
NO ESTADO
O que não faltam, nas eleições

gerais, são candidatos. Para a As-
sembleia Legislativa do Estado de
São Paulo e para a Câmara Fede-
ral, são os deputados que enfren-
tam a corrida em outubro. E São
do Estado de São Paulo e não des-
te ou daquele município. Parece
que os “locais” estão entendendo
isso. E se fazem de entendidos,
para não desagradar os eleito-
res que defendem “de Piracica-
ba”. São mais de 650 municípi-
os, cada um quer seu deputado?

ZONA AZUL — I
A Prefeitura de Piracicaba,

por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), publicou
o edital para licitação do estacio-
namento rotativo (zona azul). As
empresas interessadas terão até 14
de junho para apresentar as pro-
postas, cumprindo o prazo de 30
dias exigido pelo Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo (TCE-
SP) do edital estar disponível para
consulta. Menor oferta é a base.

ZONA AZUL— II
O contrato terá duração de

dez anos e poderá ser renova-
do pelo mesmo período. A Pre-
feitura prezou por uma série de
novidades visando melhor re-
passe da receita arrecadada
pela empresa para o município,
que será aplicada em melhori-
as para a mobilidade urbana.

ZONA AZUL — III
Desta forma, o novo contra-

to definitivo do estacionamento
rotativo exigirá a outorga míni-
ma de R$ 7 milhões da empresa
vencedora. “Esse será um repas-
se antecipado para o município,
assim como o município de São
Paulo realizou no novo contra-
to de estacio-namento rotati-
vo”, explica a titular da Semut-
tran, Jane Franco de Oliveira.

MORO — I
O ex-juiz federal  Sérgio

Eduardo Moro (União Brasil,
que o abandonou como candida-
to ao Palácio do Planalto) voltou
a atacar o ex-presidente Lula
(PT) nas redes sociais, chaman-
do-o de “fascínora e bandido”, di-
zendo que “prendi pessoas”. Mas,
de um modo geral, ele ignora o
processo legal, normal de um ma-
gistrado que fez o que Moro fez.

MORO — II
Vale registrar que, anos de-

pois, o Supremo Tribunal Federal
(STF) reconheceu a incompetên-
cia da 13ª Vara Federal de Curi-
tiba e a suspeição de de Sérgio
Moro, decisões que levaram à anu-
lação das condenações de Lula e
à recuperação dos seus direitos
políticos. E Lula não foi preso:
ele se entregou à Polícia Federal.

ESQUENTANDO
Paulo Eduardo, radialista

de longas e antigas estradas,
está com seu show na Rádio In-
teriorana esquentando o Inver-
no que ainda não chegou. O fri-
ozinho anima o seu “alô”, atra-
vés de mensagens pelo WhatsA-
pp (19) 9.9737.7333. Sucesso
sempre. E Mova-se Maturidade!

INDULTO
O presidente de Honra do

PTB, Roberto Jefferson, que está
cumprindo pena em prisão domi-
ciliar, espera, do presidente Jair
Bolsonaro (PL), o mesmo indulto
dado ao deputado Daniel Silveira
(PTB), que vai disputar o Senado
Federal pelo Estado do Rio de Ja-
neiro. Só que Jefferson quer ser o
governador dos cariocas. É mole?

UNANIMIDADE
Mais um projeto da Semdet-

tur (Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, Traba-
lho e Turismo) emplacado com
muito sucesso: a transformação
de terreno do Semae em áreas
para novas indústrias. Após ficar
travado na Câmara desde dezem-
bro, o secretário José Luiz Gui-
dotti Jr. conversou com cada ve-
reador e explicou a relevância da
proposta. Resultado: aprovado
por unanimidade. Até a oposi-
ção, que vota sistematicamente
contra todos os projetos do Exe-
cutivo, decidiu a favor, muitos
deles elogiando o trabalho que
estamos desenvolvendo. Ótimo!

FRACO
O vereador Zezinho Pereira

(União Brasil) – ex-líder de gover-
no, agora oposição – relatou “pro-
blemas que tem verificado na ci-
dade”, disse, ao informar que está
faltando giz para os professores e
luvas para trocar os alunos nas
escolas do bairro Jardim Planal-
to. Na segunda (9), durante reu-
nião da Câmara, ele também re-
latou problemas na Zona Rural,
especialmente nos bairros Tupi e
Nova Suíça. “Falta vontade polí-
tica e o prefeito é fraco, demora
para tomar decisão”, disse.

SORORIDADE
Em ato de sororidade – no

sentido de respeitar a atuação de
outra mulher –, na segunda (9), a
vereadora Rai de Almeida (PT)
defendeu o trabalho da secretá-
ria municipal de Agricultura e
Abastecimento, Nancy Thame,
“que tem sido muito atacada”,
disse. A petista lembra que o mes-
mo tratamento não é dispensado
aos secretários municipais, ho-
mens. “A pasta dela não cuida
somente de estradas rurais, mas
de outros programas”, defendeu.

APOIO
Os médicos da rede pública de

Saúde também receberam apoio da
vereadora petista. Ela fez uma de-
fesa da categoria “que está com a
situação bem delicada”, acrescen-
tou. “São servidores que estão
sendo desrespeitados”, disse, ao
lembrar que os profissionais plei-
teiam, entre outras reivindica-
ções, o aumento do piso salarial.
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A indústria de capital indiano Wipro vai
investir R$ 135 milhões na expansão do
seu espaço fabril em Piracicaba nos pró-
ximos 10 anos. A informação foi passa-
da hoje pelo gerente de engenharia, Giu-
liano Petrini, e o diretor industrial da
Wipro, Robson Veruti, a José Luiz Gui-
dotti Júnior, secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico, Tra-balho e
Turismo (Semdettur), em reunião na tar-
de de ontem (11). Os representantes da
Wipro conheceram uma nova área, no
Parque Automotivo, no bairro Capim

INVESTIMENTO DA WIPRO
Fino, já pen-sando na sua expansão. Eve-
lin Palumbo e Jorge Paulo Silva, também
participaram do encontro, representando
a Jottapar Desenvolvimento Imobiliário. Na
foto, da esquerda para a direita, Evelin
Palumbo, José Luiz Guidotti Júnior, Jorge
Silva,  Robson Veruti e Giuliano Petrini.
UNILESTE — Segundo Guidotti, o bairro
Unileste, onde a Wipro está localizada
atu-almente, está 100% ocupado e, por-
tanto, sem condições de crescimento.
Para ele, o Par-que Automotivo é o mais
indicado por estar localizado numa área

Prefeitura abre chamada de
“orgânicos” para a merenda
Parceria entre as secretarias municipais de Agricultura e Abastecimento

e de Educação busca priorizar compra de agricultores locais

A chamada pública é exclusiva para agricultores familiares

A Prefeitura de Piracicaba
abriu, no último dia 6, chamada
pública para aquisição de mais
de cinco toneladas de hortifru-
tis orgânicos e agroecológicos
para atendimento da merenda
escolar da Rede Municipal de
Ensino do município, por perío-
do de dez meses. A iniciativa é
da SME (Secretaria Municipal da
Educação), por meio da DAN
(Divisão de Alimentação e Nu-
trição), em parceria com a Sema
(Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Abastecimento), que estão
desde agosto de 2021 em tratati-
vas junto com agricultores para
viabilizar essa compra. Os pro-
dutos solicitados pela chamada
pública incluem abobrinha itali-
ana, alface crespa roxa, batata-
doce rosada, repolho roxo e to-
mate italiano. A compra dará pri-
oridade para produtores locais e
será exclusiva para agricultores
familiares, a fim de atender os re-

quisitos do Pnae (Programa Na-
cional de Alimentação Escolar).

IMPORTÂNCIA — A secre-
tária Nancy Thame, da Sema, en-
fatiza a importância da parceria
entre as pastas de Educação e Agri-
cultura para a efetivação deste pro-
cesso. “A Sema está apoiando,
mobilizando os produtores locais
e participando de todo o processo
para garantir o fortalecimento da
produção agrícola local e da segu-
rança alimentar de crianças e ado-
lescentes das escolas públicas”,
disse. A nutricionista responsável
técnica da DAN, Mariana Chaves,
disse que essa chamada é a con-
cretização de um projeto que, nes-
ta primeira etapa, será utilizado em
oito unidades piloto, permitindo a
estabilidade dos agricultores e es-
truturação neste ano para amplia-
ção do fornecimento a toda a Rede
Municipal nos próximos anos.

AGOSTO — A previsão é
que esses alimentos sejam entre-

Thais Passos

gues no segundo semestre deste
ano, atendendo as escolas seleci-
onadas para o projeto-piloto. Os
agricultores orgânicos e agroeco-
lógicos interessados podem apre-

sentar a documentação para ha-
bilitação e Projeto de Venda até o
dia 8 de junho, às 9h, na DAN,
localizada na avenida Dona Lídia,
493, no bairro Vila Rezende.

Divulgação

NOVO ENDEREÇO
A empresária Fernanda da Sil-
va Eliodorio, conhecida como
Nanda Sex Shop, inicia no pró-
ximo sábado (14) uma nova
fase. Estará reinaugurando
sua loja, agora em novo en-
dereço, na rua do Rosário,
1255, Centro. Haverá um café

especial e sorteio de brindes
das 9 às 16 horas. Nanda Sex
Shop é uma das patrocinado-
ras do Jornal A Tribuna Piraci-
cabana, tem oito mil seguido-
res em seu Instagram, e visi-
tou a redação sendo recebida
pelo diretor Evaldo Vicente.

Divulgação

“MACACOS”
O espetáculo “Ma-
cacos” abre hoje,
12, a partir das
20h, no Sesc Pira-
cicaba, a I Mostra
Preta Periférica de
Teatro de Piracica-
ba, com progra-
mação que segue
até o próximo do-
mingo, dia 15. A4
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em expansão comerci-al, próxima ao
anel viário, com terraplanagem pronta e
toda a infraestrutura consolidada. Giuli-
ano Petrini disse que Wipro está em
busca de uma área comercial entre 30
e 50 mil m² para concentrar todas as
suas ações no município num único lu-
gar e assim facilitar o seu processo de
logística. Ele confirmou que a indústria
deve investir 135 milhões na expansão
do seu espaço fabril é que o primeiro
passo é encontrar um terreno que aten-
da essa necessidade de expansão.
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RI como defensor da natureza
José Renato Nalini

Oserviço de Re-
 gistro Imobiliá-
rio brasileiro

ainda tem muito a ofe-
recer como instrumen-
to de tutela de um dos
direitos fundamentais
de primeiríssima di-
mensão: a proprieda-
de. Já é um sistema seguro, trans-
parente, que frui de credibilidade
e confiança cidadã. Os brasileiros
cuja propriedade imobiliária está
devidamente registrada podem
dormir tranquilos, pois todo o apa-
rato estatal encontra-se à sua dis-
posição, se houver a mínima tur-
bação a esse direito substancial.

Tamanha a eficiência dessa
prestação estatal delegada a par-
ticulares que atuam sob diretri-
zes da iniciativa privada, que o
modelo está sendo proposto para
os Estados Unidos, onde a aqui-
sição de um imóvel é uma odis-
seia. Há necessidade de contra-
tação de escritórios de advoga-
dos especializados em refazer a
cadeia filiatória do bem e depois
arcar com um seguro que garan-
ta a aquisição. Tudo isso é feito
no ato do registro aqui no Brasil.

Todavia, é sempre possível
aprimorar aquilo que já é bom. Por
isso é que a Universidade oferece
propostas interessantes, cuja ado-
ção só depende de uma visão con-
temporânea das prestações esta-
tais, a cargo das Corregedorias.
Pois o constituinte cometeu ao

Poder Judiciário a fis-
calização, orientação,
controle sobre as ser-
ventias, além de res-
ponsabilizar-se pelo
concurso público para
outorga das delegações.

