de Mogi das
Cruzes. A propositura é de autoria
do vereador Pedro Kawai (PSDB).

Piracicabano, Mitooka é fai-
xa-preta em Taekwondo. A con-
quista do Paulista de Kickboxing
marca não só sua estreia na mo-
dalidade, mas também o retorno
do atleta aos ringues após 10
anos de ausência em competi-
ções. Frederico Mitooka também
passou recentemente por uma ci-
rurgia. “(...) as duas lutas foram

extremamente complicadas jus-
tamente pelo fato de que estava
estreando em uma nova modali-
dade. No primeiro combate, lu-
tou com um adversário experi-
ente no kickboxing e também com
formação em karatê. Na segun-
da luta, fez o que tinha que ser
feito para garantir o resultado”,
traz o texto da moção 62/2022.

Ainda segundo o texto, a
c o n q u i s t a  d a  m e d a l h a  d e
ouro no Paulista habilita Fer-
nando Mitooka para a dispu-
ta do Campeonato Brasileiro
de Kickboxing, marcado para
junho deste ano na cidade de
Vitória, no Espírito Santo.

A data e horário da entrega
da moção ainda serão definidos.

Divulgação

ESTRADA PIR-330
Na manhã do último dia 29,
o vereador Anilton Rissato
(Patriota) esteve com o de-
putado estadual Alex de Ma-
dureira (PL) verificando a ne-
cessidade de reforma na
PIR 330, estrada municipal
que liga os bairros Santana
e Santa Olímpia à região cen-
tral de Piracicaba. A via está
cheia de buracos, deformida-
des no asfalto e necessita
de melhores condições de
infraestrutura e iluminação
para a segurança dos con-
dutores. O deputado reiterou
a disposição de entrar em
contato com os órgãos res-
ponsáveis pela estrada.
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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

FALECIMENTOS

Contrata-se funcionários(as)
para serviços gerais,

na Rua General Camara,363
(depós. de sucatas)

Entregar Curriculum na
sexta-feira 06/05 e09/05,

com antecedentes criminais

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA

Pregão Presencial 05/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual
para os servidores do SAAESP.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO, torna público
através de sua pregoeira, nomeada pela portaria nº 236 de 02 de setembro de 2022,
que devido à problemas operacionais apresentados pela plataforma do Compras-
net, o prazo para abertura da sessão pública será prorrogado para dia 18 de maio
de 2022 às 09:00 horas. O presente Edital e seus anexos serão disponibilizados a
partir do dia 05 de maio de 2022, no Departamento de Licitações, na Rua Malaquias
Guerra nº 37, Centro, São Pedro/SP, nos seguintes horários: das 8:00 às 16:00
horas. Será ainda disponibilizado, sem ônus, no portal eletrônico
www.saaesp.sp.gov.br e www.compras.gov.br. São Pedro, 04 de maio de 2022.
BEATRIZ PALMA CROVINO - PREGOEIRA

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 27/2022, Proces-
so: 797/2022, que tem por objeto a Aquisição de Luminárias em LED para Ilumina-
ção Pública. As propostas serão acolhidas com início no dia 05/05/2022 às 10:00
horas até às 08:00 horas do dia 20/05/2022. O início da sessão de disputa de preços
ocorrerá às 10:00 horas do dia 20/05/2022. Deve ser observado o horário de Brasí-
lia. 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 com-
pleto 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, 04 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 25/2022, Pro-
cesso: 792/2022, que tem por objeto a Aquisição de Materiais para Kit de Higiene.
As propostas serão acolhidas com início no dia 05/05/2022 às 10:00 horas até às
08:00 horas do dia 19/05/2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá
às 10:00 horas do dia 19/05/2022. Deve ser observado o horário de Brasília. O
Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da Internet, por inter-
médio 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 atra-
vés do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br .
São Pedro, 04 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo: Pregão Pre-
sencial 26/2022 - Processo: 795/2022 - Objeto: Serviços de coleta, transporte,
triagem e destinação final de resíduos sólidos recicláveis. Início da Sessão
Pública: 18/05/2022 ,às 09h:00, na Secretaria Municipalde Turismo, sito a
Rua General Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP.O edital completo encon-
tra-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: www.saopedro.sp.gov.br./consultas/licitaçõespublicasSão
Pedro, 04 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva-Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

