
FEDERAL — I
Os bastidores do Partido So-

lidariedade (SD) confirmam que o
presidente do Sindicato dos Ban-
cários, José Antonio Fernandes
Paiva, é pré-candidato a deputa-
do federal e está em ritmo de tra-
balho. O candidato natural seria o
metalúrgico José Luiz Ribeiro, ex-
secretário de Estado e do Municí-
pio, ex-vereador, mas é preciso
cuidar mais da saúde. Nosso de-
sejo é que Zé Luiz melhore cada
vez mais: enfrentou a Covid-19.

FEDERAL — II
Não só Paiva confirmou sua

pré-candidatura ontem como tam-
bém, alegre, disse que “já iria tra-
balhar em favor da pré-candidata
Professora Bebel (PT) para depu-
tada estadual, que concorrerá pela
reeleição, mas agora terei alegria
em fazer dobradinha”. Em outras
palavras, símbolos da oposição ao
Governo Federal e ao Governo Es-
tadual, Paiva e Bebel estarão fir-
mes na disputa de outubro.

FEDERAL — III
José Antonio Fernandes Pai-

va foi vereador pelo Partido dos
Trabalhadores (PT) e trabalha na
liderança da esquerda em Piraci-
caba há muitos anos. Ultimamente
mais como Centro-Esquerda, Pai-
va dedicou-se ao companheirismo
do ex-prefeito Barjas Negri (PSDB).
Pela experiência político-partidá-
ria, Paiva é um nome que se des-
taca no cenário político regional.

FEDERAL — IV
Um pré-candidato que esta-

rá percorrendo Piracicaba, hoje,
é Edson Moura, ex-prefeito de
Paulínia por três vezes, inventor
do protetor de escapamentos das
motos idealizado na década de
1.980. Ele vem pelo PSD liderado
pelo ex-ministro Gilberto Kassab
e sua atuação por estas bandas
tem a ver com o Ibrafem (forma-
ção de futuros empresários) e
também com negócios nas ter-
ras que dividem os municípios
de Piracicaba e Rio das Pedras.

MAGAZINE — I
Luiza Helena Trajano, pre-

sidente do Conselho de Adminis-
tração do Magazine Luiza, rece-
berá na próxima segunda (9), em
Nova Iorque, o Prêmio Persona-
lidade do Ano 2022, concedido
pela Câmara de Comércio Brasil-
Estados Unidos, o principal even-
to da comunidade brasileiro-
americana nos Estados Unidos.

MAGAZINE — II
A homenagem ocorrerá du-

rante o jantar de gala acontece-
rá no Glasshoue (660 Twelfth
Avenue). Mais de 1.000 líderes
da comunidade empresarial, fi-
nanceira e diplomática interna-
cional reúnem-se na cidade, to-
dos os anos, para homenagear
os premiados neste evento tra-
dicional. Ótimo. É a mulher bra-
sileira em merecido destaque.

LAMENTO — I
O Movimento de Combate à

Corrupção em Piracicaba (MCC-
Pir) lamenta que vereadores uti-
lizem, em documento público,
imagem considerada falsa por não
ter sido criada pelo MCCPir. La-
menta que, em tempo que depu-
tado estadual é cassado por falas
sexistas, na Câmara Municipal
local vereador e assessor que
agrediram jornalista nada sofre-
ram. Seria um Conselho de Ética
para indicar o melhor caminho? Edição: 14 páginas

LAMENTO — II
Nas mais de cinco décadas

de jornalismo diário, este Capiau
de Piracicaba poderia lamentar
muito mais do que a simples falta
de ação de um Conselho de Ética
de um Parlamento. Mas é melhor
não ficar lamentando, porque éti-
ca não é questão setorizada. A
Ética é, antes de tudo, o cumpri-
mento do não obrigatório. E isto
não é para qualquer pessoa, por
mais culta e bem votada que seja.
Continua, o Capiau, idoso e can-
sado, e não poderia ser diferente.

TAPA? — I
A presidente do PT, deputa-

da federal Gleisi Hoffmann, do
Paraná, reagiu a um protesto de
uma mulher contra o ex-presidente
Lula, semana passada em São
Paulo. Em vídeo que circula pe-
las redes sociais, uma mulher
grita “Lula nunca mais!”, en-
quanto Lula chegava a um even-
to. “Por que você não vai embora?
Saia”, reage a presidente petista.

TAPA? — II
“Você também nunca mais”,

rebate a manifestante, que pro-
testava contra os líderes petistas.
“Dá vontade de ir lá e dar um
tapa”, retruca a presidente Glei-
si, o que é lamentável para este
Capiau. Política não se faz assim,
senhora presidente petista. Nos
tempos de JK, Tancredo Neves,
Ulysses Guimarães, Prestes,
Getúlio, Sarney, Brizola, Lacer-
da, Jango — e um desfile de
tantas lideranças — nada disso.

LIDERANÇAS
As lideranças trabalham com

calma, tranquilidade, muitas his-
tórias há sobre isso. São boas e das
melhores as histórias em que os
políticos somam,  aos desafios e às
ofensas, muita força e tranquili-
dade para garantir sucesso fu-
turo. Aliás, como foi ao desafio
de um eleitor no sul de Goiás pe-
rante JK em relação à constru-
ção de Brasília. Fez, do desafia-
dor, um amigo e construiu a Ca-
pital Federal, tão prometida des-
de os tempos de Dom Bosco.

JK
Boas essas histórias deste

Capiau. O lendário JK só não
conseguiu, com toda experiência
de ex-governador das Minas Ge-
rais e de ex-prefeito de Belo Ho-
rizonte, apagar o que há de mais
difícil e amargo em Brasília: a
solidão do poder. Isso é que mais
prejudica os que fazem o exercí-
cio político na Capital desenha-
da tão bem por Oscar Niemayer
e construída por Lúcio Costa.

GUSTAVO
O vereador Gustavo Pom-

peo (Avante) pensa muito em
cumprir o atual mandato de
vereador, fazer planos, e mos-
trar que os votos devem ser res-
peitados. Vereador eleito, vai
até o fim do mandato. Projetos
para a Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo mais
pela frente, com apoio de moto-
ciclistas de todo o Estado. Lem-
brar do respeito de João Dória
(PSDB) quanto a mandatos,
nota mil ao vereador Pompeo.

TRISTE
Muito triste quando um

político desrespeita o seu pró-
prio mandato. Eleito vereador
ou prefeito, interrompe o man-
dato e disputa o outro. Seja re-
nunciando ou não, esse desres-
peito é muito triste. Capiau diz
triste em relação ao que eleitor
que o colocou numa função e o
tempo de mandato é interrom-
pido. Só triste,  nada mais.
Cada um desrespeita o eleitor na
e da forma que achar melhor.

Refis 2022 da Prefeitura negocia
R$ 40,7 mi de dívidas em 2 meses
Interessados devem agendar refinanciamento no portal da
Prefeitura no Refis; R$ 15,2 mi já estão nos cofres públicos

O Programa de Regulariza-
ção Fiscal (Refis) 2022 da Prefei-
tura de Piracicaba negociou em
dois meses R$ 40,7 milhões de
dívidas em 6.788 acordos. Desse
valor, de acordo com a Secretaria
Municipal de Finanças (Semfi),
R$ 15,2 milhões já foram pagos e
estão nos cofres da Prefeitura. O
balanço corresponde ao período
de 03 de março a 30 de abril. O
restante do montante já negocia-
do ainda entrará nos cofres pú-
blicos conforme o parcelamento
feito pelos munícipes. O valor da
dívida ativa é de aproximadamen-
te R$ 2 bi. As pessoas que tenham
interesse em parcelar seus débi-

tos com a Prefeitura devem agen-
dar o atendimento por meio do
portal da Prefeitura no botão
Refis e Outros Serviços Agende
Aqui (http://www.piracicaba.
sp.gov.br/). No dia e horário
agendados para aderir ao Refis
2022, o munícipe é atendido no
Térreo 2 do Centro Cívico e deve
apresentar documentos necessá-
rios (confira abaixo) e o compro-
vante de agendamento. São tole-
rados apenas dez minutos de
atraso, caso contrário é necessá-
rio fazer novo agendamento. Se
a pessoa tiver dificuldade de
agendar, há um guichê para
atendimento sem agendamento.

REFIS — O Refis 2022 foi
instituído por meio da Lei Com-
plementar 428/2021 e prevê par-
celamento dos débitos em até 96
parcelas iguais, com redução par-
cial de multa e juros. O objetivo é
dar à população a oportunidade
de regularização de débitos com o
município, estando ou não inscri-
tos em dívida ativa, em cobrança
amigável ou judicial dos contribu-
intes. Podem participar do Refis
2022 pessoas físicas e jurídicas,
cujo fato gerador tenha ocorrido
até 31/12/2021. A última vez que o
município instituiu o Refis foi em
2014. O valor da parcela para pes-
soas físicas não poderá ser inferi-

or a R$ 100 e para pessoas jurídi-
cas não poderá ser inferior a R$
300. O vencimento da primeira
parcela ou da parcela única se dá
até o terceiro dia posterior à data
de formalização do acordo e as
demais parcelas vencerão no mes-
mo dia dos meses subsequentes.

DESCONTOS — Aqueles
que realizarem o pagamento da
dívida à vista terão desconto de
100% na multa e juros. Se a op-
ção for pelo pagamento parcela-
do de duas a 12 parcelas, 80%.
De 13 a 24, 70%. De 25 a 36, 60%.
De 37 a 48, 50%. De 49 a 60, 40%.
De 61 a 72, 30%. De 73 a 84, 20%.
E de 85 a 96 parcelas, 10%.

Inscrições dos artesãos
para a Festa das Nações
terminam nesta sexta, 6

A Prefeitura Municipal de Pi-
racicaba, por meio da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur), está com inscrições
abertas para artesões interessados
em expor os seus produtos duran-

te a realização da Festa das Na-
ções no Engenho Central, de 18
a 22/05. As inscrições para con-
correr a uma vaga podem ser fei-
tas até hoje (6), às 16h, por in-
termédio dos link turismo
piracicaba.com.br/artesanato.

DESFILE NO SÁBADO
As Rainhas da 37ª Festa das Nações de Piracicaba divul-
gam o evento, que retorna após dois anos e é uma das
festas mais esperadas da região. É o Desfile das Rainhas,
sábado (7), com concentração, a partir das 9h, na rampa
da Prefeitura, rua Coronel Antonio Correa Barbosa, 2.233. A
37ª Festa das Nações acontecerá de 18 a 22 de maio, no
Engenho Central. As Rainhas vão desfilar a bordo do Tren-
zinho Turístico pelas principais ruas e avenidas de Piraci-
caba e serão acompanhadas por comboio de veículos off-
road, que vão apoiar o evento. O Trenzinho passará por al-

gumas das principais ruas e avenidas para divulgar a Festa
das Nações, realizada pela Fenapi e a promoção é da Pre-
feitura de Piracicaba, por meio do Fussp (Fundo Social de
Solidariedade de Piracicaba), com organização da Secre-
taria Municipal de Governo. Uma parte dos recursos é oriun-
da da Lei de Incentivo à Cultura, via Secretaria Especial da
Cultura e Ministério da Cidadania. Os patrocinadores desta
edição são Caterpillar, Embraplan, Grupo Pirasa e Hyundai
(Ouro), Drogal e Unimed (Prata) e Neurônio Adicional e Pe-
cege (Bronze). A cerveja oficial é a Itaipava 100% Malte.

Divulgação

Divulgação Divulgação

NO PINTADO NA BRASA
Encontro ontem (5), no Res-
taurante Pintado na Brasa: da
esquerda para a direita, Ed-
valdo Brito, Reginaldo Costa
(proprietário), vereador Gusta-
vo Pompeo e o diretor de A Tri-
buna Piracicabana, Evaldo Vi-
cente. “Fico feliz em receber
os amigos e lideranças da
política e da comunicação em
nosso restaurante”, afirmou

Reginaldo, que comemora,
em 2022, seis anos de ativi-
dades na rua Bom Jesus,
1663, Bairro Alto. Brito e Pom-
peo lideram o trabalho do Par-
tido Avante em Piracicaba e,
no Estado de São Paulo, é li-
derado pelo deputado estadu-
al Antonio Carlos Campos
Machado, pré-candidato à re-
eleição já no oitavo mandato.

FUNCIONALISMO UNIFICADO
Coordenada pela deputada
estadual Professora Bebel
(PT), audiência pública da
Frente Parlamentar em Defe-
sa do Funcionalismo da Ativa
e Aposentados, realizada na
noite de quarta-feira, 4, deba-
teu os caminhos para derro-
tar o confisco salarial dos
aposentados e pensionistas
e para organizar a luta por va-
lorização profissional e sala-
rial e contra os numerosos

ataques do governo do PSDB
aos servidores públicos esta-
duais. A audiência pública
contou com a participação de
representantes da CNTE,
Apeoesp, Apase, CPP, Afuse,
Sifuspesp, Aspal, Fenale, Sin-
disaudesp, Sinteps, Fórum
das Seis, FETE, Pública -
Central do Servidor, Assetj,
Fórum Estadual de Educação,
Sindcop, Sindalesp e Liga do
Professorado Católico. A5
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Golpes e perfumes
Os perfumesOs perfumesOs perfumesOs perfumesOs perfumes
deixamos alideixamos alideixamos alideixamos alideixamos ali
mesmo, nomesmo, nomesmo, nomesmo, nomesmo, no
lixo sobre alixo sobre alixo sobre alixo sobre alixo sobre a
calçada (...)calçada (...)calçada (...)calçada (...)calçada (...)

Alê Bragion

O golpe estava
 ali na esquina
e me pegou.

Paciência. Há mais
golpes na praça do
que sonha a nossa vã
filosofia, diria Shakes-
peare se – num golpe
de azar – tivesse vivi-
do no Brasil. (Acho mesmo que
há por aqui um certo fetiche em
relação a golpes e golpistas, um
certo desejo que envolve ser lu-
dibriado, ser passado para trás,
sentir-se enganado. O golpe está
ali na esquina, a gente sabe que
vai cair nele, mas uma força ocul-
ta parece que nos impede de atra-
vessar a rua – não é, não?).

E eu cruzava a pé, esta se-
mana, a rua Boa Morte com a
XV (junto com uma amiga a
quem não tenho autorização para
revelar o nome) quando golpe e
golpista me fisgaram. Tudo co-
meçou com o ego e por causa dele
(os golpes envolvem sempre um
quê de psicologia barata). O gol-
pista me chamou carinhosamen-
te de “professor” (pode parecer
incrível, mas ainda acho o título
uma suprema deferência apesar
de vivermos em tempos de lou-
vores a Olavo de Carvalho). Pa-
ramos, minha amiga e eu, para
ver quem me fazia essa distinção
que fingia me reconhecer publi-
camente (olha o ego aí). “Tá de
barba branca, professor. Enve-
lheceu”. Aí eu já devia, só por isso,
ter ido embora – mas não fui.
Meu ego professoral me golpeou
e eu quis saber se o cidadão ti-
nha mesmo sido meu aluno.

“Já se aposentou? ” – per-
guntou ele. Confesso que fiquei
mais chateado ainda, poxa. Como
é que alguém que me destaca no

meio da rua (ao me atra-
ir com a galhardia de
me reconhecer como
professor) me pergunta
se eu, aos quarenta e
seis anos do segundo
tempo, já me aposen-
tei? Respondi sincera-
mente que não – que
apesar do golpe da
aparência envelhecida

eu ainda não tinha idade para
me aposentar (e que, além da
idade, eu também não tinha pers-
pectivas – pois como tomamos o
golpe da previdência – que veio
junto com o golpe da presidente –
pensar em aposentadoria, agora,
só com um golpe de sorte).

Depois, o golpista (e falso ex-
aluno) me perguntou se a minha
mãe ainda era viva – disse que se
lembrava dela já com idade. (Pon-
to para o golpista. Como é que eu
não pensei na hora que, dada a
minha barba branca e comprida,
ele só poderia mesmo imaginar
que ou a minha mãe era idosa ou
tinha morrido?). Agora eu já
olhava o golpe em curso sem con-
seguir fugir dele (acho que aí en-
tra a psicanálise do fetiche que
envolve o desejo inconsciente de
ser feito de tonto). Todavia, diga-
se de passagem, preciso reconhe-
cer que o golpista era bom e fa-
zia boas leituras da minha apa-
rência. Certamente, lecionaria
com facilidade em qualquer cur-
so de semiótica ou coaching.

Tentei me despedir, sacando
que o cara chutava o que me dizia
tentando acertar um pouco sobre
mim. (Fiquei pensando depois que,
dada a minha roupa surrada, a
barba branca, a boina velha e o
caderno nas mãos ele só poderia
mesmo achar que eu era profes-
sor). “Então, um abraço e até
mais” – eu disse, enquanto ele ti-

rava da bolsa dois frascos de perfu-
me. (Não havia dúvidas que o gol-
pe estava indo bem). “Olha profes-
sor, presente. O senhor marcou
demais na minha vida”. (Aí ele jo-
gou pesado, pô! Fiquei parado. Haja
ego!). “Pode levar”– e colocou um
frasco na minha mão e outra na
mão da minha amiga secreta (que
estava acreditando em tudo).

“Não uso perfumes”, eu disse
(pensando que argumentava como
um jurista). “Dá de presente para
alguém”, me respondeu ele fazen-
do menção de ir embora. “Não
precisa pagar, não. É presente” re-
forçou, fazendo cara de ofendido.
(Para além de massagearem egos,
os golpes – quando bons – sempre
iludem com presentes impossíveis
e fazem o jogo da contradição
afetiva). “Só me ajuda a divul-
gar o meu trabalho” – pediu.
Olhei para os vidros de perfume
– eles com aquele ar pleonástico
de falsificação de perfume falsi-
ficado. “Anota aí o meu telefone
e se alguém quiser comprar per-
fume, vocês passam o meu con-
tato”. (O cara era bom, sim. Nada
de força bruta. Nada de querer
derrubar o STF. Nada de querer
fechar o congresso. O cara era in-
teligente. E seu golpe cheirava a
perfume – ruim, mas perfume).

Enquanto eu tentava anotar
o número (que ele não me dava, é
óbvio) ele colocou mais um vidro
nas mãos da minha amiga. De re-
pente, balançávamos os dois, ela e
eu, na esquina da Boa Morte, em
menos de cinco minutos de con-
versa, com três vidros de perfu-

mes falsos nas mãos e uma von-
tade louca de sair correndo. “Mas
você vai nos dar três vidros de
perfume assim, do nada? ” –
minha amiga perguntou, dando
a senha que ele precisava. “En-
tão me dá aí vinte reais só para
me ajudar a almoçar” – pediu,
estabelecendo uma crise danada
naquela conversa sem sentido.
(Os golpistas, observem, mesmo
os semióticos, em algum momen-
to põem tudo a perder). Eu disse
que não – que era professor, que
estava sem aulas e que não tinha
dinheiro. A minha amiga tinha
cinquenta reais. Ele prometeu
voltar trinta de troco. Ela deu
os cinquenta. Ele devolveu dez
– enquanto sumia pelo sumi-
douro dos golpistas e descia
para todo o sempre pela Boa
Morte (que um dia o tenha!).