Manuela Carolina
Almeida Sodré obteve o
grau de Mestre junto à
Faculdade de Direito da

Pontifícia Universidade Católica
de Campinas, defendendo o tema
“Informação ambiental e publici-
dade registral: contribuição às po-
líticas públicas para cidades sus-
tentáveis”. Orientada pelo Profes-
sor Cláudio José Franzolin, desen-
volveu um substancioso estudo
para concluir que o Registro de
Imóveis pode e deve averbar à
matrícula as certificações obtidas
quanto à adoção de fórmulas de
sustentabilidade. Como a urbani-
zação e a conurbação constituem
fenômenos de crescente importân-
cia, já que a maior parte da popu-
lação escolhe as cidades para resi-
dir, a preocupação com a “Cidade
Inteligente” é cada vez mais atual.

Desde a edificação, é urgen-
te verificar quais os compromis-
sos com a sustentabilidade fo-
ram adotados e cumpridos pe-
los empreendedores. As novas
construções não poderão ser
perdulárias, negligentes ou con-
tinuarem na sanha prejudicial
do desperdício de água e ener-
gia, além de não cuidarem ade-
quadamente de seus resíduos.

O mundo civilizado obriga à
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adoção de matrizes energéticas
limpas, uma construção que
alie economia e eficiência, na in-
transigência dos postulados de
respeito à natureza tão maltra-
tada pela insensatez humana.

A obtenção de certificados em
grau crescente de compatibilidade
com a cultura ESG, da sigla em
inglês que leva em consideração o
ambiente, o social e a governança
corporativa, é um indicador de
afinação com as mais modernas
exigências de uma visão efetiva-
mente sustentável. Isso pode e
deve ter lugar na matrícula do
imóvel, representando não apenas
o compromisso com o maior desa-
fio e perigo posto no horizonte da
humanidade, que é o aquecimen-
to global, como representando um
valor agregado, que será positivo
no dinâmico mercado imobiliário.

Aos poucos, a matrícula do
Registro de Imóveis deverá incor-
porar todas as informações neces-
sárias à avaliação de conformida-
de com os requisitos ambientais,
já previstos em lei, mas nem sem-
pre considerados por empreende-
dores menos escrupulosos.

Assim como em relação aos
imóveis rurais as informações so-
bre reserva legal, área de preser-
vação, situação em área de prote-

ção ambiental ou de interesse eco-
lógico integram o conteúdo da
matrícula, os imóveis urbanos
também têm de observar os pre-
ceitos ecológicos. Como é que se
capta a energia solar ou eventual-
mente eólica, qual a superfície de
solo preservado, para escoamento
da água pluvial, assim como siste-
ma de captação desse recurso na-
tural, a existência de árvores ou
de outra cobertura vegetal, a des-
tinação dos resíduos, a composta-
gem, tudo isso interessa para uma
outra edificação: a de uma cons-
ciência ecológica. Ferramenta com
a qual se pode enfrentar a terrível
crise do aquecimento global, gera-
dor da catástrofe climática.

São contribuições como a de
Manuela Carolina Almeida So-
dré, sob orientação do Professor
Cláudio José Franzolin, aprova-
das por uma banca integrada
pelo Professor Thiago Rodovalho
Santos e por mim, que represen-
tam um alento a quem assiste,
com irreprimível angústia, o fu-
turo sombrio da natureza brasi-
leira. Um RI como defensor da
natureza aumenta a esperança dos
que preservam a crença na racio-
nalidade dos seres pensantes.

———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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O fatalismo e a
Lei de Causa e Efeito

Alvaro Vargas

Conforme o rei Salomão
(Eclesiastes 3:12), nossa
vida na Terra geralmente

não é feliz. Entretanto, seria o so-
frimento um fatalismo divino ou
podemos modificar o nosso des-
tino? Por que ao lado de pessoas
aparentemente ricas e saudáveis,
vivem outros assolados pelas di-
ficuldades materiais e doentes?
Como compreender a justiça di-
vina? Embora as religiões insti-
tucionalizadas cumpram, em
parte, a missão de desenvolver
no homem a fé em Deus, elas são
anacrônicas em relação aos dog-
mas teológicos, que não permi-
tem uma interpretação coerente
e condizente com os avanços in-
telectuais e científicos alcançados.
Moisés e os demais profetas do
passado eram médiuns, foram
enviados por Jesus, e orientados
pelos espíritos superiores que do-
saram as revelações divinas con-
forme a capacidade do povo em
compreendê-las. Apenas o Mes-
tre nazareno, espírito puro, mé-
dium de Deus, conseguiu apre-
sentar o nosso Criador como um
Pai justo e bondoso, revelando
integralmente e exemplificando
as normas morais de conduta
para a humanidade. Entretanto,
ele também não pode revelar
tudo: “tenho ainda muitas coi-
sas a dizer-vos, mas não sois ca-
pazes de as compreender agora.
Quando, porém, vier o Espírito
da verdade, ele vos conduzirá à
plena verdade” (João, 16:12-13).

Entre as quatro maiores re-
ligiões em número de seguidores
no mundo, destaca-se o Cristia-
nismo (31.2%), o Islamismo
(24.1%), o Hinduísmo (15.1%) e o
Budismo (6.9%). As duas maio-
res seitas cristãs (Catolicismo e
Igrejas Reformadas) e o Islamis-
mo, não acreditam na pluralida-
de das existências, tornando-se
incapazes de explicar racional-
mente a justiça divina. O Hindu-
ísmo e o Budismo, embora ado-
tem a reencarnação, equivocam-
se ao aceitarem a metempsicose
(reencarnação do espírito em
plantas e animais), e não acredi-
tarem em almas individualiza-
das após a morte. Felizmente,
após dezoito séculos, com a hu-
manidade mais evoluída, Jesus
retornou e revelou o Espiritismo
(o Consolador prometido), escla-
recendo que fomos criados sim-
ples e ignorantes, não perdendo
nossa individualidade após a
morte física. Através das reen-
carnações, evoluímos continua-
mente até nos tornamos espíri-
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tos puros. A doutrina espírita não
aceita a concepção de um infer-
no eterno para o pecador, con-
forme as demais seitas cristãs e
o Islã apregoam, pois, isso seria
uma negação da infalibilidade e
bondade de nosso Criador.

Segundo o Espiritismo, o fa-
talismo não existe. Antes de nos-
sa reencarnação, estabelecemos
uma programação de trabalho e
aprendizado na Terra, flexível,
na qual podemos modificar o
nosso destino. O espírito Gúbio
(Ação e Reação, cap. 9, André
Luiz e Chico Xavier), esclarece
que todos sofremos a dor-evolu-
ção, que atua de dentro para fora
do indivíduo, inerente aos está-
gios evolutivos no mundo mate-
rial. Diferente do Carma, relaci-
onado com a dor-expiação, que
atua de fora para dentro, mar-
cando a criatura no caminho dos
séculos, para regenerá-la peran-
te a justiça divina. Nesse caso,
segundo o espírito Gúbio (op.
Cit., cap. 7), como toda ação ou
movimento deriva de uma cau-
sa, ou impulsos anteriores, isso
engloba a conta de cada um (Car-
ma individual), em créditos ou
débitos, e afeta povos, etnias, es-
tados e instituições (Carma cole-
tivo). Diversas vezes Jesus nos
alertou sobre isso. Quando Pe-
dro atacou um servo do templo
judaico, ele advertiu: “embainha
a tua espada, pois todos os que a
utilizam, por ela morrerá” (Ma-
teus, 26:52). Posteriormente, o
apóstolo Paulo confirmou esse
ensinamento: “o que o homem
semear, isso também colherá”
(Gálatas, 6:7). O verdadeiro cris-
tão, independente da fé que pro-
fessar, deve analisar as experi-
ências da vida tanto em seu as-
pecto material como espiritual,
desenvolvendo a autocrítica e
modificando a forma de se con-
duzir na sociedade. Embora al-
gumas aflições que estamos vi-
venciando possam ter ligações
com as reencarnações passadas,
devemos considerar que existem
situações que criamos e poderi-
am ter sido evitadas, se tivésse-
mos sido mais prudentes.

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

José F. Höfling

Como podemos agir para que
possamos “retardar” ou “di-
 minuir” as consequências

do envelhecimento de nossa res-
posta orgânica contribuindo para
uma vida mais saudável, ou seja,
“assumir o comando” de nossa
saúde? Embora não possamos
mudar a nossa estrutura genética
e impedir completamente a nossa
capacidade imunológica de dimi-
nuir com o envelhecimento, talvez
possamos agir “retardando” esse
processo, permitindo que tenha-
mos uma “reserva maior” quando
estivermos diante do que nos
afronta, ou seja, as doenças. E
como podemos fazer isso? Feliz-
mente, muitos fatores que afetam
de forma positiva a nossa defesa,
estão sob o nosso controle, basta
agirmos corajosamente e com te-
nacidade no sentido de, como se
costuma dizer, “correr atrás do
prejuízo”, permitindo que alguns
comportamentos, já conhecido de
muitos, possam nos fortalecer. Um
deles é o “movimento”.

O exercício regular amplia a

função imunológica reduzindo as
infecções... O exercício físico incor-
porado ao cotidiano fortalece o
corpo e pode ser a função mais
importante a acrescentar ao modo
de vida. Um outro fator importan-
te é procurar entender melhor
como está a sua saúde a cada
momento,  fazendo uso da medi-
cina e de suas formas de diagnós-
tico, a fim de que possamos perce-
ber logo o declínio e decidir junto
com o clínico melhor rumo da te-
rapia.

Comer direito e evitar a obesi-
dade, cujo efeito inflamatório é
fatal, é uma questão que deve nos
deixar alertas aos seus efeitos. Le-
gumes, verduras, proteínas e fi-
bras são necessárias já que alimen-
tam as “bactérias boas do intesti-
no” e ajudam a regular a saúde...
Cuidar de si mesmo é fundamen-
tal... atividades “antiestresse” (me-
ditação, calma, exercícios, yoga)
contribuem para o controle da
imunossenescência (envelhescên-
cia do sistema imune). As vacinas,
não precisaríamos nem falar, já
que estamos ainda sob uma pan-
demia e sabemos o quanto elas tem

nos auxiliado a manter as nossa
defesas...é como “reforçar” o nos-
so contingente bélico contra tudo
que nos afeta. Tomar todas as va-
cinas disponíveis é uma questão
de “bom senso” e de entender a
importância da ciência que olha
pela nossa saúde...provavelmente
sem as vacinas não estaríamos
mais por aqui ou teríamos muito
pouca chance de sobreviver, crei-
am... Qualquer tentativa de con-
trapor a isso, revela “ignorância e
desconhecimento dessas questões.
Muitos remédios inibem as bacté-
rias boas de nosso corpo, particu-
larmente as intestinais, provocan-
do alguns tipos de infecções. Quan-
do tomamos remédios de uso con-
tinuo, é preciso entender ou pro-
curar saber sobre possíveis efeitos
colaterais para o sistema imune e
qual a melhor forma de resolver
essa questão. As lições desta pan-

demia a que estamos sujeitos no
momento, nos ensinará com cer-
teza, sobre a vulnerabilidade de
nossa saúde, tanto individualmen-
te como população que envelhece.
Voltar a lavar bem as mãos, por
mais simples que seja, reduz a per-
manência de microrganismos no-
civos a nossa saúde, comporta-
mento usual no passado que nos
alerta para o presente. Temos que
“aprender bem” e depressa sobre
o envelhecimento e imunidade,
com estudos da população idosa,
a fim de entendermos melhor os
mecanismos desconhecidos da res-
posta imunológica!