SR. PAULO RANDO faleceu
ontem, nesta cidade, contava
75 anos, filho dos finados Sr.
João Rando e da Sra. Meren-
ciana Sartorele Rando, era
casado com a Sra. Valeria Na-
lesso; deixa os filhos: Shirley
Ap. Rando, já falecida; Maria
Sueli de Andrade Rando; Sile-
ne Paula Rando Perosi, casa-
da com o Sr. Luis Ricardo Pe-
rosi; Paulo Roberto Rando;
Lucilene Crizeite Rando Mon-
teiro, casada com o Sr. Jose
Aparecido Monteiro; Katia Iva-
nilde Rando Campeone, casa-
da com o Sr. Mauricio Apareci-
do Campeone; Daiane Nales-
so Rando e Danilo Nalesso
Rando, casado com a Sra. Ju-
lia Nunes. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Sua Cerimônia de Cre-
mação foi realizada ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
do Velório do Cemitério Par-
que da Ressurreição, sala
“Standard”, para o Crematório
Unidas – Bom Jesus na cida-
de de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO MARIA CAETANO
faleceu ontem, na cidade de Rio

das Pedras – SP, contava 60
anos, filho dos finados Sr. Ge-
nesio Caetano de Paula e da
Sra. Joana Felix de Paula, dei-
xa familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Rio das Pedras –
SP, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. JOVENILHA DE FATIMA
GARCIA CAMPION faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 66
anos, f i lha dos f inados Sr.
João Rodrigues Garcia e da
Sra. Maria Garcia, era viúva do
Sr. José Carlos Campion; dei-
xa os filhos: Carlos Cristiano
Campion, casado com a Sra.
Camila dos Reis Campion e
Camila Cristiane Campion de
Moraes, casada com o Sr. An-
derson Luis de Moraes. Deixa
netos, demais famil iares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje saindo o
féretro às 13h00 do Velório da
Saudade sala “07”, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. JOSÉ ANTONIO COVOLAM
faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba aos 64 anos de idade
e era casado com a Sra. Rosan-
gela Ivanilde Delion Covolam.
Filho do Sr. Felício Olindo Co-
volam e da Sra. Leontina Anto-
nia Donanzam Covolam. Deixa
os filhos: Leonardo Covolam e
Cintia Covolam Belanga casa-
da com Márcio Belanga. Deixa
uma neta e demais parentes e
amigos. O seu corpo foi trans-
ladado em auto fúnebre para a
cidade de Rio das Pedras, e o
seu sepultamento deu-se on-
tem as 15:00 hs, saindo a urna
mortuária do velório Municipal de
Rio das Pedras, seguindo para
o cemitério Municipal de Rio das
Pedras, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS).

MENINO MATEUS ADRIANO DA
COSTA faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba. Filho do
Sr. Marcos Adriano da Costa e
da Sra. Kelly Regina Ferreira da
Costa. O seu corpo foi transla-
dado em auto fúnebre para a
cidade de Charqueada onde o
seu sepultamento deu-se ontem
as 16:00 hs no cemitério Munici-
pal de Charqueada onde foi inu-
mado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LEONIDES MORENO
AGOSTINHO faleceu ontem na

cidade de Piracicaba, aos 96
anos de idade, viúva do Sr. Mi-
guel Agostinho. Filho do Sr. Ni-
colau Moreno Fi lho e Sra.
Conceição Zammataro, am-
bos falecidos. Deixa o filho,
Miguel  Marc io Moreno D’
Agostino, netos, bisnetos e
demais parentes. O seu se-
pultamento deu-se ontem ás
16:30 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório Parque da
Ressurreição  – sala  “D", se-
guindo para a referida necró-
pole, onde foi inumado em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANIZIO DELFINO DA SIL-
VEIRA faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba aos 84
anos de idade e era viúvo da
Sra. Marilena Pedroso da Sil-
veira. Filho do Sr. João Delfino
da Silveira e da Sra. Antonia
Maria Vieira, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Anizio Delfino
da Silveira Filho, Paulo Delfi-
no da Silveira, Aparecida da
Silveira e Maurício Delfino da
Silveira. Deixa netos, bisnetos
e demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se
ontem as 14:00 hs saindo a
urna mortuária do velório Mu-
nicipal de Vila Rezende sala
02, seguindo para a referida
necrópole, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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Rio-pedrense lança livro
com Cristiana Oliveira
Biografia transforma a história da atriz em um despertar para o resgate da autoestima