Dançamos com quarenta
reais, vinte para cada um. Os
perfumes deixamos ali mesmo,
no lixo sobre a calçada – que o
cheiro forte impregnou a sema-
na toda nas mãos e não saiu
mesmo depois de banhos conse-
cutivos. (Os golpes são assim,
deixam sempre um cheiro ruim
no ar que, às vezes, demora anos
para sair). “Ainda bem que per-
demos só vintão cada um” – nos
dissemos, minha amiga e eu,
tentando nos sentir menos ridí-
culos e menos lesados. “Mas ou-
tubro está aí, não podemos dar
bobeira – precisamos avisar as
pessoas de que não faltam gol-
pes À espera por aí!” – rimos
(um riso misto de preocupação
e ansiedade de quem sabe que
os golpes nem sempre cheiram
apenas a perfumes falsos).

———
Alexandre Bragion é
cronista deste matu-
tino desde 2017

Almir Pazzianotto
Pinto

Agraça concedida
pelo presidente
 Jair Bolsonaro

mediante decreto, ao
deputado bolsona-
rista Daniel Lúcio da
Si lve i ra ,  ocupou
quase todos os espa-
ços da mídia nos úl-
timos dias, por força do aspec-
to inusitado de que se reveste,
e da politização de discussões
que envolvem leigos, advoga-
dos e professores de direito.

Vamos aos fatos. Ao dar va-
são a temperamento afeito à vio-
lência, por vontade própria, ou
sob o comando de alguém, o de-
putado federal em questão desfe-
chou violentos ataques contra o
Supremo Tribunal Federal e o
Estado Democrático de direito.

Com a polarização das candi-
daturas à presidência da Repúbli-
ca os ânimos estão em efervescên-
cia. Candidato à reeleição, Jair
Bolsonaro dá repetidas demons-
trações de fúria incontrolável. O
pretexto é o sistema eleitoral, tido
como suspeito e susceptível de
fraude por S. Exa. e generais do
seu círculo mais próximo, Os de-
mais candidatos não se associ-
am às críticas. Acreditam na im-
parcialidade da Justiça Eleitoral
e na inviolabilidade da urna ele-
trônica, imune a invasões que
poderiam influir nos resultados.

A Ação Criminal em anda-
mento no Supremo Tribunal Fe-
deral, não está encerrada com a
entrega total da jurisdição. Os
magistrados examinaram os fatos
e, por dez votos contra um, aplica-
ram ao réu pena de reclusão. Em
momento algum foi afirmado que
o STF violou o princípio constitu-
cional do devido processo legal e
não assegurou ao réu o contra-
ditório e o pleno direito de defe-
sa. Não se disse, também, que
foram utilizadas provas obtidas
por meios ilícitos. Não se arguiu
a incompetência do STF (Consti-
tuição, Art. 5º, LIII, LIV, LV,
LVI). Os votos foram fundamen-
tados (Constituição, Art. 93, IX).

Destarte, sabe-se que o réu foi
processado perante tribunal com-
petente, que gozou das garantias
constitucionais e legais antes de
ser condenado mediante decisão
não passada em julgado. Logo,
permanece beneficiado pela pre-
sunção de inocência, amparado
pelo disposto no inciso LVIII da
Lei Fundamental, cujo texto diz:
“ninguém será considerado cul-
pado até o trânsito em julgado de
sentença penas condenatória”.

Pontes de Miranda, Sumo
Pontífice dos constitucionalistas
brasileiros, ensina que “O indulto
só se pode conceder depois de pas-
sado em julgado a condenação”
(Comentários à Constituição de
1946, Ed. Borsói, RJ, Tomo III,
1963, pág. 118). Magalhães Noro-
nha, mestre de várias gerações, em
sintonia com Pontes de Miranda
escreve no capítulo “Da graça e do
seu processamento”: “Como o in-
dulto e ao contrário da anistia, (a
graça) só tem lugar depois de a
sentença transitar em julgado, eis
que se refere tão só aos efeitos exe-
cutório-penais. Nenhuma influên-

cia tem sobre as con-
sequências civis” (Cur-
so de Direito Processu-
al Penal, Ed. Saraiva,
SP, 1964, pág. 625).

Como sabe o jo-
vem acadêmico de di-
reito, estes princípios
fundamentais foram
preservados e incor-
porados pela Consti-
tuição de 1988, com a

divisão dos Poderes da Repú-
blica em três: Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário, indepen-
dentes e harmônicos entre si,
conforme prescreve o Art. 2º do
Estatuto Orgânico da Nação.

Enquanto o julgamento de
Daniel Lúcio da Silveira não se
encerrar, permanece o deputa-
do “debaixo de vara”, à espera
de que se complete a prestação
jurisdicional. Até então, salvo se
se encontrar em prisão preven-
tiva, não poderá ser preso, res-
pondendo ao processo em liber-
dade. Por outro lado, não deve
ser agraciado, indultado ou ter
pena comutada, por falta do trân-
sito em julgado da condenação.

Leciona Pontes de Miranda:
“No mundo jurídico, todos os po-
deres são independentes e harmô-
nicos: não se pode pensar em su-
premacia. No mundo fáctico, sim:
ou porque um se eleve, por baixa-
rem os outros, ou porque todos se
elevem e um se eleve mais do que
os outros – pode haver suprema-
cia. A supremacia teórica do Po-
der Legislativo, no mundo jurídi-
co, daria o Parlamentarismo. A
supremacia do Poder Executivo, no
mundo jurídico, mesmo que se tra-
te do chamado regime presidencia-
lista, seria ditadura disfarçada (....)
(Comentários, Tomo II, pág. 338).

Ao tentar interromper a
Ação Criminal em curso, com de-
creto de absolvição do réu Dani-
el Lúcio da Silveira, Bolsonaro
fere o princípio da legalidade e
invade a esfera do Poder Judici-
ário. Não bastasse se solidariza
com alguém que se prevalecendo
do mandato de deputado fede-
ral, insulta o STF e ameaça o Es-
tado Democrático de Direito.

Indulto e a graça são medi-
das discricionárias, como diz a
justificação do decreto. Limitadas,
todavia, por barreiras erguidas
pela legislação constitucional e pro-
cessual penal. Alguém da intimi-
dade do presidente da República
deveria lembrá-lo de que os pode-
res de que dispõe não são abso-
lutos. Está passageiramente in-
vestido da chefia do chefe do
Poder Executivo. Não é ditador.

———
Almir Pazzianotto Pin-
to, advogado, foi minis-
tro do Trabalho, presi-
dente do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST);
autor dos livros A Fal-
sa República e 30 Anos
de Crise 1988-2018

Graça, Indulto, Anistia

O Inferno e o santo
Aos 14 anos, en-

quanto foto-
 grafava uma

AGO (Assembleia Ge-
ral Ordinária) das As-
sembleias de Deus,
descobri que os "pas-
tores" adoravam car-
gos na CGADB (Con-
venção Geral das As-
sembléias de Deus No
Brasil). Para se ter
uma ideia, a galinha de ovos de
ouro – a CPAD (Casa Publicado-
ra das Assembleias de Deus) –
era objeto de brigas, lutas e con-
fusões constantes para decidir
quem seria da "diretoria".

Tudo isso com qual obje-
tivo? Passagens aéreas gra-
tuitas, hotéis com suítes pre-
sidenciais e muitas regalias,
às quais o Estado não conse-
gue "pôr a mão" por causa da
isenção que as igrejas têm.

O engraçado é que a Assem-
bleia de Deus Ministério Belém
virou uma “monarquia” na Re-
pública, já que o pastor Welling-
ton Júnior, filho do ex-presiden-
te José Wellington Bezerra da
Costa, agora é presidente e alcan-
çou nível moral que nenhum
outro no mundo alcançou.

Em discurso, informou que

o Presidente Lula se-
ria "o Inferno", ora o
objetivo do cristianis-
mo é justamente sal-
var os pecadores!
Como alguém pode
ser o Diabo? Por ser
de um partido?

Conhecendo a
fundo a CGADB, eu
posso garantir que
somados os pecados

de Lula e mais 12 prostitutas,
não dão 50% dos pecados des-
ses que "conhecem as escritu-
ras" e as usam para benefícios
próprios, a saber, ouro, conces-
sões de rádio e TV e outros.

Sejamos francos, em 2022,
o "diabo há de entrar nas pro-
cissões e cultos evangélicos",
mas garanto que não será
Lula. O diabo veste farda...

———
Francys Almeida, ad-
vogado
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Walter L. Guarda

Em matéria do dia
1º de maio, publi-
 cado pelo Jornal

de Piracicaba, sobre o
Dia do Trabalhador, o
prefeito Luciano Almei-
da afirmou categorica-
mente “o trabalhador
piracicabano tem mui-
to a comemorar hoje”. Menos os
trabalhadores do funcionalismo
público. A data 1º de maio é refe-
rente a uma greve geral de 1886
em Chicago, convocado no maior
centro industrial dos Estados
Unidos, onde os trabalhadores
reivindicaram melhores condi-
ções de trabalho por conta dos
abusos dos patrões como traba-
lho a mais de 14 horas diárias,
condições precárias e insalubres,
fora toda forma de exploração
contra crianças e mulheres.

De acordo com Antonio Fre-
derico Werner, em seu artigo Pas-
sado e Presente do Dia 1º de Maio
a respeito da imprensa conserva-
dora da época: “O State Registrer
de Illinois expressava que a luta
pelas oito horas ‘é uma das maio-
res estupidez que haviam sido pro-
postas quanto à questão trabalhis-
ta’ e, para o New York Times, ‘as
greves pelo cumprimento da jor-
nada de oito horas podem para-
lisar a indústria, desaquecer o
comércio e atrasar a prosperida-
de da nação.’ Ainda mais longe
iria o Tribune, ao opinar que ‘a
redução da jornada de trabalho
irá significar que os trabalhado-
res terão mais tempo para dedi-
car à bebida’ e ‘se querem menos
horas, terão que ser mais efici-
entes para produzir o mesmo
tanto que agora’. Algumas con-
siderações são necessárias.

O trecho acima ainda expres-
sa discursos conservadores como
“nossas crianças serão prejudica-
das com a greve” ou “o atendi-
mento nas unidades de saúde fora
afetado pela ação dos grevistas”,
ou “palhaçada para a votação de
um projeto de lei”. Todo este re-
curso discursivo, mentalidade
neoliberal e burguesa que tolhe
os direitos trabalhistas, ameaça
o funcionamento e todas as con-
quistas do aparelho público.

Desde março de 2022, os
trabalhadores do serviço públi-
co têm sido descaradamente hu-
milhados e desvalorizados pelo
atual gestor público, onde não há
diálogo frente a demanda da

reposição inflacioná-
ria. Trabalhadores que
perderam entes queri-
dos no exercício da
função, trabalhadores
que tiveram que se re-
ajustar nas suas roti-
nas, para atendimen-
to em home office, tra-
balhadores que se ex-
puseram ao vírus sem

terem os devidos EPIs ou ao mes-
mo terem sido imunizados, tra-
balhadores que sofrem todo tipo
de demanda e ofensa para aten-
dimento da população, muitas
vezes com recursos próprios, pois
faltam insumos da administra-
ção. Estes mesmos trabalhado-
res deflagraram a greve, para
reivindicar direitos silencia-
dos, por uma Lei complementar
173/2020 pelo Governo Federal
(LC 173) desde 28/05/2020.

O que a faz administração
atual? Judicializar a questão e si-
lenciar novamente os direitos dos
trabalhadores. Cômico e digno de
teatro romano, o posicionamento
da administração, pois o dia 1º de
maio era para ser comemorado na
conquista dos direitos. Como bem
expressa Felipe Maia, professor de
ciências sociais da UFJF, comen-
tando o historiador Pierre Rosan-
vallon sobre abuso de soberania
popular, “assim, uma vez escolhi-
do, o chefe concentra em si a ‘von-
tade geral’, da qual se tornaria o
único intérprete e responsável. O
mandato do chefe do Poder Exe-
cutivo tem força incontrastável e
conforma os limites de um espa-
ço político no qual não se reco-
nhece a legitimidade de outros re-
presentantes, por exemplo, parti-
dos políticos ou outros órgãos”.

Logo, ainda persiste ideias
conservadoras burguesas e escra-
vocratas, não condizente com a
realidade atual, onde até greve
é tida como abusiva, sendo que
há diversos “silêncios” no ambi-
ente do funcionalismo público.

———
Walter Leandro Guarda,
servidor público e estu-
dante de História (Unisa)

Primeiro de Maio se foi...
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Rafael Proette

Acampanha sala-
rial dos servido-
 res públicos mu-

nicipais começou a
construir um novo mo-
mento na história polí-
tica desta cidade: 1) as-
sembleias presenciais
com expressiva partici-
pação da base; 2) os grupos de
WhatsApp foram um grande ins-
trumento de mobilização e diálo-
go entre os servidores e as servi-
doras; 3) as lives informativas; e
4) o patrão – prefeito Luciano Al-
meida – sai enfraquecido em seus
argumentos e com uma comissão
arcaica, que nunca havia gerenci-
ado um conflito de tamanha di-
mensão. Agora, busca depois de
mais de uma década o velho recur-
so da judicialização, quando sem-
pre propugnou no discurso que se-
ria o novo na gestão pública.

Não bastasse isso, esquece
que não era apenas mais um no
clã e inicia uma série de impropé-
rios em jornais, rádios e lives com
postura que desconhecíamos de
outros prefeitos nos últimos 30
anos. “Palhaçada e babaquice”,
atribuindo aos vereadores e vere-
adoras que pensavam diferente
dele, termos que podem até ser
usados no campo de golfe, porém
são impróprios para um prefeito.
Além disso, chamou servidores da
educação de “vagabundos” e os
guerreiros que lutavam pelos seus
direitos de “guerrilheiros”.

Vários atores sociais busca-
ram sensibilizar o prefeito (de-
putados, vereadores, lideranças

Campanha dos servidores
municipais (Parte 1)
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de outras categorias),
mas foi tudo inútil.
Olhem só, uma cam-
panha salarial que se-
ria facilmente resolvi-
da, como uma relação
entre patrões e empre-
gados, acabou se trans-
formando no grande
problema social desta
década. Os debates

puderam fazer a nossa cidade
conhecer mais de perto a impor-
tância do servidor público.

O ano de 2022 já está inse-
rido na história da nossa Noiva
da Colina, porém ainda há mais
por vir, pois o gigante acordou
e descobriu a força de sua uni-
dade. Esses 16 meses provaram
a Piracicaba que a Prefeitura
funciona sem prefeito, porém
servidores e servidoras são es-
senciais para a cidade funcionar.

Além dos 21%, vamos con-
quistar a reposição integral da
inflação de  3 anos (2022, 2023
e 2024), não desconto dos dias
da greve, não alteração na jor-
nada dos guardas civis, além de
manter a luta pela valorização
da categoria em Piracicaba.

Meu orgulho por vocês e meu
compromisso é de estar junto até
a vitória final, que virá e não tar-
dará a acontecer. A luta continua!

———
Rafael Proette, líder
comunitário

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

Indulto e a graçaIndulto e a graçaIndulto e a graçaIndulto e a graçaIndulto e a graça
são medidassão medidassão medidassão medidassão medidas
discricionárias,discricionárias,discricionárias,discricionárias,discricionárias,
como diz acomo diz acomo diz acomo diz acomo diz a
justificaçãojustificaçãojustificaçãojustificaçãojustificação
do decretodo decretodo decretodo decretodo decreto



PPPPPRÓXIMARÓXIMARÓXIMARÓXIMARÓXIMA     SEMANASEMANASEMANASEMANASEMANA

Urso Juco será transferido para
o Santuário Rancho dos Gnomos
Juco receberá um recinto construído especialmente para ele; equipe
do Zoológico Municipal de Piracicaba vai acompanhar o transporte

A Tribuna Piracicabana
Sexta-feira, 6 de maio de 2022 A3

Ivan Serra Braga

Há muito, o direi-
to de greve foi
posto em nosso

Ordenamento Jurídico
como um instituto im-
portante à realização
dos Direito Sociais,
dentre os quais, o Di-
reito ao trabalho e à re-
muneração adequada à Dignida-
de Humana. Na Constituição em
vigor em nosso País, encontramos
o artigo 37, VII, a estender os be-
nefícios da Lei nº 7.783 de 28 de
junho de 1989 (Lei de Greve).

Não obstante, temos de ter em
mente que, no tocante aos servi-
ços públicos, estes podem assumir
caráter essencial ou não. É o que
em doutrina chamamos de servi-
ços públicos uti singuli e serviços
públicos uti universi. Estes últi-
mos, não raro, são aqueles a todos
prestados e, frequentemente, as-
sumem carácter essencial tal como
– saneamento, segurança, saúde
etc. é neste contexto que a Lei de
Greve preceitua que serviços essen-
ciais não possam parar, nem por
motivo de greve, senão vejamos:

Art. 11. Nos serviços ou ati-
vidades essenciais, os sindicatos,
os empregadores e os trabalha-
dores ficam obrigados, de comum
acordo, a garantir, durante a gre-
ve, a prestação dos serviços in-
dispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comu-
nidade. Parágrafo único. São ne-

cessidades inadiáveis,
da comunidade aque-
las que, não atendidas,
coloquem em perigo
iminente a sobrevivên-
cia, a saúde ou a segu-
rança da população.

É neste contexto,
que a Lei e, portanto, o
Estado Democrático
de Direito estatui ser

possível a greve aos servidores,
desde que não afete a prestação
de serviços essenciais, isto é, não
fira o Princípio da Continuida-
de:  o que é essencial, não pode
parar. Dito de outra forma:

A aplicação da Lei 7.783/
1989 deve compatibilizar-se com
o princípio da indisponibilidade
do interesse público, por exemplo,
ao inadmitir-se a paralisação to-
tal das atividades, sobretudo as
de naturezas essenciais, sob pena
de violação ao princípio da conti-
nuidade do serviço público (arti-
go 9º, §1º, da Constituição Fede-
ral). A proibição de paralisação
completa das atividades no servi-
ço público decorre, também, dos
artigos 9º e 11 da Lei nº 7.783/
1989. Considerando que as ativi-
dades desempenhadas pelos ser-
vidores públicos se destinam ao
cumprimento de obrigações assu-
midas pelo Estado em prol da co-
munidade, é preciso assegurar a
continuidade da prestação de ser-
viços inadiáveis capazes de causar
prejuízo irreparável à sociedade.
Tal numerário, bem como as ativi-
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Direito de greve dos servidores públicos

A instituiçãoA instituiçãoA instituiçãoA instituiçãoA instituição
policial foipolicial foipolicial foipolicial foipolicial foi
severamenteseveramenteseveramenteseveramenteseveramente
perseguida porperseguida porperseguida porperseguida porperseguida por
anos a fio pelosanos a fio pelosanos a fio pelosanos a fio pelosanos a fio pelos
inimigos deinimigos deinimigos deinimigos deinimigos de
sua atuaçãosua atuaçãosua atuaçãosua atuaçãosua atuação

Dirceu Cardoso Gonçalves

Há mais de 20 anos, desde
que as câmeras torna-
ram-se disponíveis e tec-

nicamente capazes de funcionar no
monitoramento de áreas ou even-
tos, tenho me pronunciado a fa-
vor de seu emprego. É impossível
manter a vigilância pessoal duran-
te as 24 horas do dia, mas uma
boa rede de câmeras é capaz disso.
Quando os aparelhos portáteis
tornaram-se aptos a fazer parte do
equipamento de trabalho do poli-
cial, também falei favoravelmen-
te. Eles não chegaram com a mali-
ciosa justificativa dada pelos críti-
cos e inimigos da instituição poli-
cial – de que seriam para impedir
a violência dos agentes da lei – mas
exatamente o contrário. Vieram
impedir que os contumazes críti-
cos da polícia, parte deles compro-
metida com as ações criminosas,
continuem denunciando falsa-
mente os agentes. A câmera é o
tira-teima. Não têm raciocínio nem
preferência para beneficiar ou pre-
judicar, mas suas imagens e sons
são a prova do que realmente acon-
teceu. Tanto que, Brasil afora, en-
contramos inúmeros casos de que
policiais foram acusados de vio-
lência e restaram absolvidos com
base nas imagens das câmeras.