Algumas doenças como: dia-
betes, doenças autoimunes, cân-
cer, obesidade, doenças cardíacas
e outras doenças respiratórias,
deixam o nosso sistema imune
vulnerável e comprometido, ou
seja, “menos capaz de intervir em
nosso poder de enfrentar doen-
ças”... provavelmente já se sabe
sobre muito daquilo que escrevi
aqui, mas “lembrar não é demais”.

———
José F. Höfling, imu-
nologista
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Polícia liberada para trabalhar como sabe
Dirceu Cardoso

Os contumazes amantes da
 desordem e defensores in-
transigentes dos crimino-

sos torceram o nariz quando o go-
vernador Rodrigo Garcia determi-
nou o aumento do número de po-
liciais nas ruas (a cidade de São
Paulo aumentou de 5 mil para
9740 o número de policiais em
ação) e declarou que quem levan-
tar arma contra a polícia vai levar
bala. Sua fala, no entanto, enche
de esperança os policiais que, fi-
nalmente, poderão empregar no
dia-a-dia a filosofia de trabalho
recebida no treinamento de seus
cursos de formação e aperfeiçoa-
mento, muitas vezes relevada por
falta de energia e foco do gover-
nante, tanto em São Paulo quan-
do em outros Estados. Desde os
anos 80, quando os militares dei-
xaram o poder e os bandidos es-
tavam condicionados a respeitar
a polícia porque sabiam dos ris-
cos que corriam se não o fizes-
sem, a demagogia política inva-
diu a área e chegamos ao cúmulo
de policiais serem perseguidos,
agredidos e até mortos em repre-
sália de bandidos tolhidos em sua
ação criminosa. Politiqueiros do
pior quilate, apoiados por gover-
nantes que só pensavam em de-
mocracia a qualquer preço, pas-
saram a perseguir os policiais e
vitimizar os criminosos. O resul-
tado não poderia ser diferente do
quadro caótico que se instalou na
segurança pública, já que as leis e
procedimentos também foram

enfraquecidos por obra de parla-
mentares divorciados da realidade.

Não devemos chegar ao exa-
gero de Paulo Maluf que em 1979,
ao assumir o governo do Estado,
declaro que “bandido bom é ban-
dido morto”. Mas não é correto
alisar-lhes a cabeça, como fazem
importantes figuras – que talvez
só tenham ganho importância por
essa nefasta atitude – defenden-
do incondicionalmente os crimi-
nosos e, da mesma forma, acusan-
do a polícia de práticas violências
e de alta letalidade. Precisamos do
equilíbrio, onde a polícia não seja
gratuitamente violenta mas possa
agir com a devida energia para
controlar situações de risco e im-
pedir a prática delituosa. E que o
criminoso ou contraventor tenha
a certeza de que seus atos anti-so-
ciais n ão ficarão impunes. Conse-
guidas essas duas vertentes de um
mesmo quadro, o resultado será a
queda da criminalidade e a volta
da tranquilidade à população apre-
ensiva e até amedrontada.

É preciso compreender que,
embora se repitam as motivações,
nada que já ocorreu no passado
será exatamente igual àquele tem-
po. As variáveis são diferentes e,
principalmente, a tecnologia de
hoje oferece melhores possibilida-
des de trabalho. A polícia – no pas-
sado equipada com fusquinhas e
o famoso revólver 38 – que aten-
diam às necessidades daquele
momento – possui hoje veículos
modernos e velozes e armamento
mais eficiente. Também há a es-
trutura eletrônica e de comunica-
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ção  - inclusive as câmeras portá-
teis – que dando mais velocidade
e transparência ao trabalho. A es-
trutura do COPOM – Centro de
Operaç&o tilde;es da Policia Mili-
tar – é uma importante peça de
apoio às equipes que estão nas
ruas. Tudo isso sem dizer das câ-
meras de segurança – públicas e
privadas – hoje estão instaladas em
toda parte que muito contribuem
para a elucidação dos delitos.

A presença de mais polícia na
rua, determinada pelo governador,
é um eficiente inibidor da ativida-
de criminosa. Penso que um bom
começo para um novo tempo na
segurança da comunidade. Mas é
preciso readquirir também o rigor
no cumprimento das penas e na
apuração dos delitos. As leis afrou-
xadas por interesses que não são
os da comunidade mas de esque-
mas politiqueiros, precisam ser re-
vistas. Oxalá existam parlamenta-
res com condições e disposição para
prestar esse serviço ao Brasil...

———
Tenente Dirceu Cardo-
so Gonçalves, dirigen-
te da Aspomil (Associ-
ação de Assistência So-
cial dos Policiais Mili-
tares de São Paulo) ;
aspomilpm@terra.com.br

Passando o Mico
Eloah Margoni

Mico era aquele
 jogo infantil
 de baralho,

no qual fazíamos esfor-
ços para passarmos ao
outro vergonha e pre-
juízo, simbolizados na
figura de um macaqui-
nho de chapéu, Cebus
apella, macho e sem par. Quem
terminava o jogo com o tal era
alvo de risadas e pilhérias. Nos-
sa Câmara de Vereadores, pas-
mem! anda jogando esse jogo atu-
almente. Determinado edil, desa-
tinadamente, resolveu propor
“Moção de Repúdio” ao ex-presi-
dente  e atual pré-candidato Lula.
Não sei bem a que tolo pretexto.
Teve algo a ver com a Sra. Nise
Anticiência Yamagushi de quem,
qualquer médico com noção de
lógica, de técnica e de boa ética,
deve sentir pejo em ser colega.

Parênteses para uma nota.
Moções de Aplauso ou de Repúdio
não dão grande Ibope ou seguido-
res na internet. Pouco significam,
mesmo aqui nos rincões piracica-

banos. Ninguém, mas
ninguém liga pra isso.
De qualquer forma os
vereadores, com exce-
ção da laboriosa e dig-
na representante petis-
ta e de mais um ou dois
edis que  se opuseram a
tal, aparentemente apoi-
am. Mas aí, sintam o
drama. Se há os  con-

victos de que devem apoiar a dita
Moção, visando reeleições possi-
velmente,  existem outros, convic-
tos do contrário que carecem de
coragem para dizer não. Só que...
só que... aí vêm, firmes, as pesqui-
sas.  Lula cresce e cresce. Oh! Vai
que Lula ganhe, vai que vire mes-
mo presidente! Teremos registra-
do, forever and ever, que Piraci-
caba, a cidade Atenas do Estado
de São Paulo (bem no passado,
né?) aprovou a Moção de Repú-
dio contra o chefe máximo do
executivo no país, com nome, so-
brenome e RG dos parlamenta-
res apoiadores.  Mesmo ninguém
se importando muito, não con-
vém arriscar. É aí que a porca,
digo, o macaco torce o rabo. Por-

que nós nos lembraremos e di-
vulgaremos no momento certo.

Tremores há, segurando as
cartas do mico com chapéu. Tor-
nam-se  filósofos e poetas shakes-
pereanos: Votar sim ou votar não?
Eis a questão. Surgem ideias nos
“mais corajosos”. “Abstenção”,
palavra que rima com ablução (das
mãos) e com oração. De qualquer
forma, uma técnica usada pelos
mais valentes. Ou melhor, muito
melhor até, há o procedimento
brilhante de saírem, de se ausenta-
rem antes da votação noturna tar-
dia. E vamos adiando o final da dis-
pensável partida para a próxima
quinta-feira, 12/05. Segue o jogo.

Pensem.  Gastem seus neurô-
nios e usem as moléculas de ATP
nesse drama aparentemente atroz
para alguns. Quando falta lógica
e bom senso sobram muitos mi-
cos nas mãos, os quais não con-
seguirão talvez esconder nas
mangas, pois os micos são inqui-
etos. Apenas lembrem-se disso.

———
Eloah Margoni, médica
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Encontro e marcha dos
aposentados contra o
confisco acontecem hoje
É o XI Encontro Estadual dos Aposentados, na Academia Paulista
de Letras (APL), no Largo do Arouche, a partir das 15 horas

A fome e a família brasileira
Marcelo “Muchá”

Na semana pas-
sada, o Brasil se
deparou com

uma cena de confusão
entre clientes, ocorrida
no domingo (1o) em um
mercado na região ad-
ministrativa de Planal-
tina, no Distrito Fede-
ral. O motivo foi uma promoção
de cebolas, vendidas a R$ 0,99 o
quilo. Nas mídias sociais, os víde-
os que circulam mostram consu-
midores brigando para encher o
carrinho. Apesar do episódio la-
mentável, não houve feridos. No
entanto, expressa o flagelo por qual
passam famílias brasileiras.

Não precisa ser especialista
em economia para sentir, na pele
e no bolso, a alta inflação dos pre-
ços de produtos básicos consu-
midos pelos brasileiros. Dos ali-
mentos aos combustíveis, passan-
do especialmente pelo gás de co-
zinha, grande parte do País hoje
vive em situação de penúria.
Quando não sofre o flagelo da
fome, sofre com a insegurança de
não saber se terá a próxima refei-
ção. A situação é assustadora.

Estudo da Rede Penssan
(Rede Brasileira de Pesquisa em
Soberania e Segurança Alimentar
e Nutricional), divulgado no ano
passado, aponta que 55,2% dos
lares brasileiros vivenciam um ce-
nário de insegurança alimentar,
aumento de 54% se comparado a
2018, quando esse percentual era
de 36,7%. Isso significa que 116
milhões de brasileiros (ou seja,
mais da metade do País!) não
têm acesso pleno e permanente
a comida. A miséria continua
sendo o maior desafio do Brasil.

Para piorar ainda mais a si-
tuação, a prévia da inflação apre-
sentada pelo IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca) demostra que a alta dos pre-
ços se mantém acelerada no mês
de abril e registrou uma alta mé-
dia de 1,73%, sendo que o grupo
“alimentação e bebidas” está aci-

ma deste percentual,
2,25%, reflexo da ele-
vação de produtos
como tomate (26,17%),
leite longa vida (12,21%),
cenoura (15,02%), óleo
de soja (11,4%), bata-
ta-inglesa (9,86%) e
pão francês (4,36%).

Embora hoje no
País há uma parcela da

população que se preocupa apenas
com questões morais ligadas às
famílias, capturando o imaginário
social em torno de temas como a
sexualidade, o que realmente des-
trói famílias é uma situação em que
um pai e uma mãe não tem que
dar de comer aos filhos. Portanto,
a inflação dos alimentos não deve
ser vista sob um olhar meramente
burocrático. Ela deve ser combati-
da a partir da ótica humanista e
das necessidades básicas do povo.

“Quem tem fome, tem pres-
sa”, dizia o sociólogo Herbert
de Souza, o Betinho, uma das
principais referências no com-
bate à miséria no Brasil.

É dever da classe política fo-
car a sua atuação nos problemas
que matam, naqueles que debili-
tam o cidadão na sua capacidade
de transformar a si mesmo e ao
lugar onde vivem. O nosso dever é
lutar para combater essa política
econômica que deixa a maioria de-
sassistida, sem condições de obter
o básico para a sobrevivência.

A luta política deve ser fo-
cada em torno dos problemas
reais que atingem a população,
e a fome é hoje o principal deles.
É a fome que destrói famílias.

———
Marcelo “Muchá”, car-
teiro e dirigente sindical
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Pensar Brasil exige debate
Luiz Carlos Motta

Nesta sexta-feira,
13, participarei
do Congresso

“Pensar Brasil” - Diálo-
go sobre trabalho, de-
senvolvimento e futuro,
que acontecerá desde o
dia anterior, no Museu
do Amanhã, no Rio de
Janeiro. Por uma incrível coincidên-
cia, os debates serão realizados em
um moderno museu que apresenta
a história do passado e suas reper-
cussões no futuro, por meio de tec-
nologias de ponta, levando o visi-
tante a refletir sobre o que podemos
fazer hoje para um futuro melhor.