Convidada pelo Grupo Edito-
rial Letramento, a escritora e jor-
nalista rio-pedrense, Larissa Mo-
lina, 30, escreveu em coautoria
com a atriz Cristiana Oliveira, a
obra “Versões de uma vida” que
será lançada no dia 9 de maio du-
rante noite de autógrafos no Rio
de Janeiro, na livraria Travessa
do bairro Ipanema. A obra faz
um passeio pela vida e trajetória
da atriz que já interpretou per-
sonagens ícones, como a vilã Ali-
cinha em O Clone, que está em
reprise na TV Globo, e Juma Mar-
ruá, na novela Pantanal de 1990.

 “Mais do que Juma, Selena
da novela Corpo Dourado, ou Ali-
cinha, a Cristiana Oliveira é uma
mulher de carne e osso que tem
muito a nos ensinar sobre autoes-
tima e autoaceitação através de
sua história”, conta Larissa. Ao
longo de três anos, a escritora tra-
balhou junto da atriz para dar vida
ao livro que é um convite para o
resgate da autoestima e o fim da
incessante busca por aceitação.

São quase 60 anos de história
em 160 páginas que não se resu-
mem à “Luz, câmera, ação!", mas
a inúmeras versões de uma única
vida, pois já na adolescência, Cris-
tiana Oliveira enfrentou a obesi-
dade ao marcar 110kg na balança,
e a autorrejeição depois de ser cha-
mada de “hipopótamo” por sua
professora de balé. Na vida adul-
ta, entre posar nua para a Play-
boy, ser capa em mais de 150 re-
vistas e conquistar milhares de fãs
eufóricos, ela também lutou con-
tra a síndrome do pânico, vigore-
xia e depressão, uma somatória de
aprendizados que decidiu compar-
tilhar após atingir a maturidade

Larissa é escritora e, além de romances lançados na Amazon e também pelo Grupo
Editorial Letramento, assina cinco obras lançadas no anonimato, como ghost writer

Fotos: Divulgação

de forma mais feliz e equilibrada.
O livro está com pré-venda pro-
mocional e autografada no site do
Grupo Editorial Letramento
(www.editoraletramento.com.br).

RIO-PEDRENSE - Aos 12
anos, a rio-pedrense Larissa Moli-
na deu início ao seu primeiro livro
e, desde então, não parou mais de
escrever histórias. Como jornalis-
ta, foi premiada pelo 16º Congres-
so de Ciências da Comunicação e
recebeu o 23º Prêmio Losso Netto
de Jornalismo. Em 2018, o lança-
mento de seu primeiro romance
bateu recorde de público e de ven-
das durante a noite de autógrafos

numa loja pertencente a uma gran-
de rede do mercado livreiro de Pi-
racicaba-SP. Hoje, Larissa é escri-
tora em tempo integral e, além de
romances lançados na Amazon e
também pelo Grupo Editorial Le-
tramento, assina cinco obras
lançadas no anonimato, como
ghost writer. Para saber mais
sobre a autora, acesse www.auto
ralarissamolina.com.br e @auto-
ralarissamolina no Instagram.