A instituição policial foi seve-
ramente perseguida por anos a fio
pelos inimigos de sua atuação.
Além dos criminosos impedidos de
continuar praticando seus delitos,
ainda existem os interesseiros po-
líticos e sociais que buscam fazer
carreira e levar vantagem ao de-
nunciar  inveridicamente a violên-
cia e a letalidade policial. Muitos
policiais sofreram punições admi-
nistrativas, processos, condena-
ções e até perderam o emprego em
razão das acusações do cometi-
mento de atos violentos em abor-
dagens. A orquestração foi tão
grande e competente que produ-
ziu efeitos e prejudicou deze-
nas, talvez centenas de agentes
que, denunciados, não tiveram
como provar o contrário e aca-
baram punidos e até excluídos.

A chegada da COP (câmera
operacional portátil) inviabiliza o
discurso fantasioso daqueles que
vivem da falsa denúncia de vio-
lência e letalidade policial. Seus
registros desarmam as versões in-
condizentes com a verdade e qual-
quer tipo de fraude que afaste da
verdade dos fatos. Desde que os

policiais paulistas passaram a por-
tar a câmera no peito ficou mais
difícil chegarem ao distrito versões
diferentes de uma ocorrência e, se
isso ocorre, as imagens restauram
a verdade. Ao mesmo tempo em
que o policial é fiscalizado pela
própria corporação, seus aborda-
dos ou confrontantes são desen-
corajados a reação violenta. Faz
bem o novo comandante da
PMESP, cel. Ronaldo Miguel Vi-
eira, ao garantir a manutenção
do equipamento e até prever sua
ampliação nas operações policiais.

O questionamento que os can-
didatos ao governador têm feito
às câmeras é, com certeza, fruto
do desconhecimento. Não creio
que estejam falando contra numa
atitude demagógica ou eleitoreira,
já que a presença do equipamento
dentro de uma operação policial
não prejudica em absolutamente
nada a segurança das pessoas. O
concorrente que restar eleito para
o governo, terá o direito de man-
ter ou retirar as câmeras, mas se
for retirá-las, será conveniente que
explique à sociedade qual o bene-
fício que essa atitude poderá tra-
zer à segurança pública. Se não ti-
ver a mais concreta razão, melhor
deixar como está. O simples fato
de todos saberem estar sendo fil-
mados, diminui os ânimos e, em
última instância, quando ocorre
o confronto, as imagens facilitam
a identificação dos participantes,
das causas, a análise das reações
e a culpa ou dolo. Acho que ne-
nhum político alinhado com o
nosso tempo consegue ser contrá-
rio a um equipamento que apre-
senta esse tipo de resultado.

A câmera, seja ela fixa ou
acoplada ao corpo do agente, é
um excelente instrumento de
segurança. Quem é contra, pre-
cisa rever seus conceitos…

———
Tenente Dirceu Cardoso
Gonçalves, dirigente da AS-
POMIL (Associação de As-
sist. Social dos Policiais Mi-
litares de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.

dades, deve ser definido conjun-
tamente pelas entidades repre-
sentativas (sindicato/associação)
e pela Administração Pública.

Não obstante, é-nos possível
perceber não existir uma lei espe-
cífica de greve a regular esta prá-
tica para os servidores. Isto tanto
é assim que se multiplicam no Po-
der Judiciário os mandados de in-
junção em decorrência da falta de
previsão legal, em se tratando da
paralisação dos serviços públicos.

Na melhor das hipóteses, o
que se pode fazer é se utilizar da
Lei de Greve, legislação geral e apli-
cável diretamente a empregados
celetistas, aos servidores (não pou-
cas vezes, estatutários), o que, fre-
quentemente, se faz: estendendo-
se o art. 37, VII da Constituição
Federal em vigor, à Lei de Greve.
Muito simples, mas não eficiente.

Assim, o que se pode dizer,
de plano, é que os servidores po-
dem fazer a paralisação, desde
que obedecidas as preliminares da
mesma: tentativa de acordo cole-
tivo, conforme preceitua o art. 3°
caput e seu parágrafo único des-
ta mesma lei, e, em se frustrando
tal tentativa, aí sim partir para a
paralisação, senão vejamos:

Art. 3º Frustrada a negocia-

ção ou verificada a impossibilida-
de de recursos via arbitral, é fa-
cultada a cessação coletiva do tra-
balho. Parágrafo único. A entida-
de patronal correspondente ou os
empregadores diretamente interes-
sados serão notificados, com an-
tecedência mínima de 48 (quaren-
ta e oito) horas, da paralisação.

Assim, fica um buraco não
preenchido em nosso Ordenamen-
to Jurídico: a ausência de uma le-
gislação a definir as regras do Di-
reito à Greve aos servidores, dan-
do aos advogados do Estado a
chance de sempre acusá-los de
prática à qual não exista previsão
legal, e, para sair disso, dá-lhe
mais mandado de injunção.

O pior é que ninguém pode
forçar o Legislativo a legislar! E
aí, o problema se arrasta por mais
algum tempo...mas, não tem pro-
blema, vamos continuar a impe-
trar mais mandado de injunção!

———
Ivan Serra Braga, profes-
sor formado em Filoso-
fia, Economia e Direito
pela Universidade Meto-
dista de Piracicaba (Uni-
mep). Doutor em Educa-
ção pela mesma institui-
ção e mestre em Filosofia
Social pela Pontifícia Uni-
versidade Católica – (PUC
Campinas). É professor
da Faculdade Tecnológi-
ca de Piracicaba (Fatep)
e advogado da Marianno
& Benitez Associados

Candidatos, câmeras
e policiais

O urso-de-óculos Juco será
transferido para a Associação
Santuário Ecológico Rancho dos
Gnomos (Aserg), organização
não-governamental, em Joanó-
polis (SP), em 13/05, sexta-feira.
Em seu novo local, Juco ganha-
rá um recinto construído especi-
almente para ele, com 2 mil m² e
diversos ambientes. O santuário
é fechado para visitação pública.
O transporte será feito em carre-
ta-transporte da associação.

Juco nasceu no Zoológico
Municipal de Socoraba em ju-
nho de 2015 e foi transferido
para o Zoológico Municipal de
Piracicaba em agosto de 2018.
Por já conhecer os hábitos e pre-
ferências do animal, a equipe do
Zoo de Piracicaba vai acompa-
nhar o transporte de Juco.

O urso-de-óculos Juco re-
cebe no Zoo de Piracicaba ali-
mentação balanceada de acor-
do com sua espécie e gosto, ati-
vidade de enriquecimento am-
biental, tratamento veterinário
diário e seus exames estão em
dia. Juco está em seu peso ide-
al, não tem problemas de saú-
de e nunca ficou doente, de
acordo com sua ficha no Zoo.

Mas visando proporcionar
espaço mais adequado para o
animal, o secretário municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sede-
ma), Alex Salvaia, em parceria
com a vereadora Alessandra Be-
llucci, propôs ao Ministério Pú-
blico, por meio da promotora do
Gaema (Grupo de Atuação Espe-
cial de Defesa do Meio Ambien-
te), Alexandra Facciolli Martins,

a transferência para o Santuá-
rio. O termo de doação foi assi-
nado em outubro de 2021.

“Fomos até Joanópolis para
conhecer o Santuário, que reali-
za um trabalho muito importan-
te com os animais. A partir daí,
continuamos conversando e,
para que essa transferência fos-
se possível, o Santuário precisa-
ria construir um recinto para
receber o Juco, o que foi feito.
Lá ele terá um local grande e
com diversos espaços, como pis-
cina e oca”, afirma Salvaia.

A vereadora Alessandra Be-
llucci lembra que o habitat natu-
ral do urso-de-óculos são as Cor-
dilheiras dos Andes e, como o
Juco já nasceu em um zoológico,
é importante que tenha um am-
biente mais próximo possível ao
natural. “Hoje em dia não dá
mais para aceitar que animais
exóticos, em especial aqueles que
não são da nossa fauna, vivam
em circo ou zoológico. Por isso a
importância de ele viver em um
santuário”, afirma a vereadora.

RECINTO NO SANTUÁ-
RIO – De acordo Marcos Pom-
peu, fundador do Santuário Ran-
cho dos Gnomos junto com sua
esposa Sílvia, o recinto construído
para Juco conta com áreas de con-
tenção, cambiamento, tela ao re-
dor e em cima, uma piscina de 200
mil litros, oca, vários decks, plata-
formas e troncos, além de ser toda
gramada. “É um recinto que foi
pensado, construído e preparado
especialmente para o Juco. Pensa-
mos em toda segurança possível
para o recinto. Nossa equipe tam-

Juco está no Zoo de Piracicaba desde agosto de 2018

Divulgação/Zoo Municipal

bém está preparada para o trans-
porte dele”, afirma Pompeu.

Joanópolis fica a 180 Km de
Piracicaba, na divisa com Minas
Gerais (MS). Pompeu conta que a
equipe do Santuário dos Gnomos
chegará a Piracicaba em 12/05
para os preparativos do transpor-
te de Juco, que será feito em 13/
05. Para a ambientação de Juco
ao novo local, ele vai pernoitar na
carreta-transporte e será solto em
seu novo recinto no dia 14/05. “Ele

vai ter toda a atenção da equipe
técnica e dos fundadores, eu e mi-
nha esposa, que moramos no san-
tuário. Ele será monitorado por
um período até sua adaptação no
novo recinto”, comenta Pompeu.

De acordo com Pompeu, o
recinto para Juco foi construí-
do a partir de recursos arreca-
dados por meio de campanha
promovida pela organização
Casa do Consolador, parceira do
Santuário Rancho dos Gnomos.
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Docente representou Esalq em reunião internacional
No último dia 27 de abril,

aconteceu a reunião anual
Young Scientific Roundtable,
evento organizado pela equipe
do Transformative Research
Challenge, ligado ao World Food
Forum (WFF). Além do WFF, a
coordenação das atividades teve
parceria da FAO, CGIAR e a Ali-
ança Agrifood 5. Esta última
conta com a Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq/USP) entre os integran-
tes, contemplando cinco das
melhores universidades em ci-
ências agrárias do mundo.

Durante o evento, a Esalq foi
representada pelo professor Brun-
no da Silva Cerozzi, do departa-
mento de Zootecnia. A reunião re-
forçou a importância dos jovens
investigadores na transformação
dos nossos sistemas agroalimen-
tares. O evento lançou oficialmen-
te a segunda edição do TRC, com
o objetivo de inspirar a investi-
gação e inovação no desenvolvi-
mento sustentável para acabar
com a fome e transformar os nos-
sos sistemas agroalimentares.

A participação dos pesquisa-
dores esteve dividida em quatro

eixos temáticos, incluindo Melhor
Produção, Melhor Nutrição, Me-
lhor Ambiente e Vida Melhor.

Em sua participação, Cerozzi
ajudou a responder como pode-
mos assegurar que a forma como
produzimos alimentos é mais viá-
vel economicamente, ambiental-
mente correta e socialmente jus-
ta? O professor da Esalq se decla-
ra um entusiasta da agricultura
sustentável e espera que a sua in-
vestigação encoraje a dissemina-
ção de sistemas de produção ali-
mentar economicamente viáveis,
ambientalmente sãos e socialmen-

te justos em todo o mundo. Sobre
estes desafios, o professor da
Esalq observou que “é possível,
não será fácil mas valerá a pena”.

A partir dessa reunião equi-
pes de jovens pesquisadores são
convidados a apresentar uma pro-
posta conceitual de duas páginas
até o próximo 6 de junho, propon-
do uma ideia de investigação ino-
vadora, centrada num dos quatro
eixos temáticos, bem como no tema
do ano da WFF: "Dietas Saudá-
veis". Planeta Saudável". Será atri-
buído um prêmio especial à equipe
que melhor se alinhar ao tema.
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Gilmar Tanno apoia o
grupo de expositoras

O vereador Gilmar Tanno
(PV) esteve na quarta-feira (4)
reunido com expositoras repre-
sentantes do grupo da Feirinha
Delas, para discutir políticas pú-
blicas voltadas às artesãs pira-
cicabanas e aos eventos de Fei-
ra do Município. Segundo o ve-
reador, o empreendedorismo fe-
minino deve ser incentivado pelo
Poder Público, possibilitando a
realização de feiras de artesa-
nato em espaços públicos.

O grupo de expositoras da Fei-
rinha Delas surgiu a partir de uma
atividade proposta pelo Fórum de
Empreendedorismo Feminino
para a programação da Semana
da Mulher da Câmara Municipal
de Piracicaba, em parceria com o
Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas),
onde foi organizado um momento
de capacitação precedido de um
momento de prática de Feira, ocor-
reu no estacionamento da Câma-
ra nos dias 11 e 12 de março.

Segundo o vereador, é evi-
dente a demanda das artesãs,
que vivem do artesanato e neces-

sitam de incentivos públicos para
a realização de feiras. Conforme
foi relatado, essas mulheres en-
contram dificuldades em razão
da comum cobrança de taxas
para exposição em feiras de co-
ordenações particulares, o que in-
viabiliza o lucro com as vendas,
que por vezes não chegam a atin-
gir o valor da taxa cobrada.

A primeira edição da Feiri-
nha contou com aproximada-
mente 50 expositoras, que de-
monstraram grande interesse na
continuidade dos eventos. Atual-
mente, o grupo conta com cerca
de 80 mulheres empreendedoras
que aguardam os próximos enca-
minhamentos para a realização da
segunda edição da Feirinha Delas.

O grupo busca também par-
ceiros com instituições para a for-
mação e a promoção deste im-
portante espaço de geração de
renda em nosso Município. Igual-
mente, a realização de programa-
ções com qualidade certamente
promoverá espaços de lazer e atrai-
rão o turismo de eventos para
nossa cidade, avalia o vereador.

Gilmar Tanno (PV) reuniu-se com artesãs piracicabanas

Assessoria parlamentar
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Evair Sousa estreia na literatura
infantil com O Castelo de Sorvetes
Publicação foi lançada na Biblioteca Pública Municipal de Piracicaba
Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, reunindo cerca de 130 pessoas

Estreando como escritor, o
contador de história piracicaba-
no, Evair Sousa, lançou no Dia
Nacional do Livro Infantil (18 de
abril) sua primeira obra literá-
ria, O Castelo de Sorvetes. Parte
da tiragem será doada para as
escolas públicas municipais e co-
munidades carentes de Piracica-
ba, enquanto a outra já está à
venda diretamente com o autor.

Para adquirir o livro (R$
20,00), os interessados por fazer
contato por meio do WhatsApp
(19-9.9558-8147). O Castelo de Sor-
vetes foi lançado na Biblioteca Pú-
blica Municipal de Piracicaba Ri-
cardo Ferraz de Arruda Pinto,
reunindo cerca de 130 pessoas,
entre familiares, amigos, professo-
res, crianças e adultos fãs do tra-
balho do contador de histórias.

A programação contou ain-
da com a apresentação surpresa
do grupo Baque Caipira e sessão
de autógrafos do escritor. “Este
livro é a realização de um sonho
de 12 anos, fruto da contação de
histórias que realizei ao longo
desse tempo em várias regiões da
cidade, outras cidades e estados.
Eu não tinha expectativa de lo-
tar o anfiteatro da Biblioteca, e
no fim tive quase 80 livros ven-
didos. Percebi, realmente, como

eu sou querido por inúmeras pes-
soas, muitas que nem consegui
entrar em contato para fazer o
convite do lançamento, apenas
viram nas redes sociais, imprensa
e vieram prestigiar. Sem contar as
diversas mensagens que recebi
de quem não pode estar presen-
te. Foi lindo. Quero expressar a
todos minha grande gratidão”.

O autor ainda comentou
ainda sobre sua emoção durante
o evento. “Tinha me preparado
para contar a história, mas fi-
quei tão emocionado que tive que
fazer com o livro em mãos. Ver
aquelas pessoas me acompa-
nhando, página por página, foi
uma realização. Eu divido com
elas a minha conquista, pois mui-
tas sabem de tudo que já passei.
Foi uma imensa felicidade”. O pre-
fácio do livro foi feito pela escrito-
ra de Piracicaba, Ivana Maria
França de Negri. As ilustrações e
o design são de Tchelo Andrade.

Conforme relata o autor, a
obra tem como proposta a inte-
ração com as crianças, por meio
da pintura de desenhos. “Minha
ideia foi ter as crianças como
coautoras do livro, elaborado
para ser colorido. Deste modo,
além da leitura, estimulamos
também a criatividade”.

Divulgação

Para adquirir o livro, os interessados por fazer contato com o autor

SOBRE O LIVRO - O Cas-
telo de Sorvetes trata da jornada
de uma princesa, um rei e o povo-
ado de um castelo, que são amal-
diçoados por uma bruxa. Todavia,
eles receberão a ajuda de duas cri-
anças para escapar da enrascada.

A história começou a ser
construída há cerca de dois anos,
devido ao pedido de um empre-
endimento da região. Entretan-
to, com a pandemia da Covid-19
o projeto foi encerrado. “Queria
poder compartilhar o que tinha
criado. Deste modo, surgiu a ideia
do livro”, relatou o escritor.

Evair Sousa fez rifas e ven-
deu vários produtos para ver
seu sonho se concretizar. Tam-
bém recebeu apoio das empre-
sas Jade Ótica e Relojoaria e
Ejetec Inteligência Contábil.
Tudo para levantar fundos para
a impressão da obra. Mas ainda
assim, precisou custear parte
das 1.000 tiragens do livro.

SERVIÇO
Livro O Castelo de Sorvetes,
de Evair Sousa. Valor: R$
20,00. Informações: (19)
9.9558-8147 (Whatsapp).

O Tiro de Guerra de Piraci-
caba recebeu na tarde desta
quarta-feira (4) moção de aplau-
sos pela arrecadação e doação
de 5,3 toneladas de alimentos ao
Fussp (Fundo Social de Solida-
riedade de Piracicaba). Thiago
Ribeiro (PSC), vereador propo-
nente da honraria, foi recebido
pelo sargento Felipe Silva Car-
valho, que está em Piracicaba há
5 meses e atualmente chefia a
instrução do Tiro de Guerra.