O Congresso Pensar Brasil se
alinha a esta visão do Museu do
Amanhã. Tem o objetivo de esti-
mular o pensamento crítico sobre
as atuais relações de trabalho, as
necessidades da economia brasilei-
ra e o desenvolvimento do País,
sempre  com um olho no futuro.

O encontro foi idealizado e
criado por várias entidades sin-
dicais de trabalhadores e pa-
trões:  Sindicato dos Servidores
do Poder Legislativo Federal e do
Tribunal de Contas da União
(Sindilegis), Sindicato dos Servi-
dores do Poder Judiciário e do
MPU no Distrito Federal (Sind-
jus), pela Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo
do Rio de Janeiro (Fecomércio-
RJ) e pela Federação dos Empre-
gados no Comércio do Estado de
São Paulo.  (Fecomerciários).

COMERCIÁRIOS - Vou
participar como presidente da Fe-
comerciários ao lado de dirigentes
sindicais comerciários paulistas. A
Federação representa a maior ca-
tegoria de trabalhadores urbanos
no Brasil, com 2,7 milhões de tra-
balhadores no Estado de São Pau-
lo. No Brasil são 12 milhões.

O Congresso acontece num
momento propício para o estabe-
lecimento de pontos de encontro
entre as pautas reivindicatórias do
trabalhador do comércio e do se-
tor produtivo. Possibilita cami-
nhos para a retomada do cresci-
mento econômico, a representação
dos trabalhadores diante das no-
vas modalidades de trabalho e in-
centivo às empresas, principal-
mente diante das novas tecnolo-
gias e circunstâncias impulsiona-
das pelo cenário pandêmico.

DEBATES - O
intuito é debater pro-
blemas e construir so-
luções por meio da sis-
tematização e produ-
ção de material para
subsidiar a atuação
das representações,
dos parlamentares,
dos acadêmicos e das
autoridades públicas.

Ao longo dos dois dias, es-
pecialistas irão analisar a ade-
quação das atuais relações de
trabalho às necessidades da so-
ciedade e da economia, às deman-
das criadas pelas novas tecnologi-
as, pela mudança do perfil da po-
pulação e, ainda, pela perspectiva
de mobilidade e flexibilidade.

A programação inclui as-
suntos que estão na pauta na-
cional, como gênero e diversi-
dade, saúde no ambiente de
trabalho e empreendedorismo.

PRÉ-CANDIDATOS - O
encontro que é inédito no Brasil,
propõe o debate sobre o futuro
das relações de trabalho no Bra-
sil e, entre os convidados, estão
os pré-candidatos à Presidência
da República. Também participa-
rão empresários e palestrantes,
como Bernardinho, ex-técnico da
seleção brasileira de voleibol. O
caráter propositivo dará o tom
do evento, que além de ser reali-
zado em ano eleitoral, terá como
resultado uma publicação para
subsidiar pautas prioritárias
das entidades representativas.

Convido-o a participar deste
importante Congresso, que será
transmitido online para o públi-
co em geral (inscrições gratuitas
no www.pensarbrasil.com.br).

Acompanhar essas discussões
de alto nível é valorizar o seu tem-
po e investir no aperfeiçoamento do
seu repertório para defender suas
reivindicações. É como se o Pri-
meiro de Maio, tivesse estendido
os debates para mais dois dias.

———
Luiz Carlos Motta é pre-
sidente da Fecomerciá-
rios, da CNTC e deputa-
do federal (PL/SP)
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Xico Graziano

O resultado posi-
 tivo da Agri-
show, realizada

de 25 a 29 de abril, em
Ribeirão Preto (SP),
confirma que o agrone-
gócio se tornou o me-
lhor negócio do Brasil.
Em comparação com a
última edição da feira, realiza-
da em 2019, o valor das vendas
de máquinas e implementos
agrícolas cresceu 286,2%. Mes-
mo considerando a elevação de
preços no período, os negócios efe-
tivados atestam, objetivamente,
um forte aquecimento do agro.

Informação relevante: como
o crédito rural oficial, subsidiado
pelo Tesouro, anda travado, visto
o teto do gasto público, as aquisi-
ções de bens agrícolas foram efe-
tuadas com financiamentos lastre-
ados em fontes de recursos priva-
dos. Fora do Plano Safra 2021/22.

Puxado pelo mercado global,
desde a virada do século 20, o se-
tor agropecuário do país apresen-
ta excelente performance.  Preste
atenção nesse dado: nos últimos
10 anos aumentou, de 20,7%
para 27,4%, a participação do PIB
do agronegócio em relação ao PIB
total da economia brasileira.

O conceito de PIB do agrone-
gócio, adotado pelo Cepea/Esalq/
USP (Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada), con-
sidera a somatória de valor criado
no conjunto das cadeias produti-
vas ligadas ao agro, aglutinadas
em 4 segmentos: a) empresas de
insumos e máquinas para os pro-
dutores rurais; b) agropecuária,
propriamente dita, dentro das fa-

zendas; c) processamen-
to nas agroindústrias;
d) fornecedores de
agroserviços, transpor-
te e venda de mercado-
rias de origem rural.

Qual é a razão do
sucesso do agronegócio
no Brasil? Uma respos-
ta banal ressaltaria a ri-
queza dos solos. A

agronomia, porém, não confirma
essa ideia. Ao contrário do que
muitos pensam, os solos tropicais,
como os brasileiros, são menos
férteis, e mais ácidos, que os de
regiões de clima temperado, como
os EUA ou os países da Europa.

A afirmação que “aqui, se
plantando tudo dá” é um mito cri-
ado pela carta de Pero Vaz de Ca-
minha. Na verdade, o escrivão do
rei não escreveu bem isso. Sua ci-
tação destaca a riqueza de recur-
sos hídricos do Brasil: “dar-se-á
nela tudo, por bem das águas que
tem”. (Confira em meu livro “Agri-
cultura, fatos e mitos”, pg. 40-43).

Tirando manchas de terra
roxa, típicas de algumas regiões
de São Paulo e do Paraná, e algu-
mas várzeas com solos enegreci-
dos pelo humus, que servem à
horticultura nos cinturões urba-
nos, a produtividade natural é
pequena no agro brasileiro.

Pois bem. Significa que, ao
contrário de dádiva divina, a
incrível produção da agricultu-
ra recente decorre de elevados
investimentos em tecnologia
agropecuária. É fruto da inteli-
gência agronômica. Ciência.

Dois exemplos. 1º, da soja.
Há 50 anos, os EUA produzi-
am 80% da soja mundial, co-
lhendo perto de 2.800 kg/ha.
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No Brasil, soja só se produzia
no frio gaúcho, e a produtivi-
dade estava em 2.000 kg/ha.

Pois bem. Na safra passada,
o Brasil liderou o ranking mundi-
al da sojicultura, com 37% da pro-
dução total. E a produtividade
média ficou em 3.500 kg/ha. Mai-
or que a dos EUA, onde a produti-
vidade atingiu 3.380 kg/ha.

COMO FOI POSSÍVEL
TAL FENÔMENO? - Tudo co-
meçou com o melhoramento ge-
nético, que levou à tropicalização
das plantas de soja, uma espécie
originária de regiões frias da Chi-
na. Assim, se permitiu a expansão
das lavouras para o quente e ári-
do Centro-Oeste do país. Ampara-
da pela pesquisa padrão Embra-
pa, a produtividade foi progressi-
vamente se elevando graças ao
manejo correto do solo, que inclui
correção de acidez, com calcário, e
plantio direto na palha, para evi-
tar erosão. No pacote tecnológico
se destaca a inoculação biológi-
ca para fixar nitrogênio da at-
mosfera nas raízes. É incrível.

O 2º exemplo está na pecuá-
ria bovina. Essa revolução tecno-
lógica está chegando na boiada.
Pastagens passaram a ser condu-
zidas como se fossem lavouras,
adubadas e renovadas com novas
gramíneas. Os rebanhos ganha-
ram qualidade genética. Na ali-
mentação do cocho, rações e su-
plementos, inexistentes há 20
anos, passaram a assegurar a sa-
nidade do gado. Resultado: as

fazendas de pecuária tecnológi-
ca, que fornecem gado para fri-
goríficos certificados produzem,
atualmente, acima de 350 kg de
carne por ha/ano; na velha pe-
cuária extensiva, a média fica ao
redor de 70 kg de carne por ha/
ano. A diferença é de 5 vezes.
Olhando por outro enfoque, con-
siderando os últimos 32 anos, a
produção de carne bovina no
Brasil cresceu 108%, enquanto a
área ocupada com pastagens caiu
15,8%. Como resultado, a produ-
tividade cresceu 147%. Estes são
dados do IBGE, destacados pelo
agrônomo Maurício Nogueira.

Nas florestas plantadas, na
fruticultura, na piscicultura, na
floricultura, na cotonicultura, por
onde se analisa, percebe-se o vali-
oso efeito das inovações tecnoló-
gicas no agro nacional. Essa é a
vitrine principal da Agrishow: o
conhecimento. Atrás de suas no-
vidades, 193 mil pessoas – pro-
dutores, técnicos e estudantes -
lotaram seus stands e suas dinâ-
micas, em 5 dias de exposição.

Quando se realizou a 1ª
Agrishow, em maio de 1994, a es-
tabilização da economia, trazida
pelo recém-lançado Plano Real, des-
nudaria um tremendo endivida-
mento existente na agricultura bra-
sileira. Tratoraços foram realiza-
dos em Brasília. Tempos difíceis.

Passados 28 anos, a agro-
pecuária deu a volta por cima,
livrou-se do passado e agora
aponta os caminhos do futu-
ro. É o agronegócio que está
pagando as contas do Brasil.

———
Xico Graziano, conselhei-
ro do Conselho Científico
Agro Sustentável (CCAS)

A Apeoesp (Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial de En-
sino do Estado de São Paulo) pro-
move manifesto unificado contra
o confisco dos aposentados e pen-
sionistas do Estado de São Paulo,
com a participação de entidades
do funcionalismo estadual. Nesta
quinta (12), acontece o XI Encon-
tro Estadual dos Aposentados, na
Academia Paulista de Letras, no
Largo do Arouche, 324, a partir
das 15 horas, enquanto que na
sexta-feira, 13 de maio, será reali-
zada a II Marcha Estadual dos
Aposentados, também na capital
paulista, a partir das 10 horas.

De acordo com a presidenta
da Apeoesp, a deputada estadu-
al Professora Bebel (PT), nesse
encontro será lançado um ma-
nifesto unitário pelo fim do con-
fisco salarial dos aposentados e
pensionistas do Estado.  “O nos-
so objetivo é de mobilizar os apo-
sentados e pensionistas e exigir
que a Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo assuma um
posicionamento unitário pelo seu
cancelamento, formulando e vo-
tando uma proposta única para
acabar com o confisco que tem
reduzido os vencimentos de apo-
sentados e pensionistas”, diz.

A deputada estadual Profes-
sora Bebel é autora do Projeto
de Decreto Legislativo nº 39, de
2020 (PDL 39/2020), que anula
a elevação das alíquotas de co-
brança previdenciária de aposen-
tados e pensionistas. Tramita
também na Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo, desde o dia 16
de novembro do ano passado, a
Proposta de Emenda à Constitui-
ção do Estado de São Paulo
(PEC) 6/2021, de autoria da de-
putada Professora Bebel (PT) e
de outros parlamentares, que
veda a cobrança de contribuição
previdenciária dos servidores es-
taduais aposentados e pensionis-
tas, cujo valor do benefício seja in-
ferior ao do teto pago no Regime
Geral da Previdência Social (INSS).