CRISTIANA OLIVEIRA
- Atriz e empresária, Cristiana
Oliveira começou como modelo
internacional e repórter do jor-
nal O Globo. Em 1989 foi con-

tratada pela TV Manchete para
atuar em Kananga do Japão e,
em 1990, tornou-se a primeira
atriz novata a protagonizar uma
novela na emissora ao interpre-
tar Juma, em Pantanal, e con-
quistar o prêmio APCA como
Atriz Revelação. Em 1992 fechou
contrato com a TV Globo, e em
1993 estreou no teatro. Hoje, além
de se dedicar à carreira artística,
realiza palestras pelo Brasil sobre
empoderamento feminino e auto-
estima, é uma das sócias da mar-
ca de cosméticos profissionais
D’Bianco, e tem sua própria mar-
ca no setor, a C.O Cosméticos.
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Empresa investe em qualidade de
vida e bem-estar aos funcionários

A Solpack Agronet está locali-
zada na cidade de Rio das Pedras
e se destaca no território nacional
como uma das principais fornece-
doras de Embalagens Raschel e de
Telas para Sombreamento para
agricultura e uso decorativo. A
empresa é reconhecida por seu
constante desenvolvimento, tanto
de suas equipes quanto de seus pro-
dutos. Isso faz parte da cultura e
rege as atividades no dia a dia.

Pensando nisso, o Projeto
de Redução de Jornada de Tra-
balho da empresa Solpack Agro-
net é uma iniciativa da Gerente
Geral, Alda Car, que acredita
que este novo escopo trará im-
pactos positivos para toda a so-
ciedade, além de ampliar o aces-
so ao emprego e à renda.

A proposta visa humanizar
o ambiente de trabalho, diminu-

indo cargas horárias sem mexer
nos salários para melhorar a
qualidade de vida de seus funci-
onários, almejando aumento da
produtividade e dos lucros. A car-
ga horária é de 6 horas diárias,
para todos os setores e cargos.

Para Alda, o Projeto Redu-
ção de Jornada de Trabalho pro-
va que reduzir a jornada, ao  in-
vés de aumentar custos, aumen-
ta a produtividade. “As pessoas
trabalham mais felizes, mais sa-
tisfeitas, com maior foco nas ati-
vidades realizadas, além de te-
rem mais tempo para lazer, para
os estudos, para a vida pessoal,
vão aproveitar melhor o tempo,
inclusive consumindo mais”.

A empresa acredita que esta
iniciativa possa servir de exemplo
para as demais da região, almejan-
do um futuro melhor para todos.

Divulgação

CAMPEÃO
A equipe Democrata foi a gran-
de campeã do torneio Primei-
ro de Maio na cidade. O tor-
neio teve a participação de 38
equipes e se estendeu por
três domingos. A presença do
público foi enorme desde o
primeiro dia até afinal do cam-

peonato. E o que não pode
deixar de ser destacado foi a
civilidade e animação dos tor-
cedores. Para um esporte que
está sempre ligado à paixões
por seus times, o público sou-
be se divertir com alegria e res-
peito em todos os momentos.

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 apre-
sentaram os documentos exigidos pelo Arti-
go 1525 do Código Civil Brasileiro:

MATHEUS VALENTIN DA SILVA e GREICE
KELLY GOMES DOS SANTOS, sendo o pre-
tendente: nacionalidade brasileiro, solteiro,
metalúrgico, nascido em Rio das Pedras -
SP, aos 15/08/1996, residente e domiciliado
Na Rua João Barrichello Sobrinho, nº 37,
Vitória Perin Cezarino, Rio das Pedras - SP,
filho de AGUINALDO VALENTIN DA SILVA e
de SANDRA LUISA COSTA DA SILVA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, nascida em Feira de Santana -
BA, aos 05/01/2000, residente e domicilia-
da Na Rua João Barrichello Sobrinho, nº 45,
Vitória Perin Cezarino, Rio das Pedras - SP,
filha de MARICARLOS DOS SANTOS e de
FRANCIS MARY GOMES SANTOS.

HENRIQUE MATEUS PEREIRA DE SOUSA
e VITÓRIA DA SILVA ARRUDA, sendo o pre-
tendente: nacionalidade brasileiro, solteiro,
ajudante de produção, nascido em Rio das
Pedras - SP, aos 19/01/2002, residente e
domiciliado Na Rua Antonio Assalim, nº 219,
Residencial Luiz Massud Coury, Rio das Pe-
dras - SP, filho de JOSÉ NILTON DE SOUSA
e de LUÍSA PEREIRA DE OLIVEIRA SOU-
SA; e a pretendente: nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, nascida em Rio das Pe-
dras - SP, aos 21/03/2005, residente e do-
miciliada Na Rua Francisco Bianchin, nº 3,
bairro Codespaulo, Rio das Pedras - SP, fi-
lha de MARCO ANTONIO DE MOURA AR-
RUDA e de FABIANA DA SILVA ARRUDA.