Antes da entrega da moção,
em conversa com o militar, Thia-
go disse: “Vocês desenvolvem uma
série de trabalhos e serviços à so-
ciedade piracicabana. Há um tra-
balho de vocês que eu acho fan-
tástico que é a campanha de doa-
ção de sangue. Quando da perda
recente do ex-prefeito e ex-de-
putado federal Mendes Thame,
lá estava o Tiro de Guerra fa-
zendo o cortejo fúnebre. Vocês
estão presentes em todos os
acontecimentos do dia a dia da
cidade”, destacou o parlamentar.

Thiago Ribeiro ainda lembrou
de campanhas de arrecadação de
remédios e agasalhos promovidas
pela unidade e da participação do
Tiro de Guerra em eventos de
monta na cidade, como a Festa
das Nações e a Festa do Divino.

 O chefe de instrução do Tiro
de Guerra descreveu a unidade
como “uma escola de civismo e ci-
dadania”, e disse que o trabalho
por eles desenvolvido é silencioso
e de reverberação muitas vezes não
imediata: “É como uma escola.
Acabamos muitas vezes vendo
os frutos apenas no futuro”.
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Tiro de Guerra é homenageado
por arrecadar 5,3t de alimentos

Guilherme Leite

Moção de aplausos do vereador Thiago Ribeiro foi entregue na
quarta (4). Alimentos foram doados ao Fundo Social de Piracicaba

A moção entregue na tar-
de desta quarta-feira enalte-
ceu o trabalho do Tiro de Guer-
ra de Piracicaba ao longo do
ano passado, que obteve os ali-
mentos doados ao Fussp ao
longo de sete dias de coleta, en-
tre abril e novembro de 2021:

“Para mim é motivo de satis-
fação e alegria fazer essa entrega
de moção, pela importância dessa
arrecadação de mais de 5 tonela-
das de alimentos e que foram re-
passadas ao Fundo de Solidarieda-
de e entregues às famílias de Pira-
cicaba que se encontram em situa-
ção de vulnerabilidade. Quero di-
zer que estamos aqui à inteira dis-
posição para somarmos em prol de
uma sociedade melhor e mais
justa”, reforçou o parlamentar.

Felipe Silva Carvalho, em
nome da unidade, agradeceu o
reconhecimento pela Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba e lembrou
que, em 102 anos de atividades, o
Tiro de Guerra de Piracicaba já
formou mais de 30 mil atiradores.

“São muitas as atividades
por nós desenvolvidas e temos
nos esforçado para cumprir esse
papel na sociedade. Graças à
Deus, aqui em Piracicaba, nós
contamos bastante com o apoio
do Poder Legislativo e de tantos
outros parceiros que nos auxiliam
a desenvolver e continuar esses
trabalhos”, reforçou o sargento.

Após a entrega da moção, o
vereador foi convidado para co-
nhecer o museu da unidade, que
guarda uniformes, medalhas e
equipamentos que já foram utili-
zados pelo Exército Brasileiro.
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Encontro de Secretários de
Agricultura será neste mês

Divulgação

3º Encontro será em São Pedro, sobre turismo rural

O 3º Encontro de Secretários
de Agricultura da Região Metro-
politana de Piracicaba (RMP), que
visa trazer palestras e discussões
acerca do desenvolvimento rural
sustentável, será no dia 26 de
meio, das 8h30 às 12h30, no Cen-
tro de Convenções de São Pedro.

A organização do evento é da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento), e da
Prefeitura de São Pedro, em par-
ceria com a Cati (Coordenadoria
de Assistência Técnica Integral) da
SAA (Secretaria Estadual de Agri-
cultura e Abastecimento), que se
reuniram para o planejamento
na última sexta-feira, 29/04.

Nesta edição, o tema central
do encontro será turismo rural,
com uma mesa redonda com a
professora da Esalq/USP e pre-

sidente da Comturpi (Conselho
Municipal de Turismo), Odaléia
Queiroz, que apresentará o pa-
norama geral dos municípios
que compõem a RMP, com in-
formações sobre a agricultura,
a indústria, a paisagem e as
principais atrações para desen-
volver o turismo na região.

A mesa redonda também terá
a contribuição de Clarissa Quiara-
ria, secretária de Turismo, Cultu-
ra, Esporte e Lazer de São Pedro,
que abordará o histórico e ativi-
dades do turismo rural no muni-
cípio, seguida de um bate-papo com
três agricultores que trarão seus
relatos e experiências sobre a te-
mática. O evento será aberto para
os agricultores interessados em
desenvolver atividades de Turis-
mo Rural e instituições parceiras.

A força da parceria entre pai
e filho e como esses sentimentos
de união e apoio das famílias se
conectam ao cooperativismo de
crédito e ao relacionamento pró-
ximo entre o Sicredi e o associa-
do. Com essa mensagem de coo-
peração, o Sicredi lança nos esta-
dos do Paraná, São Paulo e Rio
de Janeiro uma série de cinco
campanhas estreladas pelos can-
tores Leonardo e Zé Felipe. “Eles
não formam uma dupla profissi-
onal, mas têm uma conexão para
a vida toda e assim é o relaciona-
mento do Sicredi com seus asso-
ciados, visando sempre o bem-es-
tar e o crescimento de cada um
sem esquecer da promoção de um
futuro mais próspero também
para as comunidades. Ao reunir
pai e filho queremos reforçar
essa conexão e dialogar com to-
dos os públicos do Sicredi, inclu-
indo os jovens”, afirmou o ge-
rente de Marketing da Central
Sicredi PR/SP/RJ, Rogério Leal.

A primeira ação com os can-
tores já está sendo veiculada em
rádio, TV, veículos impressos e na
internet. Com uma adaptação da
música "Pensa em mim”, a campa-
nha Poupança Premiada Sicredi
mostra a força da cooperação para
prosperar e vencer. Ao longo de
2022, outras campanhas estreladas
pelos cantores também ajudarão a
demonstrar como o Sicredi é o par-
ceiro para diferentes perfis e mo-
mentos de vida do associado.

A série de campanhas foi ela-
borada pela agência HOC – House
of Creativity - com produção da
Madre Mia Filmes e curadoria e
artístico da Fanfive. “Grata sur-
presa ter no elenco dessa campa-
nha um pai tão atencioso e prote-
tor com o filho e um filho tão par-
ceiro do pai. Os cantores Leonar-
do e Zé Felipe, pai e filho, tradu-
zem na vida real o conceito de
parceria de sucesso proposto pela
HOC para a campanha anual do
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Sicredi une cantores Leonardo
e Zé Felipe em 5 campanhas

Divulgação

Primeira ação estrelada pelos artistas, a Promoção Poupança
Premiada Sicredi traz uma adaptação da música "Pensa em Mim"

Sicredi no Paraná, São Paulo e
Rio de Janeiro. Porque o Sicredi
é mesmo assim, muito próximo e
parceiro dos seus associados e
dos locais onde atua para o cres-
cimento e a prosperidade de to-
dos. A equipe da Madre Mia tra-
duziu toda essa parceria espon-
tânea do pai e do filho em belas
imagens e a Produtora Batuque
foi impecável em todos os áudi-
os”, comentou a head de criação
da agência HOC, Renata Leiria.

Leonardo e Zé Felipe também
estrelam a campanha institucional
do Sicredi que revela como a insti-
tuição financeira cooperativa man-
tém um relacionamento próximo
com os associados nas agências
físicas, sem esquecer da inovação
com o atendimento por meio de
aplicativos no meio digital. A for-
ça do Sicredi no apoio aos empre-
endedores que fortalecem a eco-
nomia local em diferentes áreas
será o foco da terceira campanha
estrelada pelos cantores. As ou-
tras duas campanhas destacam
a importância do jovem ter, des-
de cedo, um parceiro para a vida
financeira e o valor de uma con-
sultoria especializada que apon-
te opções de investimento para
um futuro mais tranquilo.

As peças e os filmes das cinco
campanhas demonstram a cone-
xão entre pai e filho e a parceria
do Sicredi com seus associados. “A
produção com participação inédi-
ta do cantor Leonardo junto com
o filho Zé Felipe foi descontraída,
emotiva e desperta para a impor-
tância de se pensar no futuro, so-
bretudo no seio familiar, para a
educação dos filhos, qualidade de
vida dos idosos e a relação com
novas gerações, por exemplo. E pai
e filho, no filme, vivenciaram uma
conexão muito forte que reflete a
confiança em se depositar proje-
tos e sonhos no Sicredi”, finalizou
a sócia e produtora executiva da
Madre Mia Filmes, Telma Reis.

O Instituto Histórico e Ge-
ográfico de Piracicaba lança
amanhã, 7, às 10h, nas depen-
dências da Fumep, o livro “50
anos da Escola Professor José
Martins de Toledo”, de autoria
de William Rodrigues da Silva.
Em 150 páginas, repletas de fo-
tografias, o autor conta a his-
tória da escola e traça um regis-
tro sobre o distrito de Artemis,
onde a escola está instalada.

Segundo Edson Rontani Jú-
nior, presidente do IHGP, Martins
de Toledo era professor dedicado
ao magistério, dirigindo o Grupo
Escolar Moraes Barros de 1912 até
1945. Samuel Pfromm Neto, em
seu “Dicionário de Piracicabanos”,
registra que Toledo Fez parte da
primeira turma de 15 professores
normalistas formados em Piraci-
caba em 30 de novembro de 1.900,
na antiga Escola Complementar,
criada em 1896, em prédio onde
passou depois a funcionar a Es-
cola Técnica e Industrial Fernan-
do Febeliano da Costa. Além da
escola, uma rua leva seu nome,
no bairro Jaraguá, casualmente
onde está a sede atual do IHGP.

William, autor do livro, lem-
bra que José Martins de Toledo
nasceu em 2 de novembro de
1884 e faleceu em 15 de julho de
1945 e “durante toda sua vida
teve apenas um foco: estudar e
mostrar que a educação é o bem
mais precioso que o ser humano
pode adquirir, pois, pode-se ti-
rar tudo de nós, exceto o conhe-
cimento, principalmente o que
nos é repassado para através dos
ensinamentos dos mestres e mes-
tras dentro do ambiente escolar”.

A Escola em Artemis foi

inaugurada em 1º de agosto de
1971. William lembra que Árte-
mis ou Artêmis, antigamente
fora chamada de Porto de João
Alfredo, é um dos mais antigos
núcleos rurais do município.
Porto pluvial por onde vinham
as madeiras das matas distantes.
É um bairro conhecido pela esta-
ção ferroviária da Fepasa ou So-
rocabana que funcionou até 1971.

No livro, ele aborda a saga
de famílias que contribuíram
para a manutenção do bairro
como os Corrente, Bereta e Ce-
denese que ainda hoje vivem
por lá. “São famílias e pessoas
tão queridas que estão nas me-
mórias de muitas outras famí-
lias que vivem lá até hoje”, diz.

O AUTOR – William Ro-
drigues da Silva é nascido em
Piracicaba. Tem licenciatura em
filosofia plena pela Unimep e
pedagogia pela Anhanguera Pi-
racicaba, além de ministrar
aulas de história e filosofia. É
professor da rede estadual
onde integrou-se em 2012. No
passado, auxiliou o ex-presi-
dente do IHGP Pedro Caldari em
seu livro sobre o centenário da
Igreja Matriz da Vila Rezende.

SERVIÇO
Lançamento do livro “50 anos
da Escola Professor José
Martins de Toledo”, de Willi-
am Rodrigues da Silva, Edi-
tora IHGP. Amanhã, 7, às 10
horas, na Fumep (Av. Monse-
nhor Martinho Salgot, 560 –
Areão). Distribuição gratuita.
Em seguida, os presentes
conhecerão o Centro Histó-
rico Nélio Ferraz de Arruda,
instalado em sala anexa.

PPPPPAAAAATRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIO

IHGP lança livro sobre
a Escola “Toledão”

William Rodrigues da Silva, autor do livro “50 anos
da escola Professor José Martins do Toledo”

Divulgação
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Entidades decidem tirar plano
em defesa do funcionalismo
Bebel diz que proposta será entregue aos pré-candidatos ao governo do Estado

Divulgação

Bebel coordenou audiência pública, na Alesp, que reuniu diversas entidades do funcionalismo estadual

Audiência pública da Frente
Parlamentar em Defesa do Funci-
onalismo da Ativa e Aposentados,
coordenada pela deputada estadu-
al Professora Bebel (PT), realiza-
da na noite desta última quarta-
feira, 5, debateu os caminhos para
derrotar o confisco salarial dos
aposentados e pensionistas e para
organizar a luta por valorização
profissional e salarial e contra os
numerosos ataques do governo
do PSDB aos servidores públi-
cos estaduais. Diante disso, foi
decidido pela elaboração de um
plano estadual unificado em
defesa do funcionalismo públi-
co, que será entregue aos pré-can-
didatos ao governo do Estado de
São Paulo nas eleições deste ano.

A audiência pública contou
com a participação de representan-
tes da CNTE, Apeoesp, Apase, CPP,
Afuse, Sifuspesp, Aspal, Fenale,
Sindisaudesp, Sinteps, Fórum das
Seis, FETE, Pública - Central do
Servidor, Assetj, Fórum Estadual
de Educação, Sindcop, Sindalesp e
Liga do Professorado Católico.

Durante a audiência, os pronun-
ciamentos foram de pesadas crí-
ticas à ofensiva do governo con-
tra os serviços públicos e os servi-
dores, o que também prejudica a
população que mais precisa.

“O governo do PSDB é negli-
gente com os serviços públicos e
pretende privatizá-los o máximo
possível, processo que avança por
meio das chamadas Organizações

Sociais. Isso o ocorre em todas as
áreas, mas é gravíssimo na saúde,
particularmente no IAMSPE (Ins-
tituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual de São
Paulo), o que motivou nosso
mandato a protocolar o pedido
de CPI na Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo”, dis-
se a deputada Professora Bebel.

As entidades também ex-

pressaram a unidade de todos e
o compromisso com a defesa do
IAMSPE, por concursos públicos,
condições de trabalho e melho-
ria contínua dos serviços ofere-
cidos. A reunião foi marcada
ainda por um sentimento de espe-
rança no futuro, por meio da elei-
ção de governantes e parlamenta-
res comprometidos com essas pau-
tas e muita disposição de luta.

PPPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA

Câmara Convida destaca
reforma de órgão de
tubos da Igreja Catedral

O programa Câmara Convida
recebe, hoje, 6, a partir do meio-
dia, o arquiteto Thiago Torina, es-
pecialista em patrimônio cultural,
para detalhar o processo de tom-
bamento do órgão de tubos insta-
lado, desde 1967, na Igreja Cate-
dral de Santo Antonio. Na opor-
tunidade, ele também explicou os
detalhes técnicos do instrumen-
to que foi construído em 1943
pelo alemão Guilherme Berner.

“Ele foi instalado aqui na ci-
dade coincidentemente no ano do
bicentenário de Piracicaba”, lem-
brou Torina. A vinda do instru-
mento para a Igreja Catedral ocor-
reu depois de uma grande explo-
são em um gasômetro próximo ao
Santuário Sagrado Coração de Je-
sus, localizada no bairro do Va-
longo na cidade de Santos, para
onde foi construído originalmen-
te, e que teve de ser demolido.

“O tombamento envolve di-
versos aspectos técnicos e his-
tóricos, por isso precisamos fa-
zer uma pesquisa com diversos
documentos que contribuam
para precisar as características
deste órgão de tubos”, explicou
Torina, que é membro da Comis-
são de Arquitetura e Arte Sacra
da Diocese de Piracicaba.

A vinda do órgão de tubos

Davi Negri

No programa também foi entrevistada a atriz Eva Prudêncio,
que atua na organização da I Mostra Preta Periférica de Teatro

para a Piracicaba foi viabiliza-
da pelo segundo bispo dioce-
sano da cidade, Dom Aniger
Maria Melillo, e na época o
pároco da Catedral, padre Otto
Dana, foi um dos entusiastas
da instalação do patrimônio.

SEGUNDO BLOCO – O
Câmara Convida também rece-
beu a atriz Eva Prudêncio, que
participa da organização da I
Mostra Preta Periférica de Tea-
tro, que acontecerá entre os dias
12 a 15 de maio. “O nosso objeti-
vo é mostrar toda a linguagem e
poesia de resistência do povo pre-
to de Piracicaba”, enfatizou Eva,
ao destacar que o evento reúne
parceiros como Casa do Hip Hop,
Vila África e Barranco Cultural.

“Queremos abordar a cons-
trução de um pensamento políti-
co sobre a negritude, favorecer a
expansão de sua representativi-
dade e a possibilidade de ampliar
a difusão da consciência da luta
do povo negro”, acrescentou.

O programa Câmara Convi-
da vai ao ar pela TV Câmara nos
canais 11.3 em sinal aberto, 4 da
Claro/Net e 9 da Vivo/Fibra, com
retransmissão nas mídias soci-
ais oficiais do Legislativo, no Fa-
cebook e Youtube, e no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

PROGRAMAÇÃO – I MOSTRA
PRETA PERIFÉRICA DE TEATRO

12/05 – Quinta-feira: 19h: abertura, no SESC Piracicaba.
20h15: espetáculo adulto “Macacos” (Mediação Coletivo Coi-
sa Preta), no SESC.

13/05 – Sexta-feira: 15h: “O Sopro de Caiumba, para todos
aqueles que vieram antes de Nós...” (mediação Coletivo Coi-
sa Preta), na Vila África (escola Jaçanã). 19h: Palestra com
o ator Felipe Menezes, Casa do Hip Hop. 20h30: Encontro
sobre Ancestralidades. 22h: Espetáculo adulto (Sessão Mal-
dita): “Aguaceiro”, na Casa Hip Hop.

14/05 - Sábado: 09h: Rota Afro. 10h: Espetáculo: “Zuri e o Pé
de Dendê”, em frente à igreja São Benedito. 12h: Atividades
artísticas no Quilombo Corumbataí. 15h: Espetáculo infantil
“O Sopro de Caiumba, para todos aqueles que vieram an-
tes de Nós... “, no Barranco Cultural. 17h45: Bate-papo com
Zezé Motta, no Sesc Piracicaba. 22h: Espetáculo adulto (Ses-
são Maldita): “Andarilho Homem Macaco”, Casa do Hip Hop.

15/05 - Domingo: 13h: Leitura Dramática online, com as atri-
zes Eva Prudêncio e Mayra Kristina. 15h: Oficina: Beleza Pre-
ta, na Vila África. 18h: Encerramento: espetáculo “A Grande
Dama”, Barranco Cultural.

O Sicredi, instituição finan-
ceira cooperativa com mais de 5,5
milhões de associados e presen-
ça em todos os estados brasilei-
ros e no Distrito Federal, captou
internacionalmente US$ 100 mi-
lhões (cerca de R$ 500 milhões)
para destinar a micro, pequenas
e médias empresas brasileiras li-
deradas por mulheres. A inicia-
tiva inclui o fator gênero como
critério para o uso dos recursos.