Bebel lembra que a cobrança,
considerada um “confisco” con-
tra aposentados e pensionistas,
começou a partir da aprovação
da reforma da previdência esta-
dual, que ela se posicionou e vo-
tou contrária.  “Fui a única de-
putada que alertei  durante a for-
te mobilização que fizemos con-
tra a aprovação desta reforma da
previdência sobre os riscos de que
isso viesse a ocorrer”, se recorda.

Como forma de mobilizar a

Divulgação

A deputada Bebel, durante encontro de aposentados, reforçou
que só a mobilização poderá contribuir para pôr fim ao confisco

categoria, no último dia 2, a Sub-
sede em Piracicaba da Apeoesp
promoveu encontro regional que
reuniu mais de 140 professores
aposentados no Hotel Nacional
Inn, quando foi reforçada a im-
portância da unidade para o for-

talecimento da luta contra o con-
fisco que vem sendo praticado pelo
governo do Estado de São Paulo
contra aposentadorias e pensões
de servidores públicos estaduais,
desde 2020, iniciado com a refor-
ma estadual da Previdência.
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Vinte e nove vias e Engenho Central receberam reforço de sinalização
A Prefeitura, por meio da Se-

cretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), reforçou entre os
dias 05 e 11/05/202, a sinalização
horizontal e vertical em 30 vias,
sendo 19 ruas, uma travessa, nove
avenidas e o Parque do Engenho
Central. O serviço é realizado em
ruas e avenidas com grande fluxo
de veículos e próximas a escolas,
para garantir maior segurança e
fluidez do trânsito. O reforço da

sinalização também foi executado.
A ação faz parte da estratégia da
Semuttran que realiza sistemati-
camente uma série de serviços de
revitalização e reforço de sinali-
zação de trânsito horizontal e ver-
tical em ruas e avenidas da cida-
de, com objetivo de garantir
mais segurança para pedestres,
ciclistas e motoristas no trânsito.

Os serviços também incluem
faixa de pedestre, lombada, faixa
elevada, eixo de rua, pare, zebra-

do, faixa de canalização e desace-
leração, Linha de Redução de Ve-
locidade (LRV), entre outros.

De acordo com a Semut-
tran, a tinta especial utilizada
na sinalização horizontal con-
tém microesferas de vidro, que
permite melhor visualização por
refletir a luz dos veículos. Quan-
do necessário, os serviços tam-
bém incluem a instalação de ta-
chão e tachinha e troca de placas
da sinalização vertical e aérea.

SERVIÇO
A Semuttran pode ser acio-
nada pelos números 3401-
1110 e 3401-1111 para os
serviços pontuais/emergen-
ciais (veículos estacionados
irregularmente, veículos em
frente a garagens, acidentes
etc.) e 156 para serviços ge-
rais (solicitações de sinali-
zações horizontais, verti-
cais, vagas, semáforo, ra-
dar, defensa metálica etc).
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‘Macacos’ abre, hoje, 12,
Mostra Preta de Teatro
Espetáculo dá início, hoje à noite, 12, à I Mostra Preta Periférica
de Teatro, que segue com programação até o próximo domingo, 15

Divulgação

Mostra Preta Periférica
de Teatro começa hoje e
segue até domingo, 15

A aguardada noite de aber-
tura da I Mostra Preta Periféri-
ca de Teatro de Piracicaba traz
a público, nesta quinta-feira
(12), às 20h, no Sesc Piracicaba,
um dos mais impactantes espe-
táculos sobre a temática antir-
racista, a peça “Macacos”. Idea-
lizada pelo ator Clayton Nasci-
mento, a peça recebeu oito indi-
cações de prêmios e chegou ao
primeiro lugar no “Prêmio Di-
retas-Já: narrativas urgentes”
do Teatro Amazonas, e ainda
obteve os prêmios de “Melhor
Ator” e “Melhor Montagem” no
Festival de Esquetes de Cabo Frio.

A narrativa da peça se desen-
volve a partir das reflexões de um
homem negro em busca de respos-
tas para o racismo que o rodeia. O
espetáculo é também sempre adap-
tado para agregar o contexto de
cada local onde é apresentado, como
forma de tornar a proposta cênica
viva e constante. Dentro da pro-
gramação da Mostra, “Macacos” é
a única atração na qual será cobra-
do ingresso – sendo que todas as
demais atividades serão gratuitas.

MOSTRA - Idealizada pela
atriz e produtora Eva Prudên-
cio, a I Mostra Preta Periférica
de Teatro foi contemplada em
edital do PROAC. Tendo na pro-
dução o “Coletivo Coisa Preta”,
a mostra é uma realização da Se-
cretaria de Cultura e Economia
Criativa do Governo do Estado
de São Paulo e tem a parceira
da Semac e do Sesc Piracicaba.

Com vasta programação que
acontece entre dos dias 12 e 15, a I
Mostra Preta Periférica de Teatro
contará com exibição de espetácu-
los teatrais, oficinas, palestras,
debates e rodas de bate-papo, den-
tre outras atividades. Pensada,
organizada e produzida por pro-
fissionais pretos e pretas, a mos-
traacontecerá em locais-chave da
cultura negra piracicabana, como
a Casa do Hip Hop, a Vila África
e o Barranco Cultural.Tendo
como objetivo abordar a constru-
ção de um pensamento político
sobre a negritude, a atividade
quer favorecer a expansão da
representatividade do povo negro
e ampliar a consciência de todos e
todas em relação a luta histórica
travada diariamente por negros e
negras no Brasil e no mundo.

Para a atriz Eva Prudêncio –
proponente do projeto junto ao
PROAC e uma das coordenado-
ras da Mostra – a proposta dessa
I Mostra Preta Periférica de Tea-
tro nasce de um novo “aquilom-
bar” cultural em torno do povo
negro e de sua cultura. “Quere-
mos e precisamos garantir às
meninas e aos meninos pretos das
periferias que encontrem também
na arte do fazer teatral um espa-
ço de pertencimento, que se reco-
nheçam nele e também a partir
dele como indivíduos com pers-
pectivas e sonhos”, revela Eva
Prudêncio. “Por isso, grande par-
te das atividades da Mostra acon-
tecerão na periferia da cidade de

Piracicaba e em locais que entende-
mos serem “quilombos urbanos”
atuais – como a Casa do Hip Hop, o
Barranco Cultural e a Vila África”,
afirma a atriz. “Para as atividades
que acontecerão mais ao centro da
cidade, como no Sesc e em frente à
Igreja São Benedito, por exemplo,
estamos trazendo as comunida-
des para participar e garantindo
a elas esse acesso”, comenta Eva.

A programação completa da I
Mostra Preta Periférica de Teatro
de Piracicaba – com todas as ati-
vidades programadas –pode ser
conferida em suas páginas ofici-
ais no Instagram (@mostrapreta
perifericadeteatro) e Facebook.

PROGRAMAÇÃO
HOJE - 12/05: Abertura e Espetáculo “Macacos”, no SESC;

AMANHÃ - 13/05: 10h: “Menina dos Olhos...Preta!”, Escola
Sud Menucci (obedecendo a Lei 11.645); 15h: “Menina dos
Olhos...Preta!”, Escola Municipal Professora Irene Peron Oli-
veira Dortada (obedecendo a Lei 11.645); 15h: “O Sopro de
Caiumba, para todos aqueles que vieram antes de Nós...”,
na Vila África (escola Jaçanã) (obedecendo a Lei 11.645);
22h: Espetáculo adulto (Sessão Maldita): “Cantos de Água
em Estado Sólido”, na Casa Hip Hop.

SÁBADO - 14/05: 10h: Espetáculo: “Zuri e o Pé de Dendê”,
em frente à igreja São Benedito; 15h: Espetáculo infantil “O
Sopro de Caiumba, para todos aqueles que vieram antes de
Nós... “, no Barranco Cultural; 22h: Espetáculo adulto (Ses-
são Maldita): “Andarilho Homem Macaco”, Casa do Hip Hop.

DOMINGO - 15/05: 13h: Leitura Dramática online, com as
atrizes Eva Prudêncio e Mayra Kristina; 15h: Oficina: Beleza
Preta, na Vila África; 18h: Encerramento: espetáculo “A Gran-
de Dama”, Barranco Cultural.
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Amor, coragem e dedicação
na Unimed Piracicaba
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SIM é uma palavra tão

simples, porém, com di-
versos significados. Um
“sim” pode mudar um es-
tado de ânimo, mudar pla-
nos, até mesmo atitudes,
assim como pode trans-
formar vidas de diferen-
tes formas. E quanto
àqueles que dependem
de um “sim” para sobre-
viver? Quanto vale ter al-
guém que zela por nós?

Enquanto pessoas an-
seiam ir bem nos negóci-
os, na vida, nos estudos,
nos relacionamentos, há
aquelas que necessitam
de um acolhimento, um
ombro amigo, uma pala-
vra de conforto, de ra-
zões para continuar a lu-
tar e viver, mesmo dian-
te de tantas adversida-
des. Às vezes, tudo que
precisa é de um apoio. E
isso muda a vida de uma
pessoa completamente.

Desprovido de oportu-
nidades ou até mesmo de
condições não se conse-
gue chegar a lugar algum
sozinho e a ajuda é neces-
sária. Por isso não existem
palavras para medir o sig-
nificado de um “sim” para
aqueles que mais preci-
sam de ajuda. Segundo
pesquisa do Datafolha,
96% dos brasileiros têm o
desejo de serem mais so-
lidários e buscam realizar
ações para fazer o Bem. No
entanto, muitas vezes não

sabem como colocar em
prática essa Solidariedade.

Diante disso, por meio
de suas ações, a Legião da
Boa Vontade (LBV) atua há
mais de 72 anos no Brasil
oferecendo o amparo, a
escuta qualificada e o que
há de melhor para seus
atendidos, a fim de que
possam mudar a realidade
social em que se encon-
tram. Por intermédio de
sua tradicional campanha
de manutenção dos servi-
ços e programas socioedu-
cacionais, no qual visa ar-
recadar recursos para in-
tensificar seu trabalho, a

Entidade convida todos
para sua mobilização in-
titulada “DIGA SIM!”.

O convite é para que
você faça parte dessa for-
ça-tarefa e DIGA SIM a
oportunidades melhores
para crianças, adolescen-
tes, jovens, idosos e adul-
tos. Dizer “SIM” à LBV é um
gesto de amor ao próximo
e empatia; é levar amor e
valores fraternos; é apoiar
mães-solo; é proporcionar
alimentação saudável; é
dar esperança; é dispor um
ambiente seguro para os
atendidos; é incentivar os
estudos; é dar oportunida-

de de crescimento; é en-
sinar o respeito aos dife-
rentes e é investir em um
futuro melhor para as ge-
rações agora no presente.

Doações são muito
bem-vindas e podem ser
entregues no Centro Co-
munitário de Assistência
Social (rua Lázaro Lozano,
46,Vila Monteiro). Infor-
mações e doações: (19)
3433-0948 ou pelo site
www.lbv.org.br ou via pix
(pix@lbv.org.br). Saiba
mais sobre o trabalho da
Instituição acessando o
perfil @LBVBrasil no Ins-
tagram e no Facebook.

Eles estão presentes em vári-
os processos quando o assunto é
saúde: dentro do centro cirúrgico,
no pronto atendimento, na coleta
de materiais para exames e, até mes-
mo, na gerência de um setor ou de
um hospital. Hoje (12/05), quando
se celebra o Dia Internacional da
Enfermagem, os profissionais do
Hospital Unimed Piracicaba rea-
firmam o seu compromisso de sal-
var vidas, certos de que o grande
trunfo é acompanhar a evolução
e a alta hospitalar dos pacientes.