REGINALDO DOS SANTOS e NILCINEIA BE-
LEMER SANTOS, sendo o pretendente: naci-
onalidade brasileiro, divorciado, opedrador de
colhedora, nascido em Cornélio Procópio - PR,
aos 24/11/1970, residente e domiciliado na Rua
Lino Bianchim, nº 4, bairro Lúcia Taranto Mar-
rano, Rio das Pedras - SP, filho de ISOLINO
MANOEL DOS SANTOS e de ELPIDIA MA-
RIA; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteira, auxiliar de loja, nascida em Rio das
Pedras - SP, aos 23/12/1988, residente e do-
miciliada Na Rua Lino Bianchim, nº 4, bair-
ro Lúcia Taranto Marrano, Rio das Pedras -
SE, filha de NILSON RAMOS SANTOS e
de OLINDA DA MOTA BELEMER SANTOS.

GESEMIEL NOGUEIRA DE MELO e MARI-
SA GONÇALVES DE OLIVEIRA, sendo o

pretendente: nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, bombeiro civil, nascido em Rio das
Pedras - SP, aos 03/06/1985, residente e
domiciliado Na Rua Maria Borth Rosinelli,
nº 178, Residencial Parque Bom Retiro, Rio
das Pedras - SP, filho de CELSO ALEXAN-
DRINO DE MELO e de IRENE ROQUE NO-
GUEIRA DE MELO; e a pretendente: nacio-
nalidade brasileira, solteira, vigilante, nas-
cida em São João da Ponte - MG, aos 18/
03/1996, residente e domiciliada Rua Rua
Maria Borth Rosinelli, nº 178, Residencial
Parque Bom Retiro, Rio das Pedras - SP, fi-
lha de VILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA
e de ZENY ALVES BANDEIRA OLIVEIRA.

THIAGO MACHADO MACEDO e ELOISA
ACACIO DA SILVA, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileiro, solteiro, microem-
presário, nascido em Rio das Pedras - SP,
aos 22/07/1996, residente e domiciliado Av.
Avenida Prefeito Nicolau Marino, nº 715,
Parque Residencial Cambará, Rio das Pe-
dras - SP, filho de JOSÉ SANTANA MA-
CEDO e de MAGAESTI MACHADO MACE-
DO; e a pretendente: nacionalidade brasi-
leira, solteira, do lar, nascida em Piracica-
ba - SP, aos 08/03/2001, residente e domi-
ciliada Na Rua Antonio Blumer, nº 456, Re-
sidencial Doutor Jorge Coury, Rio das Pe-
dras - SP, filha de JULIO ACACIO DA SILVA
e de ELIANA DE FATIMA SANTOS SILVA.

CRISTIANO THOMAZ e MARLENE MARIA
DA SILVA, sendo o pretendente: naciona-
lidade brasileiro, divorciado, agente comu-
nitário de saúde, nascido em São Paulo -
SP, aos 15/03/1976, residente e domicilia-
do na Rua Luiz Sidney Cezarin, nº 239,
Residencial Luiz Massud Coury, Rio das
Pedras - SP, filho de JOSÉ CARLOS THO-
MAZ e de SUE NUNES THOMAZ; e a pre-
tendente: nacionalidade brasileira, soltei-
ra, cabeleireira, nascida em Santa Filome-
na - PE, aos 21/02/1976, residente e domi-
ciliada Na Rua Luiz Sidney Cezarin, nº 239,
Residencial Luiz Massud Coury, Rio das Pe-
dras - SP, filha de JOSÉ BARROS DA SIL-
VA e de MARIA DAS GRAÇAS SILVA.

Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o na forma da Lei. Lavro o pre-
sente, que afixo no lugar de costume e
publico pela Imprensa Local. Rio das
Pedras,05 de maio de 2022. A Oficial:
SONIA MARLY DE ALMEIDA
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