Os recursos foram mobiliza-
dos pela International Finance
Corporation (IFC), membro do
Grupo Banco Mundial, com parti-
cipação do BNP Paribas e Sumito-
mo Mitsui Banking Corporation
(SMBC). Esta é a primeira opera-
ção estruturada dos dois bancos
comerciais com o Sicredi, e re-
força o papel da IFC de atrair
novos investidores e dar visibi-
lidade ao mercado brasileiro
para grupos financeiros interna-
cionais. O Sicredi é cliente da IFC
desde 2013 e esta é a sexta ope-
ração entre as duas instituições.

A linha de crédito será desti-
nada a micro, pequenas e médias
empresas com faturamento anu-
al de até R$ 6 milhões e que te-
nham mulheres detendo mais de

50% do capital social do empre-
endimento. Os recursos estão dis-
poníveis desde o final de abril.

“Esperamos que esta inicia-
tiva impulsione muitas empresas
lideradas por mulheres e também
gere mais crescimento econômi-
co para as suas comunidades de
atuação. Iniciamos as captações
temáticas com a IFC em 2021 e,
agora, com esta segunda ação,
damos sequência ao plano de
captações internacionais para re-
forçar o nosso compromisso com
a agenda ESG, neste caso, espe-
cialmente ligado ao desenvolvi-
mento e empreendedorismo das
mulheres brasileiras”, afirmou
Cesar Bochi, diretor executivo
de Administração do Sicredi.

“Essa operação está alinhada
com o objetivo estratégico da IFC
de promover o crescimento econô-
mico sustentável e inclusivo, am-
pliando o acesso ao crédito para
pequenas empresas brasileiras lide-
radas por mulheres. Também esta-
mos reforçando nosso papel de au-
xiliar a atração de investidores para
o setor privado brasileiro, amplian-
do a base de relacionamento do Si-
credi”, disse Carlos Leiria Pinto,
gerente-geral da IFC no Brasil.

OOOOOPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADE

Sicredi capta US$ 100 milhões para
empresas lideradas por mulheres
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"Multiverso da Loucura"  invade salas de cinema
Divulgação

Benedict Cumberbatch, Benedict Wong e Xochitl Gomez viajam para
o Multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário

 "Doutor Estranho no Mul-
tiverso da Loucura", o 28º filme
de super-herói do Universo Cine-
matográfico Marvel, invade as
salas de cinema de todo o Brasil
neste final de semana, com exibi-
ção em mais de 2,2 salas. Em Pi-
racicaba  o filme já está em exibi-
ção em seis salas do Cine Shop-
ping. Sequência do longa original
de 2016, promete ultrapassar os
mais de 677 milhões de dólares
arrecadados mundialmente nas
bilheterias  por seu antecessor.

SEQUÊNCIA ESPERA-
DA - Esta sequência da nova fran-
quia "Doctor Strange" já era es-
perada com muita ansiedade pe-
los fãs do Mestre das Artes Místi-
cas há muito tempo. Quando o pri-
meiro filme  chegou em nossos ci-
nemas em 3 de novembro de 2016,
nos créditos finais do longa apare-
cia a frase: "Doutor Estranho re-
tornará" -- mas sem avisar quan-
do.  Retorna quase seis anos de-
pois, com este "Doutor Estranho
no Multiverso da Loucura".

Scott Derrickson, que dirigiu
o longa original, havia assinado
para dirigir esta sequência, mas
acabou desistindo, citando como
motivo "diferenças cristivas".
Então Sam Raimi, famoso por
dirigir os três primeiros filmes da

franquia "Homem Aranha" (em
2002, 2004 e 2007) e a série de
comédias de terror sobrenatural
"Evil Dead", assumiu a direção
desta sequência. Raimi dirige o
filme a partir de um roteiro es-
crito por  Michael Waldron.

Neste segundo filme, ao bus-
car ajuda num lugar chamado
Kamat-Taj, o ex-médico Stephen
Strange adquiriu superpoderes e
se transformou no poderoso mago
Doutor Estranho. No entanto,  um
feitiço proibido de sua magia, fei-
to para  manipular o tempo e o
espaço, criou uma abertura para o
Multiverso. Para restaurar a nor-
malidade do mundo, ele contará
com a ajuda de aliados místicos
novos e antigos, como a Feiticei-
ra Escarlate.  Porém , uma amea-
ça terrível e poderosa se aproxi-
ma da humanidade através de
um novo e misterioso adversário.
Ainda mais surpreendente, o vi-
lão se parece exatamente como o
próprio Doutor Estranho.

O ELENCO - O ator britâ-
nico Benedict Cumberbatch re-
torna como  Stephen Strange, o
Doutor Estranho, o neurocirur-
gião que se tornou Mestre das
Artes Místicas após um acidente
de carro que encerrou sua car-
reira.  Além dele, presenças tam-

bém nos papeis centrais de Eli-
zabeth Olsen como a Feiticeira
Escarlate, Chiwetel  Ejiofor como
Kari  Mordo, um ex-Mestre das
Artes Místicas que se tornou ini-
migo de Strange e  Benedict Wong,
como Wong, o Feiticeiro Supre-
mo, mentor e amigo de Strange.
Criada nos quadrinhos da Mar-
vel Comics, a personagem Ame-
rica Chavez faz sua primeira apa-
rição em uma obra live-action.
America Chavez é uma adoles-
cente que recebeu a habilidade
de viajar entre dimensões abrin-
do portais  Ela é interpretada por

Xochitl Gomez, em seu primeiro
papel de destaque no cinema.
Nascida no Canadá e filha de des-
cendentes mexicanos, ela acabou
de completar  16 anos de idade.

RECEPÇÃO - O filme chega
aos cinemas brasileiros bem ava-
liado pela crítica internacional. No
agregador de críticas Rotten To-
matoes, o longa obteve 79% de
aprovação após resenhas de mais
de 118 críticos. Segundo o con-
senso geral,  o filme "se constrói
sob o peso do expressivo MCU,
mas a  direção criativa de Sam
Raimi lança um feitiço divertido".

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Vereador visita escolas da região do Santo Antônio
O vereador Aldisa Vieira Mar-

ques, o Paraná (Cidadania), visi-
tou, na tarde da última quarta-
feira (4), as escolas municipais do
bairro Santo Antônio, Jardim Vi-
tória e Jardim Planalto, acom-
panhado de sua assessoria. Tam-
bém estiveram presentes o secre-
tário municipal de Educação,
Bruno Cezar Roza e sua equipe.

As vis i tas  foram fei tas
para avaliar o andamento es-
colar e observar alguns pedi-
dos das escolas referentes a
questões estruturais, parte hi-
dráulica e elétrica, entre outros.

A primeira visita foi reali-
zada na Escola Municipal Pro-
fessor André Franco Montoro,
que conta com 370 crianças ma-
triculadas, de 6 a 11 anos, do 1º
ao 5º ano. Lá, foram recepcio-
nados pela diretora Vanise Ma-
luf e pela coordenadora Ariane
Franco, além de alguns funcio-
nários da unidade escolar.

Na sequência, foi visitada
a Escola Municipal Eliana Ro-
della, que possui 211 alunos,
de 4 meses a 5 anos, matricu-
lados no berçário até o Jar-

Divulgação

Paraná visitou escolas municipais acompanhado pelo secretário de Educação

dim II.  A diretora Marcela
Aparecida Fermino e os fun-
cionários os atenderam.

Paraná e o secretário de Edu-
cação também foram recepciona-
dos pela diretora Kelly Nasci-
mento e sua equipe, da Escola
Municipal Professor Dr. Salim
Simão, que conta com 175 alunos
matriculados, de 4 meses até os 5
anos, do berçário até o Jardim II.

Por último, eles comparece-
ram à Escola Municipal Enedi-

na Lourenço Vieira, que possui
835 alunos do ensino infantil ao
fundamental, de 4 meses até os
10-11 anos, do berçário ao 5º
ano. Nela, foram atendidos pelo
diretor Fernando Oliveira e pela
equipe de trabalho da escola.

Em todas as unidades, o
secretário Bruno Roza esteve
acompanhado pela engenheira
de projetos da secretaria, Ana
Beatriz Cabana, e por sua as-
sessoria de comunicação.

O vereador Paraná elogiou e
agradeceu ao secretário Bruno e
à sua assessoria a atenção dis-
pensada em todas as unidades
escolares. “Essas visitas foram
realizadas em um momento mui-
to oportuno, para verificar as ne-
cessidades apontadas e também
as futuras reformas e investi-
mentos, beneficiando, dessa for-
ma, a comunidade, os funcioná-
rios dessas escolas e todos os alu-
nos dessa região”, comentou.
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Construção vê excesso de
exigências de cartórios
Audiência pública convocada pelo presidente da Câmara discutiu procedimentos
que, na opinião de empreendedores, extrapolam o papel que cabe aos ofícios

Críticas de construtoras e in-
corporadoras, endossadas por in-
tegrantes do governo municipal, à
atuação dos cartórios de registro
de imóveis de Piracicaba pauta-
ram audiência pública realizada
pela Câmara na tarde desta quar-
ta-feira (4). Os agentes imobiliá-
rios veem excessos nas exigências
feitas pelos ofícios, que, por seu
lado, afirmam cumprir estrita-
mente o que está na legislação.

Convocada pelo presidente
do Legislativo, Gilmar Rotta
(PP), a audiência pública trouxe
ao plenário vereadores, secretá-
rios municipais, consultores de
imóveis e empreendedores para
discutir uma situação que, se-
gundo Ricardo Kraide, presiden-
te da Ascopi (Associação das
Construtoras de Piracicaba),
"vem há muito tempo" e foi agra-
vada pela pandemia, com a falta
de atendimento presencial.

O engenheiro, com 37 anos na
área, cobrou um "alinhamento"
entre cartórios e Prefeitura para
que processos imobiliários deixem
de ficar travados por questões ti-
das como menores, como a diver-
gência na localização de um em-
preendimento —que, em muitos
casos, é uma, de acordo com o ca-
dastro mantido pelos ofícios, e
outra totalmente diferente, segun-
do o informado pela administra-
ção municipal no carnê do IPTU.

Como consequência, a demo-
ra para desfazer tais entraves tem
atrasado o lançamento de empre-
endimentos na cidade, provocan-
do a desaceleração do setor de
construção civil, geração menor
de empregos e a perda da capaci-
dade de Piracicaba em atrair no-
vos investimentos. A análise do
cenário foi trazida pelo secretário
municipal de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo,
José Luiz Guidotti Junior.

"A construção civil foi o seg-
mento que mais cresceu na pan-
demia; o mercado imobiliário fi-
cou muito aquecido em 2020 e
2021. Mas o Secovi mostra que Pi-
racicaba tem o menor estoque de
imóveis do Estado. O que isso quer
dizer? Que não teve lançamento,
que o mercado em Piracicaba fi-
cou estagnado, porque temos um
represamento de lançamentos
imobiliários", disse Guidotti, com
base em dados do sindicato pa-
tronal do setor imobiliário.

"Poderíamos estar fazendo
frente a este momento de maior
crise, mas Piracicaba ficou estag-
nada na construção civil porque
grandes projetos acabam parados
no cartório por problemas peque-
nos: 95% dos problemas não di-
zem respeito à Prefeitura, mas ao
cartório, como questões de retifi-
cação, nome de rua, certidões",
comentou. "O que escutamos dos
incorporadores é que há um ex-
cesso de exigências que extrapo-
lam o que o cartório deveria fa-
zer, que é analisar o registro e se
ater à sua condição notorial."

O secretário ilustrou sua fala
com o dado de que, dos mais de
7 mil empregos formais gerados
em Piracicaba em 2021, "somen-
te 665 vieram da construção ci-
vil". "Quem perde é o cidadão que
poderia estar trabalhando, mas
não está, porque as empresas
não estão conseguindo fazer seus
lançamentos. O que está faltan-
do é sensibilidade do cartório de
enxergar a resposta que o merca-
do poderia estar dando e não dá,
que é a geração de empregos."

Ricardo Kraide defendeu
"abrir um canal" entre os cartó-
rios de registro de imóveis e a
Prefeitura a fim de "amenizar
os problemas e agilizar a apro-
vação" de empreendimentos, já
que eles, como explicou, têm
"momento" para ser lançados e
o atraso, uma vez ocorrendo,
"muda totalmente o mercado".
Segundo o engenheiro, a maio-
ria dos embates decorre do con-

Davi Negri

Convocada por Gilmar Rotta (PP), a audiência pública trouxe ao plenário
vereadores, secretários municipais, consultores de imóveis e empreendedores

flito entre o que está na planta apro-
vada pela Prefeitura e o que "o car-
tório quer que se escreva nela".

Ele usou como exemplo o
questionamento que os ofícios
fazem a termos técnicos usados
nos projetos, como "barrilete"
em vez de "caixa d'água". "Não
é o cartório quem deve analisar
detalhes técnicos da planta, uma
vez que o projeto está aprovado
pela Prefeitura. O cartório quer
mudar detalhes que a Prefeitu-
ra não exige", criticou.

O presidente da Ascovi apon-
tou ainda outros três problemas
comuns: a exigência, pelos ofíci-
os, de documentos em formatos
não disponibilizados por bancos;
a cobrança, também pelos cartó-
rios, para que sejam especifica-
dos os imóveis que receberam
autorização da Prefeitura para
serem demolidos; e as divergên-
cias na grafia de ruas ou na lo-
calização de um empreendimen-
to. "O nome da rua está no carnê
do IPTU; é problema da Prefei-
tura com o cartório, não é o em-
preendedor que vai corrigir um
erro que está no carnê do IPTU."

Segundo Ricardo Kraide, a
demora aumenta a cada devoluti-
va dos ofícios apontando aspectos
que devem ser corrigidos pelas
construtoras, o que acaba parali-
sando os processos por "seis me-
ses, um ano". "O cartório manda
as devolutivas, analisando uma
parte do processo. Você as cum-
pre, mas depois recebe outras. Isso
acontece 5, 6, 7 vezes, não vem
tudo de uma vez só", comentou.
"Essas exigências do cartório te-
riam de estar alinhadas com a
Prefeitura, pois isso vai contan-
do prazo e porque, toda vez que
volta esse processo, todas as certi-
dões que foram emitidas vencem,
aí tem que emitir tudo de novo."

Representando o Secovi, o em-
presário Angelo Frias Neto defen-
deu "encontrar um meio-termo que
satisfaça a necessidade econômica
da cidade", já que, entre os reflexos
da atual situação, está a "arreca-
dação de impostos que deixa de ser
feita". "Os incorporadores e lotea-
dores sempre esbarram nessas di-
ficuldades. Fazemos empreendi-
mentos no Estado todo e, aqui em
Piracicaba, é complexo, há exigên-
cias demais. Todo esse processo se-
gura o desenvolvimento nosso."

Luciano Celencio, que repre-
sentou a Secretaria Municipal
de Obras na audiência pública,
disse que atualmente os servi-
dores da pasta perdem "mais
tempo revalidando certidões do
que aprovando empreendimen-
tos novos". Para o engenheiro,
a solução passa pelo "respeito às
atribuições", já que hoje acon-
tece de "o cartório querer inter-
pretar uma questão técnica". "As
atribuições construtivas e técni-
cas cabem à Semob, e as jurídi-
cas e documentais, ao cartório;
se isso for respeitado, diminui
muito a perda de tempo nossa."

Presidente da Emdhap (Em-
presa Municipal de Desenvolvi-
mento Habitacional de Piracica-

ba), Sérgio Maluf Chaim contou
estar em tratativas com os ofici-
ais dos dois cartórios de registro
de imóveis da cidade para uma
possível padronização de mode-
los que façam ambos os lados
pouparem tempo diante do "re-
trabalho" gerado, por exemplo,
pela necessidade de emitir nova-
mente certidões vencidas.

"Temos muito que conver-
sar ainda para que se gere me-
nos retrabalho para cartórios e
Prefeitura. Se tivermos esses
modelos aprovados pelos cartó-
rios, atendendo às reivindica-
ções da Ascopi, conseguiremos
com certeza reduzir bastante o
tempo desse processo de apro-
vação e registro de incorpora-
ção, entre outras coisas, para que
Piracicaba seja uma cidade ami-
ga do empreendimento, amiga
desses investimentos", afirmou.

Rafael Dornellas, presiden-
te da Comissão de Direito Imobi-
liário da Ordem dos Advogados
do Brasil de Piracicaba, esclare-
ceu que, embora as reclamações
sejam conhecidas pelos próprios
advogados que atuam na área,
os registradores estão cumprin-
do a lei. "Eles não estão errados,
não estão inventando. O regis-
trador não age de vontade pró-
pria, mas de acordo com a lei."

Ele recomendou que empre-
endedores consultem advoga-
dos especialistas em direito imo-
biliário para dirimir questões
por meio do instrumento cha-
mado "dúvida registral", recur-
so jurídico que pode ser acionado
pela pessoa que não se conforme
com as exigências formuladas
pelo cartório para o registro de
um imóvel. "A OAB pode ajudar:
estamos 100% disponíveis para
dar curso de capacitação e aju-
dar vocês em dúvidas técnicas."

Juiz-corregedor do registro
de imóveis em Piracicaba, Mau-
ro Antonini, também juiz da 5ª
Vara Cível, acolheu os aponta-
mentos feitos durante a audiên-
cia pública e relatou que, a pedi-
do do governo municipal, recen-
temente foi aberto "diálogo mais
efetivo entre Prefeitura e cartóri-
os para evitar essas divergências".
"Esse primeiro contato já foi esta-
belecido, para que evitemos ao
máximo as devoluções", disse.

Ainda sobre as notas devolu-
tivas, Mauro Antonini informou
que os cartórios de registro de
imóveis "têm que cumprir estrita-
mente a legislação de registros
públicos, de 1973, e diversas leis
posteriores". "Além delas, têm que
seguir à risca a regulamentação
dessas leis, feita por normas de
corregedorias da Justiça dos Es-
tados membros, e a normativa
suplementar da Corregedoria Na-
cional de Justiça", completou.

"O oficial tem que, por dever,
fazer uma qualificação desse tí-
tulo, em que ele identifica se há
elementos que não atendem a essa
regulamentação. A regra diz que
devem ser evitadas ao máximo
sucessivas notas devolutivas. So-
bre esse aspecto, vou me reunir

com os registradores e enfatizar
a necessidade de uma análise
mais minuciosa para evitar suces-
sivas devoluções", prometeu.

"Se vocês chegarem à conclu-
são de que a exigência é descabi-
da, convém suscitar o 'procedi-
mento de dúvida': o oficial vai
mandar ao juiz-corregedor esse
procedimento e aguardar prazo
de 15 dias para o interessado se
manifestar; depois, colhe-se pa-
recer do Ministério Público e, em
seguida, o juiz-corregedor confe-
re sentença", aconselhou.

Uma vez consolidada, a de-
cisão da corregedoria dá respal-
do ao caso em questão e aos de-
mais que a ele forem semelhan-
tes no futuro, servindo de parâ-
metro para o que deve, ou não,
continuar a ser exigido. "Os re-
gistradores ficam 'de mãos amar-
radas', porque têm que cumprir
estritamente a legislação. Quan-
do não há precedente em relação
a algum tema, existe essa inse-
gurança da parte deles, que pode
ser resolvida a partir desse pro-
cedimento de dúvida", reiterou.