“A equipe de enfermagem é
multitarefa, mas ganhou destaque
nos últimos dois anos com a Co-
vid-19, tornando-se uma das pro-
tagonistas no combate a uma do-
ença letal e contagiosa. Por esse
motivo, reconhecemos todos aque-
les que integram a nossa família
assistencial”, disse Carlos Joussef,
presidente da Unimed Piracicaba.

Ainda em tempos de pande-
mia, os enfermeiros são essenciais
para a saúde e prevenção de doen-
ças dos mais de 190 mil beneficiá-
rios da Cooperativa que usam, di-
ariamente, o complexo hospitalar,
sedes preventivas e ambulatórios de
empresas parceiras. Não há dia e
nem horário para salvar aqueles
que precisam de cuidado e carinho.
“Eles proporcionam assistência de
qualidade, tratamento e cuidados
respeitosos, lideram o diálogo para
amenizar o medo e, em muitos ca-
sos, coletam dados para estudos
clínicos. Sem enfermeiros não ha-
veria respostas, pois eles estreitam
o elo médico-paciente”, revelou.

De acordo com Joussef, a
Unimed Piracicaba mantém em
seu quadro de colaboradores 830
profissionais entre enfermeiros e
técnicos de enfermagem. A Insti-
tuição investe, constantemente,
em capacitação e segurança das
equipes, além de oferecer políti-
cas de cargos e salários para de-
senvolvimento profissional e be-
nefícios exclusivos para depen-
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Rosana Pompermayer,
enfermeira e coordenadora
da Unimed Domiciliar

dentes. “Os cursos e treinamen-
tos aprimoram as equipes para
oferecer atendimento ágil, eficien-
te e humanizado. Buscamos sem-
pre o melhor atendimento para
nossos beneficiários”, finalizou.

PROFISSIONAL DO ANO
- Inspirada na afetividade da co-
munidade Trentina, a enfermei-
ra e coordenadora do serviço do-
miciliar da Unimed Piracicaba,
Rosana Pompermayer, 48, con-
ta que a vontade de atuar na
área da saúde nasceu do carinho
com que amparava seus avós.

“Cursei auxiliar de enferma-
gem sem grandes pretensões, mas
me encantei, logo no início, pela arte
de cuidar do outro. Acredito que já
estava em meu DNA”, revelou a
colaboradora, que recebeu, ontem,
o título Profissional do Ano da En-
fermagem, concedido pelos parla-
mentares Paulo Camolesi e Ary Pe-
droso Jr., durante evento na Câ-
mara de Vereadores de Piracicaba.

Apaixonada pela enferma-
gem, a profissional, que atua na
Cooperativa há exatos oito anos,
conta que se sente lisonjeada em
fazer parte da vitória de vida de
muitos pacientes. “É um presente
de Deus participar da evolução de
cada paciente. Me sinto realizada”.
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Câmara aprova o Mês de
Conscientização e Prevenção
ao Câncer do Colorretal
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Alessandra Bellucci é nomeada membro da CLJR
A vereadora Alessandra Be-

llucci foi nomeada membro da Co-
missão de Legislação, Justiça e
Redação. O Ato da Presidência 11/
2022, publicado no Diário Oficial
do Município no último dia 6, dá
nova redação ao Ato da Presidên-

cia 2/2021, que nomeia os inte-
grantes das Comissões Permanen-
tes da Câmara Municipal de Pira-
cicaba para o biênio 2021/2022.

A CLJR tem em sua composi-
ção os vereadores Laércio Trevi-
san Júnior (PL) como presidente e

Wagner Alexandre de Oliveira, o
Wagnão (Cidadania), como rela-
tor. Bellucci substitui o vereador
Paulo Henrique (Republicanos),
nomeado membro da comissão no
Ato da Presidência 6/2022.

Compete à Comissão de Legis-

lação, Justiça e Redação manifes-
tar-se sobre todos os assuntos en-
tregues à sua apreciação, quanto
ao seu aspecto constitucional e
legal, denominação de vias e pró-
prios municipais e quanto ao seu
aspecto gramatical e lógico.

Foi aprovado em primeira
discussão na noite desta segun-
da-feira (9), durante a 16ª reu-
nião ordinária, projeto de lei –
61/2022 – de autoria do verea-
dor Pedro Kawai (PSDB), que
institui no Calendário Oficial de
Eventos do Município o “Mês de
Conscientização e Prevenção ao
Câncer do Colorretal – Março
Azul Marinho”, a ser comemo-
rado, anualmente, em março.

Doença que atinge homens
e mulheres, segundo especialis-
tas, na maioria dos casos, color-
retal se desenvolve gradativa-
mente por uma alteração nas cé-
lulas que começam a crescer de
forma desordenada sem apre-
sentar qualquer sintoma. Portan-
to, a principal forma de preven-
ção do câncer colorretal é o seu
rastreamento por exames como

colonoscopias, visando a detec-
ção e retiradas dos pólipos antes
de se degenerarem em câncer.

O INCA (Instituto Nacional
de Câncer) aponta que o câncer
colorretal é o terceiro mais fre-
quente entre os homens, logo
após o câncer de próstata e de
pulmão, e o segundo incidente nas
mulheres, “perdendo apenas para
o câncer de mama”, segundo jus-
tificativa inserida no projeto.

“A proposta de instituir o
mês de conscientização e preven-
ção do câncer colorretal no ca-
lendário oficial do município é de
extrema importância e necessi-
dade, com o intuito de trazer à
baila a discussão sobre essa en-
fermidade na sociedade piracica-
bana”, defende o parlamentar. O
texto agora está apto para ser
apreciado em segunda discussão.
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Vereador incentiva
contribuinte a destinar
parte do IR ao Fumdeca

Ao ocupar a tribuna, durante
a 16ª reunião ordinária, nesta se-
gunda-feira (9), o vereador Pedro
Kawai (PSDB) reforçou o convite
para que contribuintes optem por
destinar ao Fumdeca (Fundo
Municipal da Criança e do Ado-
lescente) parte do Imposto de
Renda devido. O prazo para pes-
soas físicas entregarem a decla-
ração anual à Receita Federal
termina no próximo dia 31.

"A pessoa física que faz a
declaração completa pode aju-
dar as entidades que, nesses
dois últimos anos, estão 'pas-
sando perrengue' na arrecada-
ção de recursos. Você pode
destinar até 3% do seu Impos-
to de Renda devido", explicou
Kawai, acrescentando que os
recursos, ao permanecerem no

município, podem ter seu uso
fiscalizado pelo contribuinte.

"Quando se faz a destina-
ção do Imposto de Renda, você
tem a oportunidade de acompa-
nhar o andamento dos projetos
no site do Fumdeca e todas as
informações necessárias para
saber onde e como seu dinheiro
está sendo aplicado", observou.

"São entidades extremamen-
te sérias e comprometidas com a
questão da criança e do adolescen-
te. São o braço do poder público
onde não consegue chegar", conti-
nuou Kawai, citando que algumas
instituições, "depois da pandemia,
infelizmente fecharam por falta de
recursos". "A gente tem que traba-
lhar ativamente para que consigam
atender, pois fazem um trabalho de
extrema relevância", concluiu.
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Coletivo Menos1 Invisível
apresenta espetáculo
Poemas Atlânticos terá apresentação gratuita, hoje, 12, e amanhã, 13, e é inspirado
no pensamento do ensaísta, filósofo e poeta martinicano Édouard Glissant

O coletivo Menos1 Invisível
apresenta o espetáculo de dança
Poemas Atlânticos, hoje, 12, e ama-
nhã, 13, no Teatro Municipal Dr.
Losso Netto. A apresentação foi
contemplada pelo Proac Lab –
Programa de Ação Cultural reali-
zado, por meio de recursos da Lei
Aldir Blanc, com apoio da Secre-
taria Municipal da Ação Cultural
(Semac), tem entrada gratuita.

O trabalho é inspirado no pen-
samento do ensaísta, filósofo e
poeta martinicano Édouard Glis-
sant, especialmente no livro Poé-
tica da Relação (2011), por abor-
dar a necessidade de trânsito e
cooperação inter-racial como for-
ma de sobrevivência no mundo.

Poemas Atlânticos traz o de-
sejo de celebrar a vida e a coexis-
tência e traz à tona uma crítica à
criação de muros, reais ou abstra-
tos. Por meio da metáfora poética
do Mar, desde as águas primiti-
vas, líquido amniótico de onde to-
dos vieram, até a imensidão e
mistério oceânicos para onde to-
dos voltam, o elenco, composto
por artistas pretos e brancos, ide-
aliza e provoca um pensamento
utópico de habitar o mundo e fe-
cundá-lo de imaginação para fa-

“Poemas Atlânticos” será apresentado no Teatro Dr. Losso Netto

Isabel
Praxedeszer caber a circularidade, a afri-

canidade e outras percepções.
Entre travessias, passagens e

transformações, o processo de cri-
ação sinalizou um gesto de apro-
priação de fala e de desconstrução
de discursos eurocêntricos e colo-
niais presentes no corpo, na cena
e nas relações de poder cotidianas.
“Escolhemos encarar e imergir
nesses mares afro-atlânticos, em
nossas histórias pessoais, incômo-
dos e anseios relativos à ideia de
africanidades e ancestralidades.
Um movimento mais ao sul que,
entretanto, não foge de novas
fricções e conflitos”, pondera Cléia
Plácido, que dirige e também in-
tegra o elenco do espetáculo.

Elementos poético-cenográ-
ficos, como o balde personagem
que, sobre a cabeça, remete à re-
miniscência da lata d'água tão
presente nos sertões do mundo
afro-atlântico e nas lembranças
de infância periféricas, represen-
tam as relações de poder, subju-
gação e ausência, mas também
revelam outras presenças e me-
mórias que ecoam vitalidade,
pertencimento e resiliência.

A concepção e direção artísti-
ca é de Cléia Plácido; preparação

corporal de Eduardo Fukushima
e Pedro Peu; trilha sonora de San-
dra-X, Valquíria Rosa e Pedro
Peu; desenho de Luz de Hernan-
des Oliveira; figurinos de Samara
Costa e produção de Dafne Nasci-
mento e Kelson Barros. Fazem par-
te do elenco os artistas e co-cria-
dores Inajá Tetembuá, Felipe Ciri-
lo, Paulina Alves, Rafael Carrion,
Rafael Markhez e Cléia Plácido.

SERVIÇO
Espetáculo de dança Poemas
Atlânticos. Hoje, 12, e ama-
nhã, 13, às 19h30, no Teatro
Municipal Dr. Losso Netto
(avenida Independência,
277). Duração: 50 minutos.
Classificação livre. Gratuito. Os
ingressos devem ser retira-
dos 1 hora antes da apresen-
tação na bilheteria do teatro.

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Professores e educadores
recebem projeto STEAM
da Fundação ArcelorMittal

Bolly Vieira

O evento contou com representantes da secretaria, o
Secretário de Educação de Piracicaba, Bruno César Roza,
representantes da empresa e da consultoria Tríade Educacional

Um encontro realizado on-
tem, 11, pela manhã, na Secreta-
ria Municipal de Educação de Pi-
racicaba, com 135 coordenadores
e diretores das escolas municipais
e estaduais, marca o lançamento
e o inícios das atividades do pro-
jeto de Educação STEAM, sigla
em inglês para ciências, tecnolo-
gia, engenharia, artes e matemá-
tica, desenvolvido pela Fundação
ArcelorMittal, no município de Pi-
racicaba. O evento contou com re-
presentantes da secretaria, o Se-
cretário de Educação de Piraci-
caba, Bruno César Roza, repre-
sentantes da empresa e da con-
sultoria Tríade Educacional.

No lançamento foram apre-
sentadas as diretrizes do curso de
formação oferecido a todos os pro-
fessores das escolas municipais e
estaduais, organizado pelos edu-
cadores Lilian Bacich e Leandro
Holanda, da Tríade, para inova-
ção de práticas pedagógicas visan-
do uma melhor aprendizagem.

“Após dois anos de pandemia
percebemos que não há mais espa-
ço para a abordagem que conhecí-
amos. Os alunos e professores pre-

cisaram se reinventar e tiveram
forte relação com tecnologias. As
necessidades e problemas atuais
também demandam novos olha-
res, ideias e soluções. Assim, a
educação precisa inovar para es-
tar mais conectada com a socieda-
de e suas complexidades atuais”,
afirma Catarina Lutero Mendes,
da Fundação ArcelorMittal.

Para o Secretário de Educa-
ção de Piracicaba, Bruno César
Roza, apesar dos tempos difíceis,
Piracicaba será modelo na edu-
cação STEAM. “Nossa rede de
ensino está entusiasmada, e co-
locaremos toda nossa estrutura
para o sucesso do projeto. Fica-
mos honrados com essa parce-
ria, e confiamos na transforma-
ção da nossa sociedade”, diz.

O treinamento de 50 horas
consiste em bases teórico-prá-
ticas da abordagem STEAM,
enfatizando o que é preciso le-
var em conta na hora de plane-
jar e implementar uma propos-
ta sob tal perspectiva. A ideia é
que os participantes possam im-
pactar outros professores a par-
tir das próprias experiências.

Nesta quarta-feira (11), a ve-
readora Ana Pavão (PL) se reu-
niu, em seu gabinete, com a advo-
gada Yara Richter da Sociedade
de Advogados Richter e Domin-
gues. O escritório da Advocacia
Richter e Domingues tem como
principal objetivo auxiliar nas áre-
as jurídicas, trabalhistas, imobili-
árias e previdenciárias, e realiza
seus atendimentos nos escritórios
dos bairros Centro e São Dimas
do município de Piracicaba.

Foi apresentado à parlamen-
tar, um projeto de previdência so-
cial, bem como: aposentadoria por
idade; aposentadoria por tempo de
contribuição; aposentadoria por
invalidez; pensão por morte; au-
xílio-doença; auxílio-acidente; au-
xílio-reclusão; salário-família e
dentre outros, sendo uma parce-
ria da advocacia que auxiliará na
dificuldade do munícipe a receber
os benefícios de direitos pessoais.

Yara comenta que “infeliz-
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Advogada apresenta a vereadora
projeto de previdência social

Assessoria Parlamentar

Assuntos de previdência social predominaram na conversa
da vereadora Ana Pavão (PL) com a advogada Yara Richter

mente, a população possui dificul-
dade em receber os seus direitos, e
muitas das vezes os processos
são lentos, fazendo com que o be-
nefício tarda em sua liberação”.

Além desses benefícios, Yara
ressaltou o "Auxílio Acidente" atra-
vés do INSS (Instituto Nacional de
Seguridade Social) aos que sofre-
ram algum tipo de acidente, dei-
xando sequelas que reduzem sua
capacidade de exercer seu traba-
lho de forma eficaz, com objetivo
de compensar o cidadão pela re-
dução da capacidade de trabalho
enquanto exerce sua profissão.

“São benefícios de direito da
população brasileira, e informar
que é possível minimizar o tem-
po para conseguir os benefícios
necessários é o nosso dever”
destaca a vereadora. A advoga-
da Yara Richter deixou seu es-
critório à disposição à população
que necessita de uma ajuda para
a liberação de seus direitos.

AAAAARTEMISRTEMISRTEMISRTEMISRTEMIS

Plantio de mudas em lagoa
é planejado e vereador
pede limpeza de área

Assessoria Parlamentar

Josef Borges conferiu avaliação na lagoa do Itaiçaba, em Artemis

Duas ações ligadas ao meio
ambiente foram acompanhadas
pelo vereador Josef Borges (So-
lidariedade) nesta segunda-fei-
ra (9) no distrito de Artemis.
Uma ocorreu na lagoa do Itai-
çaba e a outra na área de pre-
servação permanente do córre-
go do Ceveiro, no Lago Azul.

Na lagoa, que tem sido re-
cuperada desde 2018 por volun-
tários, moradores de Artemis,
com o apoio do vereador, a enge-
nheira agrônoma Clementina
Rossin, do Viveiro de Mudas da
secretaria municipal de Defesa
do Meio Ambiente, avaliou o es-
paço das margens do trecho do re-
servatório que já teve a retirada
de vegetação aquática concluída.

"O objetivo é plantar o maior
número possível de árvores nati-
vas para o reflorestamento das
margens. Essas espécies serão es-
senciais para garantir alimentos
para os peixes e as aves que habi-
tam o local e para evitar a erosão
nas margens", disse Josef Borges.

LAGO AZUL - Na área de
preservação permanente do
córrego que forma a lagoa do
Lago Azul, moradores solicita-
ram corte de mato e poda das
árvores do trecho próximo à cal-
çada da rua Armando Setten.

A limpeza vai evitar que bi-
chos peçonhentos saiam do lo-
cal e invadam as residências
próximas. Também tem como
objetivos aumentar a seguran-
ça na via e evitar que lixo e res-
tos de poda do interior das ca-
sas, efetuada pelos moradores,
sejam despejados no espaço.

O engenheiro Robson Willi-
ans, da Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente, visi-
tou o local junto com Josef Bor-
ges e constatou a necessidade de
uma intervenção no espaço,
principalmente nas árvores que
estão já inclinadas em direção à
rua e que podem oferecer risco.
O corte de mato também será
executado e um trecho da rua
José Bailarin, antes da lagoa, re-
ceberá essas intervenções.

O vereador pediu que os ser-
viços solicitados pelos morado-
res, principalmente pela morado-
ra Ana Rosa, entrem na progra-
mação da secretaria e sejam exe-
cutados para beneficiar a popu-
lação. "Esse espaço também é
utilizado pelos moradores para
passear com cães, passear de bi-
cicleta e também para caminha-
da. É fundamental que esteja
limpo e as árvores, podadas para
a segurança de todos", disse.

O vereador Laércio Trevisan
Jr (PL) entregou, na terça-feira
(10), moção de aplausos ao Colé-
gio Anglo Piracicaba pelos 50
anos de fundação. A homenagem
aconteceu na sede da escola, na
unidade Cidade Alta, com a par-
ticipação dos mantenedores, di-
retores, coordenadores, profes-
sores, funcionários, colaborado-
res, pais e alunos. A moção 40/
2022, de autoria do parlamen-
tar, foi aprovada por unanimi-
dade pelo plenário da Câmara.

O colégio foi inaugurado em
17 de abril de 1972, como Colégio
Industrial Dom Bosco, que ofe-
recia cursos profissionalizantes
nas áreas de Química e Seguran-
ça. No início dos anos 80, Dori-
val Sudário Bistaco, inaugurou
na rua Silva Jardim o Colégio
Cidade de Piracicaba, também
conhecido como unidade Cidade

Alta, para alunos da Educação
Infantil ao curso Pré-Vestibular.

Em 1984, o colégio passou a
integrar o sistema Anglo de Ensi-
no. Em 1999, foi inaugurado o
Colégio Portal do Engenho, segun-
da unidade Anglo Piracicaba.
“Nestes 50 anos de tradição, o
Colégio Anglo Piracicaba revela in-
cessantemente o aprimoramento
das qualidades de ensino, que é
comprovado pelas aprovações ob-
tidas pelos alunos, e tem a honra
de encaminhar os jovens para
grandes universidades, formando
pessoas aptas a exercerem ampla e
conscientemente a cidadania”, sa-
lientou o vereador, na moção.

Recebeu a homenagem o man-
tenedor do colégio, Dorival Sudá-
rio Bistaco, em nome dos demais
mantenedores, diretores, coorde-
nadores, professores, funcionári-
os, colaboradores, pais e alunos.
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Aos 50 anos de fundação,
Anglo recebe homenagem

Assessoria Parlamentar

Anglo recebeu homenagem pelos serviços prestados à educação

A Série “Produtor Rural” lan-
çou mais uma edição intitulada
“Uma visão panorâmica do con-
trole biológico na agricultura mo-
derna”, pois a demanda mundial
por alimentos deve aumentar nos
próximos anos de acordo com o
incremento da produtividade.
Esse fator tende a acontecer con-
forme a produção agrícola se
transforme de um modelo conven-
cional para um sustentável, que
envolva mais tecnologias e conhe-
cimentos no processo produtivo.

O surgimento de uma agricul-
tura mo-derna torna o sistema
mais resiliente, com maior capaci-
dade de suportar estresses bióticos

SSSSSÉRIEÉRIEÉRIEÉRIEÉRIE

Produtor Rural lança cartilha sobre controle biológico na agricultura
e abióticos, o  que reduzirá o im-
pacto ne-gativo do homem no meio.
Nesse contexto, o uso de produtos
biológicos destaca-se devido aos be-
nefícios favoráveis, em especial no
con-trole de pragas e doenças, com
o emprego de agentes de controle
biológico, essencialmente promisso-
res para empresas desse setor.

Para a construção dessa car-
tilha, seis graduandos em Enge-
nharia Agronômica da Escola Su-
perior de Agricultura Luiz de Quei-
roz (Esalq/USP) e um docente do
Departamento de Ciência do Solo,
se debruçaram em estudos sobre
o tema para originar a publicação
que descreve as características de

cada grupo de organismos utiliza-
dos como agentes biológicos de con-
trole na agricultura atual, caracte-
rizada por uma crescente explora-
ção dos recursos de biocontrole no
desenvolvimento de um processo
mais eficiente e sustentável.

O conhecimento gerado deve-
rá alcançar os produtores, em cuja
condição se destaca o papel do en-
genheiro agrô-nomo na função de
difundir essas tecnologias para o
esta-belecimento de uma agricul-
tura moderna que seja produti-va
e ao mesmo tempo sustentável.

Assinam a cartilha da Série
Produtor Rural, que chega em sua
73ª edição, os acadêmicos Vítor

Gazotto Cassiolato, Felipe Noguei-
ra de Sá Marto, Livia Amaral, Cauê
Carmona Groot, Laura Scovoli So-
ares Biston e Bianca Gonçalves Ro-
drigues e o Professor Fernando
Dini Andreote, do Departamento
de Ciência do Solo da Esalq/USP.

SERVIÇO
A publicação está disponível
para download em dois luga-
res: Portal de Livros Abertos da
USP (http://www.livrosabertos.
sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/
catalog/book/805) e no Site da
Biblioteca (http://www.livros
abertos.sibi.usp.br/portaldeli-
vrosUSP/catalog/book/805).
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Em assembleia, sócios aprovam
mudança estatutária do XV
Foram 81 sócios presentes que votaram por aclamação, com 74
votos favoráveis para a mudança estatutária e sete contrários

Assembleia com os associados aconteceu na última terça-feira 10

Divulgação

Em assembleia de associa-
dos, na terça-feira, 10, os sócios
do Esporte Clube XV de Novem-
bro de Piracicaba votaram por
aclamação e aprovaram a refor-
ma estatutária. Entre os princi-
pais pontos do novo estatuto,
foram mudadas questões rela-
tivas às eleições e a permissão
para a criação de uma Socieda-
de Anônima de Futebol (SAF).

A assembleia foi conduzida
pelo presidente do Conselho Deli-
berativo do XV, Luis Guilherme
Schnor, e também teve na mesa
diretora o atual presidente da Di-
retoria Executiva, Rodolfo Geraldi,
e seus dois antecessores, Arnaldo
Bortoletto e Celso Christofoletti.