Mauro Antonini afirmou que-
rer que o diálogo entre a adminis-
tração municipal e os ofícios seja
"permanente". "Acredito que a
partir desta audiência pública con-
seguiremos vários progressos. É
importante ter esse feedback: se há
uma alegação de que aqui os em-
preendimentos estão mais repre-
sados do que em outras cidades,
temos de apurar o motivo. Estou à
disposição para conversar. Vamos
tentar agilizar o atendimento nos
cartórios de registro de Imóveis."

O presidente da Câmara pro-
pôs que, após a reunião de Mau-
ro Antonini com os titulares dos
cartórios, o juiz-corregedor pro-
mova nova conversa com a parti-
cipação de Gilmar Rotta e de re-
presentantes da Ascopi, do Seco-
vi, do Executivo e da OAB "para
passar a todos qual encaminha-
mento foi dado para sabermos o
que vai ser feito e tentarmos che-
gar a um denominador comum".

Também estiveram presen-
tes na audiência pública os vere-
adores Acácio Godoy (PP), Pedro
Kawai (PSDB) e Fabrício Polezi
(Patriota). "Estamos falando de
como podemos tornar nossas bu-
rocracias mais assertivas para
que os trabalhos fluam, pois,
quando uma obra atrasa, isso
impacta na geração de emprego
e no custo de quem vai adquirir
no final aquela posição", obser-
vou Acácio Godoy. "Esse diálogo
é importante para que a cidade
ganhe, a arrecadação aumente e
o munícipe seja beneficiado com
emprego", comentou Polezi.

O procurador-geral do mu-
nicípio, Guilherme Monaco de
Mello, o secretário municipal de
Finanças, Artur Costa Santos,
e a presidente da OAB de Pira-
cicaba, Fernanda Dal Picolo,
também compareceram à audi-
ência pública. Os oficiais de re-
gistro Everton Luiz Martins
Rodrigues e Antonio Ranaldo
Filho justificaram ausência.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio de Plano Municipal de
Controle ao Aedes (PMCA), ligado
ao Centro de Controle de Zoono-
ses (CCZ), da Secretaria Munici-
pal de Saúde, realiza amanhã, 7,
das 8h30 às 14h, mais um arras-
tão da dengue para combate ao
mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela urbana na
região do bairro Algodoal, com
concentração no varejão do bair-
ro (rua Victório Laerte Furlan).
O último arrastão, dia 30, pas-
sou pelo Mário Dedini e recolheu
7,5 toneladas de inservíveis.

A orientação é para que os
moradores deixem nas calçadas
qualquer material que possa acu-
mular água. Não serão recolhidos
entulho, lixo doméstico e galhos
de árvores. “Ao longo da semana
passamos com carro de som nessa
região, informando a população
sobre o arrastão e dando as devi-
das orientações para que a ação
atenda as expectativas assim como
ocorreu nas ações anteriores”, es-
clarece Sebastião Amaral Campos,
o Tom, coordenador do PMCA.

De acordo com o banco de
dados da Vigilância Epidemioló-
gica, de 1º/01 a 29/04 de 2022,
foram 2.066 notificações de casos

suspeitos para a dengue, com 392
confirmações e nenhum óbito regis-
trado. No mesmo período de 2021,
foram 9.804 notificações, com 4.114
confirmações e nenhum óbito.

EDUCATIVO – Em parale-
lo ao arrastão, equipes do PMCA,
em parceria o programa USP Re-
cicla e o NEA (Núcleo de Educa-
ção Ambiental) da Sedema (Secre-
taria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente), realizam ação educa-
tiva junto aos coletores indepen-
dentes de material reciclado resi-
dentes nas ruas Alberto Pinto da
Fonseca e João Raimundo do
Nascimento, locais considerados
insalubres para estes recicladores
que também convivem com animais
nocivos à saúde como baratas, roe-
dores, escorpiões e muitos criadou-
ros do mosquito da dengue.

“Em parceria com a USP Re-
cicla e o NEA, vamos visitá-los e
orientá-los sobre a forma correta
do manuseio do material reciclá-
vel e inservíveis, assim como tra-
tar melhor a questão da insalubri-
dade em que convivem e o me-
lhor destino final para os mate-
riais. Além disso, faremos uma
limpeza geral dessas duas ruas
junto ao trabalho informativo re-
alizado pelo carro de som que
estará no bairro”, completa Tom.
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Algodoal recebe o arrastão
da dengue amanhã, dia 7

O selecionado pelo Amigos da
Arte receberá até R$ 25 mil e será
apoiado com a direção artística do
projeto, a contratação e o paga-
mento dos artistas envolvidos na
realização do mural, inclusos ma-
teriais necessários para a execu-
ção do serviço, e a divulgação das
ações resultantes e a prefeitura terá
como contrapartida realizar e ar-
car com os custos referentes à pro-
dução e a documentação audiovi-
sual das ações propostas no proje-
to para a composição e execução
do trabalho ou obra. Dentre os
projetos recebidos, um será seleci-
onado por comissão interna da
Semac, para o envio da inscrição.

Os interessados devem preen-
cher o arquivo editável no site
www.semactur.piracicaba.sp.gov.br
e encaminhar até quarta-feira, dia
11/05, às 23h59, pelo e-mail juntos
pelaculturapiracicaba@gmail.com,
colocando em Arte Urbana SP.

O Juntos Pela Cultura visa
estreitar a parceria entre o Gover-
no do Estado e as Prefeituras na
área cultural, fortalecer a produ-
ção independente, ampliar o aces-
so da população à arte, descentra-
lizar o investimento público na
área e estimular o desenvolvimen-
to da economia criativa de São
Paulo. A gestão e produção do pro-
grama é da Organização Social
Amigos da Arte que há mais de 17
anos difunde e fomenta a arte e a
cultura no Estado de São Paulo.

GRAND PARK
A pedido de moradores, o ve-
reador Anilton Rissato (Patri-
ota) esteve, na quarta-feira
(4), na área de lazer do bairro
Gran Park, na rua Davi Giusti.
No local, Rissato conferiu a
situação em que se encontra
o local. Entre as queixas dos
moradores, está a falta de
limpeza e manutenção do lo-
cal, como mato alto, que im-
pede a utilização da área de
lazer, quadro de energia ex-

posto, alambrado, playground
e campo de areia. "A reforma
da área de lazer trará gran-
des benefícios a todos, além
de voltar a cumprir sua fun-
ção social comunitária a que
se destina", destacou o par-
lamentar, que também es-
clareceu que já encaminhou
oficio ao Executivo para que,
através das secretar ias
competentes, sejam toma-
das as devidas providências.

Divulgação

A Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac) informa
que estão abertas até 11/05 as
inscrições para a chamada pú-
blica Arte Urbana SP, que faz
parte do projeto Juntos pela
Cultura 2022, destinado a ar-
tistas do Estado de São Paulo.

O Arte Urbana SP é um pro-
grama de apoio à realização de
murais, instalações e interven-
ções de arte urbana e composi-
ção de galerias a céu aberto, uti-
lizando temas e técnicas gráficas
da arte de rua, executado por
artistas, grupos e coletivos de
relevância no cenário cultural
local e regional. Consiste em um
conjunto de ações regionalizadas
de difusão cultural, com foco na
expressão visual da cultura de
rua, dialogando com as identi-
dades locais e regionais dos mu-
nicípios do Estado de São Paulo.

Serão selecionados 100 mu-
nicípios que deverão fornecer in-
formações e documentos por
meio de inscrição online, como a
indicação de local para a realiza-
ção do mural, artistas, grupos ou
coletivos de relevância no cená-
rio local e/ou regional para exe-
cução da obra, eixo temático e
técnicas gráficas utilizadas, pro-
jeto operacional e infraestrutu-
ra necessária e plano de comuni-
cação, contendo a documentação
audiovisual do processo criativo
e desenvolvimento da obra.

AAAAARTERTERTERTERTE U U U U URBANARBANARBANARBANARBANA SP SP SP SP SP

Inscrições para chamada
pública já estão abertas



A7
A Tribuna Piracicabana
Sexta-feira, 6 de maio de 2022

MMMMMAIOAIOAIOAIOAIO A A A A AMARELOMARELOMARELOMARELOMARELO

Semuttran realiza ações
focadas na segurança
Entre as iniciativas está a campanha Lonjura que Salva Vidas, que conscientiza sobre
a necessidade, por lei, de manter a distância de 1,5 metro entre veículos e ciclistas

Este mês é dedicado ao Movi-
mento Maio Amarelo, que tem por
objetivo conscientizar a população
sobre segurança e redução de aci-
dentes no trânsito. Neste ano, o
tema é Juntos Salvamos Vidas. Em
Piracicaba, a Prefeitura, por meio
da Secretaria Municipal de Mobi-
bilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), realiza
diversas ações, em especial a cam-
panha Lonjura que Salva Vidas,
que foca na distância de 1,5 metro
entre carros, motos e ciclistas.

“Nosso principal objetivo com
a campanha Lonjura que Salva
Vidas é informar motoristas e ci-
clistas sobre a lei do metro e meio,
que é o artigo 201 do Código de
Trânsito Brasileiro. Ela será de
grande visibilidade, com apoio di-
reto dos ciclistas e de empresas
que prestam serviço nessa área.
Até nosso XV de Piracicaba está
envolvido. Temos certeza que
trará muitos benefícios para a ci-
dade”, afirma a titular da Semut-
tran, Jane Franco de Oliveira.

Com a flexibilização das re-
gras sanitárias devido à pandemia,
Jane lembra que, neste ano, as
ações do Maio Amarelo voltarão a

Justino Lucente

Projeto Vias Seguras integra programação do Maio Amarelo e
tem por objetivo a mudança de hábitos por parte dos motoristas

ter encontros presenciais. No
eixo de educação no trânsito, o
tema Maio Amarelo será aborda-
do no CIET (Centro Infantil de
Educação no Trânsito), onde cer-
ca de 700 pessoas entre crianças
e professores participarão das
atividades neste mês, e em pa-
lestras em empresas interessadas
e na Secretaria Municipal de
Transportes Internos (Semuttri).

As empresas interessadas po-
dem solicitar palestras por meio do
telefone (19) 3433-0328 ou e-mail
ciet.semuttran@piracicaba.sp.gov.br.
“Depois de dois anos de pandemia,
temos agora a possibilidade de
encontrar as pessoas e isso é mui-
to importante quando falamos em
conscientização. Serão palestras,
blitze, estaremos nas ruas, esco-
las, empresas. Isso é muito rele-
vante”, enfatiza a secretária.

Para a realização das ações
voltadas ao Movimento Maio
Amarelo, a Semuttran já conta
com apoio de parceiros como a
Guarda Civil Municipal (GCM)
e a Polícia Militar (PM), com o
projeto Vias Seguras, blitze e
ações focadas na retirada de
veículos abandonados das vias,

a partir das denúncias recebi-
das via SIP-156, daqueles veí-
culos irregulares e/ou que afe-
te a segurança e saúde pública.

“Também daremos apoio às
atividades realizadas pelo Sest/
Senat, entre outros parceiros,
como já é habitual, e a ilumina-
ção em amarelo de monumen-
tos da cidade”, informa o chefe
em Educação de Trânsito da
Semuttran, Ricardo Piton.

Na quarta-feira, 4, o monu-

mento do soldado em alusão à
Revolução Constitucionalista de
1932, na praça José Bonifácio,
foi iluminado de amarelo. On-
tem, 5, foi a vez da Estação da
Paulista. Ambos continuarão
iluminados na cor do movimen-
to Maio Amarelo durante todo
o mês. O movimento Maio Ama-
relo foi criado para chamar a
atenção da sociedade para o alto
índice de mortes e feridos no
trânsito em todo o mundo.
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Excursão do CPP para
Campos do Jordão

A diretoria do Centro do
Professorado Paulista Regio-
nal de Piracicaba realizará ex-
cursão para Campos do Jor-
dão no período de 3 a 5 de ju-
nho (retornando na segunda-

feira, 6 após o café da ma-
nhã). As inscrições estarão
abertas a partir das 8 horas
do próximo dia 11, na sede
Centro da Entidade. Informa-
ções 3433.5106 ou 3434.8732.
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Apenas 55% da população tem acesso à coleta de esgoto
No Brasil, inúmeros esforços

são direcionados para que o país
avance na universalização do sa-
neamento. Também é perceptível
a aderência dessa questão quan-
do relacionada à Agenda 2030 e
aos ODS - Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável. De acordo
com o Instituto Trata Brasil, no
país são mais de 35 milhões de pes-
soas sem acesso à água segura para
consumo e 100 milhões de vidas
sem coleta e tratamento de esgoto.

Segundo dados do SNIS - Sis-
tema Nacional de Informações so-
bre Saneamento, apenas 55% da
população tem acesso a coleta de
esgoto, sendo que destes apenas
50,8% é tratado, o que significa
que apenas 28% da população bra-
sileira tem acesso a tratamento de
esgoto. Isso mostra que, nas últi-
mas duas décadas, não foi percep-
tível o movimento no país para er-
radicar essa desigualdade relacio-
nada ao tratamento de esgoto.

Os reflexos negativos vão
muito além dos impactos soci-
ais que envolvem um território;
causam danos à saúde da po-
pulação, ao meio ambiente e
comprometem os mananciais.
Segundo o Atlas de Saneamento
- abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário publicado em
2021 pelo IBGE, a região sudes-
te se destaca em relação aos
avanços em investimentos para
universalização do saneamento.

Piracicaba faz parte de um
seleto grupo de cidades que ofe-
rece à sua população o acesso
ao saneamento em sua totalida-
de. Com dez anos de atuação
séria e comprometida com o pro-
pósito da universalização, a con-
cessionária Mirante, parceria pú-
blico-privado realizada em 2012
com o município de Piracicaba,
promoveu inúmeras ações que
propiciaram destaque do municí-
pio no setor de saneamento.

Com um modelo de gestão
com foco na universalização, os
serviços prestados seguem com
qualidade, tanto na operação
quanto na eficiência operacional,
em prol da população piracicaba-
na. Atualmente, são beneficiadas

pela estratégia de universalização
dos serviços aproximadamente
400 mil pessoas. Entre os ganhos
destacam-se a redução dos proble-
mas de saúde, a valorização imo-
biliária, a valorização do turismo
local e a melhora da qualidade de
vida. Mas há também aspectos
econômicos, como o aumento da
produtividade na população.

Segundo o diretor executivo
da concessionária, Luiz Henrique
Nóbrega, “Atualmente, a univer-
salização do saneamento básico é
observada como tema central da
agenda pública brasileira, e apre-
senta-se como um desafio a ser
superado no país. Vale lembrar que
o Marco Legal do Saneamento –
instrumento legal para potenci-

alizar o direito universal ao sane-
amento, tem como meta universa-
lizar o saneamento básico no país
até 31 de dezembro de 2033, atin-
gindo cobertura de 99% do for-
necimento de água potável e de
90% para coleta e tratamento de
esgoto no território nacional
com previsão de investimentos
de até R$ 700 bilhões. E Piraci-
caba já conquistou essa meta”.

“Os ODS - Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável, traçados
pela Organização das Nações Uni-
das - ONU, trazem à luz, de manei-
ra mensurável, o saneamento como
forma de combater a pobreza ex-
trema e a fome, prevenindo do-
enças e viabilizando a equidade
social”, finaliza Luiz Henrique.

Mirante promoveu inúmeras ações que propiciaram destaque do município

O vereador Gilmar Tanno
(PV), na manhã de segunda-fei-
ra (2) percorreu as dependências
do Viveiro Municipal, sendo re-
cebido pela responsável da uni-
dade ambiental, Clementina Ros-
sini, que discorreu sobre proces-
sos e procedimentos a que o mu-
nicípio recorre para garantir as
políticas ambientais, no forneci-
mento de mudas de árvores que
são plantadas em áreas verdes da
cidade. Além de discorrer sobre
orientações ao público, no plan-
tio em calçadas e, destacando es-
pécies que não mais são utiliza-
das, a exemplo das sibipirunas.

Gilmar Tanno parabenziou
o trabalho que o Viveiro Muni-
cipal desenvolve na cidade. E,
também se inteirou dos serviços
que hoje estão disponibilizados
à população, a exemplo do tele-
fone 156, como a maneira mais
fácil de se registrar um pedido
para verificar corte de árvores,

Tanno visitou o local e foi recebido pela responsável da unidade

Davi Negri

Horário de Atendimento: Segun-
da à Sexta: 08:30 hs às 17:00
hs. Para adquirir mais de 20
mudas, as solicitações devem ser
protocoladas no balcão de aten-
dimento da Sedema (secretaria
municipal de Defesa do Meio

Ambiente) - 9º andar - Centro
Cívico, rua Capitão Antônio Cor-
rêa Barbosa, 2233, 9º andar,
(Chácara Nazareth) especificando
a quantidade de mudas necessári-
as, as espécies desejadas e o local
onde será realizado o plantio.
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Vereador destaca relevância do Viveiro Municipal
onde após análise os serviços
serão programados e, a decisão
poderá ser pela substituição da
espécie, em serviço completo que
inclui até a retirada de tocos.

SERVIÇO - O Viveiro Mu-
nicipal está localizado no bairro
Santa Rita, rua Carolina Sachet-
to Martins, 419, produz grande
parte das mudas destinadas ao
plantio em calçadas, áreas ver-
des, sistemas viários, parques,
praças etc. Em 2005, o Viveiro
produzia aproximadamente 80
mil mudas. Atualmente são pro-
duzidas cerca de 180.000 mudas/
ano. O Viveiro realiza visitas mo-
nitoradas de grupos de estudan-
tes, associações e moradores. Es-
tas visitas devem ser agendadas
pelo telefone (19) 3424-1692.

DOAÇÃO - para obter mu-
das produzidas no Viveiro: até
20 mudas: as solicitações devem
ser feitas através do SIP 156 (Ser-
viço de Informação à População).

Divulgação
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Sessão de cinema e trilha
noturna acontecem hoje, 6

Divulgação

Filme Amazônia O Despertar da Florestania será exibido no Horto

Um cineminha seguido de tri-
lha noturna. Essa é a proposta da
atividade de hoje, 6, do programa
Vem pro Horto, realizado pela Se-
cretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), e par-
ceiros, a partir das 19h30. As va-
gas para o evento já se esgota-
ram. Um ônibus gratuito por
meio da linha 221- Horto Tupi,
saindo da plataforma B03 do
Terminal Central de Integração
(TCI), às 18h, e retornando do
Horto às 23h, foi disponibiliza-
do pela Prefeitura. Confira o iti-
nerário no site tupitransporte.
com.br no botão Linhas e Horários.

Em parceria com o Progra-
ma Ecofalantes Universidades, o
filme exibido será Amazônia: o
Despertar da Florestania, das
19h30 às 21h30. A direção é de
Christiane Torloni e Miguel Pr-
zewodowski, com participações
especiais de Miriam Leitão e An-
dré Trigueiro. Com a proposta de

abordar como o meio ambiente
vem sendo tratado desde o iní-
cio do século 20, a produção res-
gata personagens históricos e re-
úne depoimentos de represen-
tantes dos mais diversos segmen-
tos ligados ao tema – a lista in-
clui indígenas, ambientalistas,
jornalistas, artistas e intelectuais,
entre outras pessoas que vêm lu-
tando para preservar esse legado.

A trilha noturna será con-
duzida pela agência Nas Nu-
vens Ecoturismo, com 3 km de
extensão. Os participantes de-
vem levar sua lanterna, garra-
finha de água e lanche.

O Vem pro Horto é uma reali-
zação da Prefeitura, por meio da
Sedema, Instituto de Pesquisas
Ambientais, Fundação Florestal e
OCA, com o apoio da Guarda Ci-
vil, Semuttran e Tupi Transportes.
Para conhecer mais, acesse: ht-
tps://youtu.be/_H82n-wSvbs; ht-
tps://youtu.be/Elon7bbe0Po.

Para a presidenta da Apeo-
esp (Sindicato dos Professores
do Ensino Oficial de Ensino do
Estado de São Paulo), a deputa-
da estadual Professora Bebel
(PT), o ex-presidente Lula estar
na capa da importantíssima re-
vista norte-americana Time,
uma das mais influentes do
mundo, “é um sinal inequívoco
da sua importância como esta-
dista global”. Na publicação des-
ta semana, a Time, publica en-
trevista  em que destaca que “O
Segundo Ato de Lula - o líder
mais popular do Brasil tenta vol-
tar à presidência”, destacou a par-
lamentar em suas redes sociais.

Respondendo às perguntas da
revista, Lula fez uma avaliação da
situação econômica, social e polí-
tica do Brasil sob o governo de Jair

EEEEESTSTSTSTSTADISTADISTADISTADISTADISTAAAAA

Lula na capa da revista Time
é reconhecimento, diz Bebel

Divulgação

O ex-presidente Lula foi capa da revista Time, nesta semana

Bolsonaro e, citando dados de seu
governo para apontar o que pre-
tende fazer ao retornar ao Palácio
do Planalto. “As pessoas trabalha-
vam, as pessoas tinham aumento
de salário, os reajustes salariais
eram acima da inflação. Então,
penso que as pessoas têm sauda-
des disso e as pessoas querem isso
melhorado", disse o ex-presidente.

Mostrando que também
tem consciência de seu papel
como líder internacional, ava-
liou o conflito armado na Ucrâ-
nia e foi enfático ao dizer que, se
o presidente Vladimir Putin, da
Rússia, errou ao invadir a Ucrâ-
nia, o presidente deste país, Wo-
lodymyr Zelensky, também é cul-
pado, por não se empenhar mais
na via da diplomacia e da negoci-
ação, estimulando a guerra.
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Projeto vai levar música ao
vivo para feiras e varejões
O primeiro show acontece no domingo, 8, com a apresentação da dupla
sertaneja Claudemir & Moises, às 9h, no Varejão da Raposo Tavares

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio das secretarias da Ação
Cultural (Semac) e de Agricultura
e Abastecimento (Sema) organiza
uma série de apresentações musi-
cais nos varejões e feiras livres até
o final do ano, por meio do projeto
Música nos Varejões. O primeiro
show acontece no domingo, 8,
com a apresentação da dupla ser-
taneja Claudemir & Moises, às 9h,
no Varejão da Raposo Tavares.

Novos shows estão progra-
mados para a feira livre do Ma-
tão (12/06 – Dia dos Namora-
dos), Varejão da Paulista (30/07
– em comemoração ao aniversá-
rio de Piracicaba, que é no dia
1º/08), Varejão do Piracicami-
rim (13/08 – Dia dos Pais), Va-
rejão da Paulista (12/10 – Dia
das Crianças) e Varejão Central
(17/12 – Apresentação de Natal).

A secretária da Sema, Nan-
cy Thame, lembrou que a inicia-
tiva está ligada aos princípios da
atual Administração, que pro-

Divulgação

A dupla Claudemir e Moisés foi criada no início de 1990

cura garantir o uso democráti-
co dos espaços públicos para a
convivência e integração social,
principalmente por meio de ati-
vidades culturais e artísticas.
“Nada melhor do que promover
essa integração social pela mú-
sica, independente do estilo
apresentado”, disse Nancy.

Adolpho Queiroz, titular
da Semac, disse que a progra-
mação contará até o final do
ano com vários grupos musi-
cais, com representantes da
MPB, pagode, música clássica
e sertaneja. “Pensamos numa
programação eclética,  com
atrações que prometem agra-
dar aos mais diferentes públi-
cos”, comentou Adolpho.

OS ARTISTAS – A dupla
Claudemir & Moises foi criada
no início de 1990, em Piracicaba,
e passou a participar, desde en-
tão, de festas em igrejas, missas
sertanejas, quermesses, progra-
mas de rádio e passeio de bar-

cos. Atualmente, a equipe é for-
mada por 10 integrantes, com um
repertório que passa pelo sertane-
jo tradicional e raiz, além de rit-

mos dançantes. A dupla possui
um programa na Educativa FM,
que vai ao ar todos os domingos,
chamado Encontro Sertanejo.

SSSSSANTANTANTANTANTAAAAA C C C C CASASASASASAAAAA

Pavão é homenageado
nos 42 anos do Sindetrap

O provedor da Santa Casa
de Piracicaba, João Orlando
Pavão, foi um dos homenage-
ados durante concorrido even-
to organizado para reverenci-
ar os 42 anos do Sindetrap
(Sindicato das Empresas de
Transporte de Cargas Piraci-
caba e Região). Acompanhado
da esposa Cecília, Pavão, que é
diretor jurídico do Sindicato,
recebeu a homenagem do pre-
sidente Luis Guilherme Sch-
nor, sendo reconhecido pelo
importante papel e contribuição

para que a entidade chegasse
sólida ao seu 40º aniversário.

“Acompanho a história do
Sindetrap desde 1980, quando a
entidade ainda era uma associa-
ção, a Adetrap, que depois, a par-
tir de 1988, transformou-se em um
dos maiores e mais organizados
sindicatos na área de transporte
rodoviário de cargas da região e
do país”, conta Pavão. Segundo
ele, tem sido uma honra imensu-
rável participar deste processo e
ser reconhecido por isso. “Estou
lisonjeado e orgulhoso”, disse.

Divulgação

“Acompanho a história do Sindetrap desde 1980, quando
a entidade ainda era uma associação”, recordou Pavão
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Ruas esburacadas denotam
problemas básicos do bairro
Na rua Lourivaldo Chitolina, os moradores reivindicam o reparo em calçadas,
operação tapa-buracos e outros melhoramentos de estruturas viárias

O vereador Gilmar Tanno
(PV), na manhã de segunda-fei-
ra (2) percorreu a região do bair-
ro Santa Rita, especialmente na
rua Lourivaldo Chitolina, em tre-
cho de 200 metros de extensão
linear, onde os moradores reivin-
dicam o reparo em calçadas, ope-
ração tapa-buracos e outros me-
lhoramentos de estruturas viári-
as, devido ao estado precário em
que se encontra o entorno desta
via, em problemas oriundos des-
de a formação do loteamento.

Na oportunidade, o verea-
dor Gilmar Tanno foi recebido
pelo morador Pedro José An-
dreotti, que mostrou os princi-
pais pontos deteriorados do

Moradores reivindicam obras estruturais que foram negligenciadas
desde a formação do loteamento, constata o vereador Gilmar Tanno

Davi Negri

bairro, que há anos aguarda a
intervenção do poder público,
na manutenção e reparos. "A
rua está intransitável, a situação
piorou depois que foi colocada a
rede de esgoto, pois eles não fize-
ram o devido reparo no asfal-
to", relata o morador, além de
reclamar das condições precá-
rias das calçadas, e de lembrar
que antes o bairro tinha varre-
deiras que percorriam a região.

O vereador Gilmar Tanno
reiterou a disposição de acionar
as secretarias municipais de
Obras e a de Defesa do Meio Am-
biente para os devidos reparos da
camada asfáltica, bem como a
limpeza e manutenção do bairro.

SSSSSEMDETTUREMDETTUREMDETTUREMDETTUREMDETTUR

Empreeenda-Pira acontece hoje, dia 6, na praça Sírio-Libanesa
A Secretaria de Desenvol-

vimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur) promove
hoje, 6, o Empreenda-Pira, um
programa de fomento e incen-
tivo à economia informal que
reunirá food trucks. O evento
acontecerá das 10h às 16h30,
na praça Sírio-Libanesa, em
frente à Semdettur, na rua
Monsenhor Manoel Francisco

Rosa, 900, Centro. O Empreen-
da-Pira vai oferecer food tru-
cks de lanches, espetinhos, pas-
téis, cachorro-quente, salga-
dos, doces e churros. Quem vi-
sitar a praça sírio-libanesa no
período também poderá com-
prar artesanatos e roupas.

Cris Batochio, assessora de
projetos especiais em Trabalho
e Renda da Semdettur, lembrou

que durante a pandemia o setor
de economia informal foi um dos
que mais cresceu. “O segmento
da alimentação está em alta e
por isso temos criado alternati-
vas que possam beneficiar esses
empreendedores”, comentou.

A Semdettur tem feito um
trabalho importante para auxili-
ar as pessoas que querem empre-
ender, buscando a atividade am-

bulante ou de trailer. Assim, fo-
ram criados novos pontos no Ae-
roporto Pedro Morganti, no En-
genho Central, no bairro Vila Sô-
nia, Caxambu, Vila Fátima, en-
tre outros. Apenas em 2020, fo-
ram 114 novos autorizados, em
2021 foram 103 novos e até o mo-
mento, mais 24 autorizados.
Atualmente, o município conta
com 743 ambulantes ativos
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Prefeito se reúne com grupo de
trabalho para discutir estatuto
O prefeito se reuniu com o comandante da Guarda Civil, Sidney Miguel da Silva
Nunes, e com o Grupo de Trabalho (GT) composto por integrantes da corporação

O prefeito Luciano Almeida
esteve na manhã de ontem, 5, na
sede da Guarda Civil Municipal de
Piracicaba para discutir a refor-
ma do Estatuto da Corporação,
que deve ser alterado para se
adequar à Lei 13022, do Estatu-
to Geral da Guarda Civil, que
normatiza as guardas munici-
pais em todo território nacional.

O prefeito, acompanhado da
chefe de Gabinete, Juliana Bacca-
rin, se reuniu com o comandante
da Guarda Civil, Sidney Miguel da
Silva Nunes, e com o Grupo de
Trabalho (GT) composto por in-
tegrantes da corporação, que re-
visaram o estatuto em vigor e
propuseram as adequações e ou-
tras atualizações pertinentes.

Segundo o comandante Nu-
nes, a revisão do estatuto é uma
reivindicação antiga e fundamen-
tal para qualificar a Corporação e o
serviço prestado. “Esta reestrutura-
ção irá aprimorar a vida funcional
do efetivo, bem como conferir mais
qualidade ao atendimento realiza-
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Luciano Almeida esteve na sede da Guarda Civil para discutir o Estatuto

do à população, além de possibili-
tar a realização de concursos inter-
nos – para promoção dentro da hi-
erarquia - e externos, para contra-
tação de novos guardas”, explica.

Este é o segundo encontro
entre o prefeito e o GT com o obje-
tivo de esclarecer ponto a ponto as

A Oji Papeis Especiais Pira-
cicaba recebeu moção de aplau-
sos na quarta-feira (4), pela ge-
ração de empregos, trabalho so-
cial, ações de sustentabilidade e
por ter recebido R$ 500 milhões
de reais da matriz japonesa, Oji
Holdings, para investimentos na
unidade de Piracicaba. O docu-
mento de nº 42/2012 partiu do
vereador Laércio Trevisan Júni-
or (PL) e foi entregue ao presi-
dente da empresa Agostinho
Monsserrocco, na sede da uni-
dade, no bairro Monte Alegre.

A indústria iniciou suas
operações no município em 30
de setembro de 2011 e foi a pri-
meira no Brasil a produzir pa-
pel a partir da celulose do baga-
ço da cana, no ano de 1953.

Os recursos que vieram da
matriz serão usados para ampli-
ar a capacidade de produzir pa-
péis térmicos usados no varejo e

pão, a Oji Holdings Corporation
conta com aproximadamente 37
mil profissionais, com mais de
300 subsidiárias e unidades fa-
bris, as quais produzem inúme-
ros tipos de papéis e produtos

relacionados, como: papéis es-
peciais, papel de imprimir e es-
crever, papel para jornal, papéis
para embalagem, celulose, desta-
cando-se como um dos maiores
produtores mundiais do setor.

Iniciativa é do vereador Laércio Trevisan Jr. Honraria foi entregue
à empresa, no bairro Monte Alegre, na manhã desta quarta-feira (4)

para imprimir código de barras,
e, também será usado para mo-
dernizar outros equipamentos. O
investimento também ajudará a
fábrica a aumentar as exporta-
ções para países da América Lati-
na e entrar em novos mercados.

Com novos investimentos a
capacidade da fábrica aumentará
em mais de 80%, para 150 mil to-
neladas anuais com uma nova
máquina de revestimento de papel.

A Oji fabrica e comercializa
papéis térmicos e autocopiativos
para o mercado brasileiro e lati-
no-americano. Segue os mais
exigentes padrões de qualidade
em sua instalação e na produ-
ção de seus produtos. Foi res-
ponsável pela implantação dos
programas "Garantia Perfor-
mance Total" e "Olho na Quali-
dade", intensificando a qualida-
de em toda a cadeia produtiva.

Fundada em 1873, no Ja-

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

Moção de Aplausos homenageia Oji Papeis Especiais
Assessoria parlamentar

alterações propostas e o porquê de
cada uma delas. Um novo encon-
tro ainda será realizado para a
conclusão desta etapa da reforma.
Finalizado este processo, um pro-
jeto de lei deve ser elaborado pela
Prefeitura e encaminhado à Câma-
ra Municipal  para ser votado.

Para Nunes, este processo
participativo é fundamental para
legitimar a revisão. “Uma revisão
realizada em formato participati-
vo confere legitimidade e qualida-
de ao Estatuto, já que ele será
gestado por quem conhece as es-
truturas e quer aprimorá-la”.

PPPPPERFECTERFECTERFECTERFECTERFECT F F F F FLIGHTLIGHTLIGHTLIGHTLIGHT

Parceria entre Natutec e startup
monitorou 360 mil hectares

Divulgação

Desde o início da parceria, em janeiro deste ano, já foram
rastreados e monitorados 360,5 mil hectares de cana-de-açúcar

Para melhorar a experiência
do produtor rural na liberação de
macrobiológicos, a Natutec – em-
presa de drones da Koppert – fir-
mou parceria com a startup Per-
fect Flight. Todos os voos feitos
pela Natutec passaram a contar
com as soluções de monitoramen-
to e rastreamento oferecidas pela
agtech. Desde o início da parce-
ria, em janeiro deste ano, já fo-
ram rastreados e monitorados
360,5 mil hectares de cana-de-
açúcar, que receberam a libera-
ção dos macrobiológicos Cotesia
flavipes e Trichogramma galloi.

Com essa nova tecnologia, o
produtor passou a ter um relató-
rio praticamente automatizado
das atividades em sua proprieda-
de, com informações como mapa
de aplicação, operador, equipa-
mento, doses e hectares tratados.
No primeiro trimeste deste ano,
foram gerados 4.137 relatórios,
que em 2 minutos estão a disposi-
ção do cliente, na plataforma.
“Dessa forma, a assertividade e o
rastreamento das aplicações são
garantidos. Assim, o cliente
pode ter a certeza da qualidade
do serviço prestado e do pós

voo”, explica o gerente de opera-
ções da Natutec, Edmilson Ruiz.

“Fazemos o monitoramento
das liberações dos macrobiológi-
cos e o principal serviço contrata-
do é a automatização do relatório
entregue ao produtor. Todas as
análises, todos os dados cruzados
com números e informações aces-
síveis para a tomada de decisão,
chegam rapidamente na mão dos
agricultores”, explicou Kriss Cor-
so, CEO da Perfect Flight.

Além disso, a startup faz a
leitura dinâmica de toda a área
de aplicação do bioinsumo, con-
siderando fatores externos como
condições climáticas, para deter-
minar os melhores momento e
padrão de aplicação.Para Ismael
Ferreira Rodrigues, líder de fi-
totecnia da Usina Batatais, a
nova tecnologia garante se a apli-
cação foi feita corretamente. “E
uma novidade muito interessan-
te, que oferece excelente visuali-
zação via smartphone”, explica.

A parceria faz parte das ativi-
dades do Gazebo, hub de inova-
ção da Koppert, voltado para tec-
nologias em controle biológico, do
qual a Perfect Flight é residente.

O Museu Histórico e Pedagó-
gico Prudente de Moraes apresen-
ta, nos dias 6 e 7/05, sexta e sá-
bado, o recital de piano Dia de
Las Madres, em comemoração ao
Dia das Mães, com o maestro JJ.
Ortiz. O evento musical gratuito
é uma realização da Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal
da Ação Cultural (Semac).

Serão realizadas duas apre-
sentações, a primeira acontecerá
hoje, 6, às 19h30, e contará com
a participação do Grupo Ocêis,
composto por JJ Ortiz, Eva Leo-
ni, Sirlene Martins, Silvana Scau-
ri, Jecino Silva e Cirilo Branca-
leone. O grupo possui um reper-
tório eclético e contemporâneo,
composto por membros com vi-
vências diversas na música, tan-
to em voz, solo, canto coral, como
instrumental.Já a segunda apre-
sentação, amanhã, 7, às 11h30,
contará com a participação dos
alunos do maestro JJ. Ortiz, in-
terpretando músicas diversas.

José Jesús Ortiz, mais co-
nhecido como JJ. Ortiz, é pia-
nista, cantor, compositor, ma-
estro e professor de música.
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Museu promove recital de piano
em homenagem ao Dia das Mães

Divulgação

Apresentações, sob regência
de JJ. Ortiz, acontecem
hoje, 6, e amanhã, 7

Nasceu na Venezuela e realizou
diversas turnês mundiais.

SERVIÇO
Recital de Piano Dia de Las
Madres. Hoje, 6, às 19h30,
e amanhã, 7, às 11h30, no
Museu “Prudente de Mora-
es”  ( rua  Santo  Antôn io ,
641, Centro). Gratuito. Infor-
mações (19) 3422-3069.

O vereador Cássio Luiz Fala
Pira (PL) protocolou, na tarde
desta quarta-feira (4), as indica-
ções 1518 e 1519/22, que fazem su-
gestões de como o Poder Executi-
vo poderá encaixar, dentro do teto
do prefeito, os salários de parte
dos servidores que extrapolaram
este limite há algum tempo.

Segundo o vereador, há re-
latos de que alguns desses pro-
fissionais estão sendo desconta-
dos valores acima de três mil re-
ais em seus vencimentos, pois ul-
trapassam o salário do prefeito.

No dia 29 de abril de 2022,
os vereadores aprovaram o subs-

titutivo da CLJR (Comissão de
Legislação, Justiça e Redação) ao
projeto de lei 92/2022, que está
para ser sancionado pelo prefeito
Luciano Almeida. Sob a alegação
de “inconstitucionalidade”, a re-
dação do substitutivo eliminou o
artigo 2º da proposta original as-
sinada, que previa estender a apli-
cação da recomposição de 10,56%
também ao prefeito e outros ser-
vidores da alta administração.

Este substitutivo agravou a
questão “e isso não poderia passar
desapercebido por este vereador, que
vem atuando fortemente na causa
dos servidores, acompanhando des-

SSSSSERVIDORESERVIDORESERVIDORESERVIDORESERVIDORES

Indicações sugerem como não extrapolar teto do salário
de o início toda a movimentação pela
reposição das perdas salariais”,
completou Cassio Luiz Fala Pira.

Nas indicações foram coloca-
das duas linhas de sugestões: a
primeira baseada na redução de
jornada de trabalho, com diminui-
ção do salário inicialmente, mas
recomposta com o aumento de
10,56%, ficando dentro do teto; a
segunda baseada na bem-sucedi-
da experiência do ex-prefeito de
São Paulo, Bruno Covas, que con-
templou um reajuste único e ex-
clusivo a seus vencimentos, com
um compromisso assumido em
cartório e público de abrir mão e

devolver aos cofres públicos os
excedentes para efeito apenas de
subir o teto e atender aos profis-
sionais afetados pelo aumento.

Importante reforçar que,
como disse o Vereador Cassio Luiz,
“outras propostas de adequação ao
teto surgirão, vindas até mesmo
de outros colegas da casa”, por
isso, o vereador também protoco-
lou um requerimento solicitando
audiência pública para que se pos-
sa discutir qual a melhor forma e
proposta de se alcançar o objeti-
vo final, que é poder melhorar os
salários dos profissionais e man-
ter isso tudo dentro do teto.
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O CEPP- Centro de Educa-
ção Profissional da Fumep -
Fundação Municipal de Ensi-
no de Piracicaba firmou par-
ceria com o Simespi para ofe-
recimento de vários cursos de
qualificação profissional para
funcionários das indústrias
associadas. Estão disponíveis
os cursos para Alimentador de
Linha de Produção, Excel Bá-
sico e Avançado e Simbologia
de Soldagem, entre outros.

O coordenador do CEPP,
Prof. Felipe Roger Victor, expli-
ca que os cursos serão ofereci-
dos com base na demanda de
mercado ao longo de todo ano
de 2022. As aulas de alguns cur-
sos já tiveram início e, segundo,
foram nítidas a participação e
empolgação dos colaboradores.

“São aproximadamente 200
empresas e indústrias associadas
ao Simespi e que poderão ser be-
neficiadas pelos cursos”, disse
Roger. Ele explica que, inicial-

QQQQQUALIFICAÇÃOUALIFICAÇÃOUALIFICAÇÃOUALIFICAÇÃOUALIFICAÇÃO

CEPP/Fumep firma parceria
com o Simespi para cursos
Estão disponíveis os cursos para Alimentador de Linha de Produção,
Excel Básico e Avançado e Simbologia de Soldagem, entre outros

Alguns cursos já tiveram início nas dependências da Fumep

Divulgação

mente, o Sindicato fez um amplo
levantamento das principais de-
mandas para saber quais cursos
atendem as necessidades da in-
dústria no momento atual; de-
pois o CEPP elaborou os cursos e
os cronogramas de aulas para que
o SIMESPI promova a divulgação

junto às empresas e indústrias as-
sociadas para posterior inscrição
dos funcionários interessados.

Para o presidente do Simes-
pi, Euclides Libardi, a iniciativa
é importante e ajudará a qualifi-
car a mão de obra disponível na
indústria, para que o parque tec-

nológico seja operado com a ca-
pacidade técnica necessária à
produtividade operacional da in-
dústria local e regional. “Ou seja,
sabemos quais as principais ne-
cessidades da indústria e onde
buscarmos os cursos que aten-
derão a esses requisitos”, disse.

O reino está em festa...
Olá alvinegros apostólicos

romanos, sejam todos muito
bem vindos mais uma vez ao
nosso espaço semanal, sempre
livre, leve e solto sem amarras
e ligações obscuras, aqui paga-
mos caro pela liberdade, mas a
sensação de estar sempre inde-
pendente “não tem preço”.

O reino do Nhô-Quim está
em festa, após mais de seis anos
de nuvens escuras, o castelo
(Barão de Serra Negra) está re-
cebendo finalmente os raios de
luz que aparecem atrás das nu-
vens que vão se dissipando. Que
sensação maravilhosa. O Rei
(Rodolfo) conseguiu se livrar
do feitiço jogado sobre ele pela
bruxa má (você decide quem),
e com a mente liberta tomou
decisões junto com seu fiel es-
cudeiro (Arnaldo) em favor da
paz no reino e a alegria do seu
povo (verdadeiro torcedor).

Essa brincadeira toda é só
para ilustrar o que foram os últi-
mos anos no XV, lutas internas
em busca do poder, tramas, pu-
xadas de tapete, injustiças e os
egos sendo colocados sempre em
primeiro lugar. A vaidade e a
soberba sempre foram o início da
decadência humana. Finalmen-
te a “renovação” está se concre-
tizando, peças estão sendo colo-
cadas para fora, e novas possibi-
lidades e projetos começam a
engatinhar no clube, não que es-
teja tudo 100%, tem a questão
da “SAF” que ainda não foi to-
talmente digerida por mim e
muitos amantes da camisa ze-
brada, mas esta pauta fica para
a nossa próxima conversa.

O que está enchendo este
velho corneta de alegria é saber
que a semente plantada lá trás,
quando então um grupo se or-
ganizou encabeçado pelo ex-ve-
reador Capitão Gomes, montou
uma chapa para concorrer à pre-
sidência do clube e ali, em um
dos momentos históricos da cen-
tenária trajetória do Nhô-Quim
com a composição feita e o nome
de Arnaldo Bortoleto apareceu
como o novo presidente era o iní-
cio do fim da dinastia que per-
durava no Barão, os “verdinhos”

como fomos intitulados estão
mostrando quem estava certo,
e quem era só “enganação”.

Não foram dias fáceis para
Arnaldo, se viu acuado e preci-
sou demitir seu braço forte Dou-
glas Pimenta, ficou sozinho em
várias oportunidades com dire-
tores e funcionários contra suas
decisões publicamente, e ainda
tendo que dar explicações nos
momentos mais difíceis em eli-
minações e derrotas, pois o en-
tão homem forte (?) do futebol
sumia, só aparecendo nas fo-
tos de vestiário nas vitórias.

Mas agora tudo está se en-
caixando, Douglas Pimenta com
um histórico vencedor no XV e
fora dele volta ao clube como ges-
tor de futebol profissional, Clé-
ber Gaúcho duas vezes campeão
no clube como treinador e joga-
dor é o treinador e seu auxiliar
Ronaldo Guiaro medalha de
bronze com a seleção Brasileira
nas olimpíadas de Atlanta 1996
e com passagens por Santos, Atlé-
tico Mineiro e no próprio Nhô-
Quim serão os novos homens
fortes do futebol profissional.
Como soa bem citar o nome des-
ses profissionais a frente do XV.

Agora a montagem do
elenco já iniciou, a reapresen-
tação esta marcada para o dia
16 de Maio e os trabalhos se-
rão intensos na montagem do
elenco, visto que a gestão pas-
sada do futebol profissional
deixou o estoque vazio, e o pou-
co que restou com a embalagem
danificada. Não será nada fá-
cil a vida destes caras no dia a
dia do XV, pois quem saiu ain-
da deixou alguns assessores
infiltrados, e remar um barco
com quatro remos para frente
e dois para trás a colocação de
força te que ser muito maior.

Boa sorte aos novos coman-
dantes, vamos elogiar nas vitó-
rias, lamentar as derrotas e cri-
ticar os erros como sempre fize-
mos, pois aqui na família “Passe
de Letra” o Nhô-Quim e sua his-
tória centenária é o que importa,
as pessoas passam e sempre irão
passar, mas o nome e a alma XV
de Piracicaba É IMORTAL!

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.

ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259
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“Praça do Turcão” precisa
de manutenção, diz Kawai

A convite de um grupo de
frequentadores  da Praça
Eduardo Gerólamo João (Tur-
cão), liderados pelo morador
Nivaldo Manesco, o vereador
Pedro Kawai (PSDB) esteve no
local, esta semana, para verifi-
car o seu estado de conservação.

Um dos problemas mais séri-
os, segundo Manesco, é a pista de
caminhada que, além dos buracos,
apresenta elevações e rachaduras
em vários trechos, decorrentes do
crescimento de raízes das árvores.
“As quedas de pessoas são fre-
quentes”, observou o morador. Ele
contou que os idosos são os que
mais sofrem esse tipo de acidente.

Ao vistoriar o local, Kawai
também observou a necessida-
de de limpeza, retirada de ga-

Assessoria parlamentar

Kawai constatou a necessidade de reforma na pista de caminhada

lhos, instalação de lixeiras, apli-
cação de pedrisco na área em que
está instalada a academia ao ar
livre, e notou a ausência de pla-
cas informativas sobre a neces-
sidade de focinheira para cães
de grande porte que são condu-
zidos diariamente pelos seus
donos.  “A Lei  Estadual nº
11.531/03 disciplina as práticas
de condução responsável de ani-
mais em espaços públicos, e ela
deve ser cumprida pela prefeitu-
ra, para garantir a integridade
física da comunidade”, alertou.

O vereador elencou os pe-
didos feitos pelos moradores e
já protocolou a indicação 1399/
2022, que será encaminhada
às secretarias competentes,
para análise e providências.
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Prefeitura conclui a construção
de muro na EM Lásaro Detoni

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Obras (Semob), finalizou
a construção do muro da Esco-
la Municipal de Ensino Infantil
Lásaro Detoni, no Jardim Ita-
puã. Os muros estavam inter-
ditados desde 2019, após chu-
vas que causaram erosão nos
terrenos no entorno da escola,
causando danos estruturais.

A obra, que iniciou em ja-
neiro deste ano, teve investi-
mento de R$ 53.903,71, custos
relacionados à demolição e re-
construção de parte do muro
lateral esquerdo e demolição
total do muro lateral direito,
com a construção de um novo
muro. Foram colocados rufos

pingadeiras sobre os muros para
evitar que a água da chuva aden-
tre o muro e cause infiltração,
prejudicando a estrutura.

A Escola Municipal de Edu-
cação Infantil Lásaro Detoni aten-
de cerca de 190 alunos do berçário
ao Jardim II, de zero a cinco anos.

Com a f inalização das
obras, a escola volta a funcio-
nar com 100% de seu espaço fí-
sico. “Uma das nossas maiores
preocupações é garantir a segu-
rança das unidades escolares.
Em parceria com a Semob, foi
construída essa nova estrutura
na Escola Municipal Lásaro Deto-
ni, garantindo essa prerrogativa
essencial”, frisa o secretário mu-
nicipal de Educação Bruno Roza.

Assessoria parlamentar

Foram colocados grades para segurança e rufus e pingadeiras
em cima dos muros para evitar infiltração de água

Assessoria parlamentar

PARQUE ORLANDA
Moradores do bairro Parque
Orlanda procuraram o verea-
dor Anilton Rissato (Patriota)
para que o parlamentar inter-
cedesse junto da Prefeitura de
Piracicaba. O motivo foi a
quantidade de mato em área
verde localizada na Avenida
Roma. Segundo informado
por residentes da região e ve-
rificado nas fotos apresenta-
das, o mato alto se alastrou

por todo o terreno, fazendo
com que animais peçonhen-
tos aparecessem nas casas.
"Além de conferir um aspecto
desagradável, de abandono,
o mato alto atrapalha e coloca
em risco a integridade das
pessoas", destacou o parla-
mentar. Anilton Rissato enca-
minhou ofício solicitando ao
Executivo o corte de mato em
toda a extensão da área verde.

Divulgação

JAVARY
A pedido de moradores que
reivindicam reparo de bura-
cos e infraestrutura para es-
coamento de água na rua
Caju, no bairro Javary, o ve-
reador Anilton Rissato (Pa-
tr iota) esteve no local na
quarta-feira (4). O vereador
constatou que a via se en-
contra bastante danificada,
com buracos e com alaga-
mentos em dia de chuva. Na
oportunidade, o vereador

solicitou uma análise técni-
ca para instalação de infra-
estrutura, como rede para
escoamento de água com
boca de lobo, bueiros e me-
lhoria asfáltica em toda ex-
tensão da via. “Notei a neces-
sidade dessa melhoria da via,
pois é visível o incômodo cau-
sado pelos buracos e a falta
de infraestrutura, principal-
mente em dias de chuva”,
destacou o parlamentar.
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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.
------------------------------------------

FALECIMENTOS

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

- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00

Vários outros cofres novos e usados.

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

FALECIMENTOS

EDRAZA USINAGEM DE PEÇAS LTDA. Torna público que recebeu
da SEDEMA – Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente
de Piracicaba de forma concomitante a Licença Prévia, Instala-
ção e Operação nº 2022 – 045380 para a atividade de fabricação
máquinas e equipamentos para uso industrial específico, não
especificados anteriormente, peças e acessórios, localizada à
Rua Manoel Oliveira Diniz, 412, bairro Algodoal, Piracicaba/SP.

A Empresa METRÓPOLE COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA, CPNJ:
02.553.403/0001-93, sito a Av Torquato da Silva Leitão, 568, São
Dimas, Piracicaba-SP, declara para os devidos fins o encerramen-
to de suas atividades em 05/10/2021, conforme distrato social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 -  PROCESSO N.º 456/2022
A Prefeitura Municipal de Mombuca torna público, para conhecimento dos interessados,
que está aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço Global,
para contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistemas
integrados de gestão pública para a Prefeitura e Câmara Municipal, por meio do Decreto
Federal N.º 10.540/20 (SIAFIC) e conforme especificações e quantidades constantes do
Anexo I – Termo de Referência.
Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser entregues no dia 19 de maio de 2022 às
09h00 na sede da Prefeitura Municipal de Mombuca, sito à Rua Amadeu Amaral, nº 255,
sendo que a sessão será realizada a seguir, nos termos da legislação vigente.
O edital na íntegra encontra-se à disposição no endereço acima e poderá ser retirado no
horário de expediente até 24 horas que antecedem a data de recebimento dos envelopes e
ainda solicitá-lo através do e-mail mombuca@uol.com.br.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal através do telefone (0xx19) 3488-6262.
Prefeitura Municipal de Mombuca, 05 de maio de 2022. Rogério Aparecido Alcalde - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 28/2022, Proces-
so: 828/2022, que tem por objeto a Aquisição de Toner e Cartuchos. As propostas
serão acolhidas com início no dia 06/05/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do
dia 23/05/2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do
dia 23/05/2022. Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será
realizado em sessão pública por meio da Internet, por intermédio do Sistema BLL
Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital completo encontra-se à dispo-
sição 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 Pe-
dro, 05 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

JOVEM RICHARD GABRIEL AL-
VES VELHO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 22 anos,
filho do Sr. Everson Richard
Rodrigues Velho e da Sra. Me-
lissa Alves dos Santos. Deixa
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala 01 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MATEUS GOMES faleceu
ontem, na cidade de Char-

queada/SP, contava 58 anos,
fi lho dos finados Sr. Bene-
dito Gomes e da Sra. Her-
min ia  Gomes,  era casado
com a Sra. Vera Lucia Fer-
nandes Gomes; deixa os fi-
lhos: Luana Fernandes Go-
mes e Mateus Gomes Juni-
or, casado com a Sra. Ana
Claudia dos Santos Gomes.
De ixa  i rmãos ,  sob r inhos ,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório
do Cemitério Municipal da ci-
dade  de  Charqueada /SP,

para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ELIAS NUNES DOS SAN-
TOS faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 52 anos, filho
do Sr. Ismar Nunes dos San-
tos, já falecido e da Sra. Se-
bastiana Gomes dos Santos.
Deixa irmãos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado hoje,
saindo o féretro às 14h00 da
sala “01” do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, para a referida necrópole

em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LAZARA DE LOURDES
MATHIAS faleceu ontem, nes-
ta cidade, contava 73 anos, fi-
lha dos finados Sr. Jose Ma-
thias e da Sra. Maria Teodora
da Silva. Deixa irmãos, sobri-
nhos, demais famil iares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro  às 14h30 do Velório da
Saudade, sala 01, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. PEDRO MONTEBELO fale-
ceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 73 anos de ida-
de e era casado com a Sra.
Maria Julieta de Assis Montebe-
lo. Era filho dos finados Sr. Pe-
dro Francisco Montebelo e da
Sra. Anunciata Cassano Monte-
belo. Deixa os filhos: Fabio Au-
gusto Montebelo casado com
Fernanda Marcela Alexandre;
Marcio Rogerio Montebelo casa-
do com Adriana Cristina Artur
Montebelo; Felipe Henrique
Montebelo, já falecido; Laís Ma-
ria Montebelo. Deixa ainda ne-
tos e demais parentes. O seu
corpo foi transladado em auto

fúnebre para a cidade de Salti-
nho e seu sepultamento deu-
se ontem as 16:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Muni-
cipal, seguindo para o Cemité-
rio Municipal, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. GELINDO EMILIO BORTO-
LETO faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 72
anos de idade e era casado
com a Sra. Marinês Breglia
Bortoleto. Era filho do Sr. Pe-
dro Bortoleto e da Sra. Car-
melina de Souza Bortoleto, fa-
lecidos. Deixa o filho: Fabri-

cio Breglia Bortoleto casado
com Crisline Breglia. Deixa o
neto: Gabriel e demais paren-
tes.  O seu féretro deu-se on-
tem ás 10:30hs,  sa indo a
urna mortuária do Velório da
Saudade sala - 05, seguindo
para o crematório Bom Jesus –
Unidas, onde foi realizada a
cerimônia de cremação.  (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ZULMIRO FORTI faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 81 anos de idade e era ca-
sado com a Sra. Maria Joana
Davanzo Forti.   Era filho do Sr.
Jose Forti e da Sra. Florentina
Stenico Forti, ambos falecidos.
Deixa a filha: Rita de Cassia
Forti. Deixa ainda demais pa-
rentes e amigos.   O seu sepul-
tamento deu-se ontem as
10:30 hs, saindo a urna mortu-
ária do Velório Municipal de Vila
Rezende sala-01, para a referi-

da necrópole, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LUZIA GALVÃO DE
ABREU MORETTI faleceu on-
tem na cidade de Piracicaba,
aos 84 anos de idade e era
viúva do Sr. Osvaldo Moretti.
Era filha do Sr. Francisco Gal-
vão de Abreu e da Sra. Ana
Maria Aparecida, ambos fale-
cidos. Deixou os filhos: João
Francisco Moretti e Arlindo
Galvão Moretti casado com
Sônia Marli Granuzo Moretti.
Deixa também netos e bisne-
to. O seu sepultamento deu-
se ontem as 16:30 hs, saindo
a urna mortuária do Velório do
Cemitério Parque da Ressur-
reição – sala C, seguindo em
auto fúnebre para o Cemitério
da Saudade, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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