Ao todo, foram 81 sócios pre-
sentes que votaram por aclama-
ção, com 74 votos favoráveis para
a mudança estatutária e sete con-
trários. “Agradeço aos sócios que
compareceram nesse momento
histórico para o XV. O novo esta-
tuto deixa o XV atualizado, espe-
cialmente com a Lei da SAF, e isso
é de extrema importância para o
futuro do clube. Seguiremos o

processo com muito pé no chão,
mas com uma possibilidade enor-
me de crescimento do XV atra-
vés de futuros investimentos que
possam vir”, declarou Schnor.

“Hoje é um marco na história
do XV. A votação expressiva pela
mudança do estatuto mostra que
estamos no caminho certo. Agora
vamos aguardar para ver o que
vai acontecer no futuro, mas com
uma boa perspectiva”, completou
o presidente Rodolfo Geraldi.

ELEIÇÕES - Antes em no-
vembro, as eleições para o Conse-
lho Deliberativo foram antecipa-
das para o terceiro sábado de ou-
tubro. Outra mudança é que para
concorrer para a Diretoria Exe-
cutiva (presidente e vice), os inte-
ressados terão que fazer a inscri-
ção da chapa sete dias antes. No
atual estatuto, a chapa poderia
ser formada no dia da eleição.

CONSELHEIROS VITA-
LÍCIOS - O novo estatuto tam-
bém tem novas regras para que os
conselheiros se tornem vitalícios.
No estatuto antigo, as regras eram
ser presidente ou vice da Direto-

ria Executiva ou do Conselho De-
liberativo por 18 meses ou cum-
prir três mandatos seguidos, na
íntegra, como conselheiro efetivo.
No estatuto aprovado, presiden-
te e vice da Diretoria ou Conselho
precisarão ter dois mandatos
completos e os conselheiros efeti-
vos um período de 144 meses, não
necessariamente consecutivos.

SAF - O novo estatuto do XV
também permite a criação de uma

Sociedade Anônima de Futebol
(SAF) pelo clube, assim como per-
mitido pela Lei Federal 14.193/
2021. Na prática, é uma empresa
que tem como atividade principal
o futebol em competições profissi-
onais. Pelo estatuto, o XV pode
negociar até 90% das ações, fican-
do com o restante, mas com poder
de vetos em assuntos como mu-
dança de nome, símbolos identifi-
cativos e de cidade, entre outros.

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC), protocolou nesta terça-fei-
ra (10), a indicação 1594/22, que
propõe ao prefeito municipal Luci-
ano Almeida (União Brasil), o en-
vio de um projeto de lei, que possi-
bilite o direito dos munícipes de
acesso a meio de pagamentos digi-
tais para a quitação de débitos de
natureza tributária e não tributá-
ria, como PIX, e operações de car-
tões de débito e crédito. Na in-
dicação, Ribeiro ainda cita a Re-
solução nº 1 do Banco Central
do Brasil, de 12 de agosto de
2020, que regulou o arranjo de
pagamentos por PIX no país.

O vereador é autor do proje-
to de lei 159/2021, que autoriza-
va os contribuintes a pagarem
débitos municipais com cartões de
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Indicação ao Executivo visa facilitar
pagamento de tributos pelo PIX

Indicação sugere ao Executivo projeto de lei para que a população
possa pagar os tributos municipais pelo PIX ou cartões

Assessoria Parlamentar

crédito e débito ou PIX. Na últi-
ma segunda-feira (9), durante a
16ª Reunião Ordinária, a Câma-
ra acatou com 11 votos favoráveis
o parecer contrário ao projeto,
prejudicando sua tramitação.

De acordo com o parecer, a pro-
positura fere o que está previsto nas
Constituições Estadual e Federal. “A
tarefa de administrar o município,
a cargo do Executivo, engloba as
atividades de planejamento, orga-
nização e direção dos serviços públi-
cos, o que abrange, efetivamente, a
forma como o munícipe quitará seu
débito junto ao erário público.

O parlamentar espera que o
prefeito, envie através da Procu-
radoria Geral, um projeto do
Executivo, que facilite e desbu-
rocratize a vida dos munícipes.

“R“R“R“R“RETETETETETALHOSALHOSALHOSALHOSALHOS     DDDDDAAAAA     VIDVIDVIDVIDVIDAAAAA”””””

Crônicas de Antônio Oswaldo Storel
Dias destes, o ex-vereador

e ex-presidente da Câmara, An-
tônio Oswaldo Storel, aproveitou
um encontro da classe odonto-
lógica para distribuir seu livro
“Retalhos da vida”, coletânea de
suas crônicas publicadas pelos
jornais da cidade. Todo feliz, o
querido Storel comemorou a pu-
blicação da segunda edição da
publicação, que esgotou-se rapi-
damente. O encontro ocorreu na
sede da Associação dos Dentis-
tas de Piracicaba (APCD). Encontro dos cirurgiões-dentistas aconteceu na sede da APCD

Fotos: Divulgação

Edson Zenebra e Antonio Oswaldo Storel José Maria Amâncio, Storel e Cristina Dumitt Sewell

O atendimento diferencia-
do, com um olhar para o huma-
no e não somente para os negó-
cios, foi enaltecido pela Câmara
Municipal de Piracicaba através
da entrega do voto de congra-
tulações à empresa Carvalho Re-
cursos Humanos. O reconheci-
mento se deu através do reque-
rimento 132/2022, de autoria do
vereador André Bandeira
(PSDB). A entrega da homena-
gem foi realizada nesta segunda-
feira (9), na sala da presidência.

O parlamentar destacou que
a empresa é fruto do empreen-
dedorismo feminino e chegou a
Piracicaba em 2018. “É um reco-
nhecimento da cidade de Piraci-
caba a esta equipe pelo trabalho
que desenvolve”, afirmou. “De-
monstro a minha admiração pelo
empenho em ajudar as pessoas a
se colocarem no mercado de tra-
balho, com cursos e garantindo
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Atendimento humanizado rende
voto de congratulações a agência

Carvalho RH é fruto do empreendedorismo
feminino e chegou a cidade em 2018

Assessoria Parlamentar

toda a bagagem para que os can-
didatos possam se preparar”.

Segundo o vereador, a em-
presa tem excelência no trabalho
operacional e atendimento, coor-
denado pela proprietária, Liliane
Carvalho Pedro. “O reconheci-
mento é não somente pelo lado
profissional, mas pela mulher que
trabalha pela inclusão sempre
com uma alegria contagiante”,
disse. “Que este voto de congra-
tulações sirva como incentivo
para continuarem levando opor-
tunidades neste momento difícil do
País em que o emprego é funda-
mental para garantir a dignidade”.

A empresária agradeceu o
reconhecimento. “Agradeço o
acolhimento que recebemos na
cidade para transformar vi-
das. Quando tem uma pessoa
empregada, tem uma família
abençoada. Essa é nossa mis-
são, o nosso lema”, afirmou.

WWWWWALALALALALTERTERTERTERTER N N N N NAIMEAIMEAIMEAIMEAIME

Moção aplaude arquiteto
e escritor por novo livro

O arquiteto e escritor Walter
Naime receberá moção de aplau-
sos pelo lançamento, no dia 27 de
abril, do livro “Antes do Depois –
Transformar sem Desumanizar”.
A obra, segundo a propositura,
“apresenta aos leitores coletâne-
as de artigos e crônicas de sua
autoria publicados em meios de
comunicação durante vários
anos, que abordam assuntos lo-
cais, nacionais e internacionais”.

De autoria do vereador Pe-

dro Kawai (PSDB), a moção 72/
2022 cita que Walter Naime é
também responsável “pelo pro-
jeto e construção da Escola de
Música de Piracicaba, da sede
do Jornal de Piracicaba e da re-
sidência do maestro Ernest
Mahle”, dentre outros. A pro-
positura foi aprovada em plená-
rio nesta segunda-feira (9) du-
rante a 16ª reunião ordinária de
2022. A data de entrega da hon-
raria ainda será definida.

EEEEECONOMIACONOMIACONOMIACONOMIACONOMIA

1º Salão do Imóvel promete movimentar mercado local
O Grupo G & A está organi-

zando a realização do 1º Salão
do Imóvel de Piracicaba, que pro-
mete movimentar o mercado imo-
biliário na cidade, tanto em ven-
das de imóveis como o de mate-
riais da construção civil. O even-
to será realizado nos dias 5, 6 e 7
de julho, no Espaço Beira Rio,
das 9 às 22 horas, e será marca-
do por workshops e apresenta-
ção de inúmeros imóveis e terre-
nos de médio e alto padrão,
tanto em condomínios horizon-
tais como verticais na cidade.

De acordo com  a diretora do
Grupo G & A, Ana Caroline de To-
ledo, já está confirmada a parti-
cipação das principais imobiliári-
as da cidade, que estarão apre-
sentando as diversas opções de
residências e terrenos, assim
como contará com a participação
de empresas que comercializam
materiais da construção. Institui-
ção financeira e até um corpo ju-
rídico, especializado em transa-
ções imobiliárias, que possibilita-
rá desembaraçar oportunidades

de negócios também participarão
do Salão. “Queremos potenci-
alizar negócios no ramo imobiliá-
rio, sendo um espaço voltado a
oferecer o que há de mais atrati-
vo no mercado imobiliário e da
construção civil em Piracicaba. O
diferencial é que nesse salão o vi-
sitante poderá ter, em um único
espaço,  inúmeras ofertas de imó-
veis e inclusive propostas de ne-
gócios, que possibilitarão morar
cada vez melhor com sua família,
seja em condomínios horizontais ou
verticais”, conta Ana Caroline.

O Grupo G & A propõe com
esse 1º Salão de Imóvel de Piraci-
caba garantir ao visitante atendi-
mento personalizado e humaniza-
do, e abrindo aos expositores a
oportunidade de negócios com um
público que busca tanto o primei-
ro imóvel, mas principalmente, o
que quer dar um upgrade, passan-
do a residir em um imóvel mais
amplo e com mais opções de lazer.

Apesar de o salão estar pro-
gramado para ocorrer das 9 às 22
horas, ao longo do dia haverá di-

versos workshop, sendo que os
standers com exposição de ofertas
de imóveis e de produtos para a
construção, funcionarão das 16 às
22 horas. “Queremos mostrar no
worshop, que antecede a abertura
dos standers, que é sempre um

bom momento para investir na
construção civil, porque uma boa
residência, acompanhada de se-
gurança e lazer, é que nos garan-
te o essencial para o bem-estar
com nossa família”, diz a empre-
sária Ana Caroline de Toledo.

Divulgação

Ana Caroline de Toledo diz que o objetivo é de potencializar negócios
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Enfermagem... muito além de um ‘dom’
Enfermeiros trabalham na chamada ‘linha de frente’, termo que ficou bastante conhecido com a chegada da pandemia da covid-19

Amar o que faz é prerrogati-
va para todo e qualquer profissio-
nal, atue ele na área que for. A
enfermagem, por séculos – a pro-
fissão começou antes mesmo de
Cristo - sempre puxou o viés de
que para ser bom nessa profissão
era preciso ter o ‘dom’, no entan-
to, a verdade é que para atuar na
área do cuidado, desde uma sim-
ples aferição de temperatura ao
auxílio médico durante um proce-
dimento cirúrgico, por exemplo, é
preciso muito mais que isso.

“É preciso dedicação, empatia
para com o próximo que vive um
momento de extrema fragilidade,
sem contar com as habilidades e,
muito, mas muito conhecimento.
Estudar, aprender e aprimorar
todos os dias são essenciais para
que o profissional da enfermagem
ofereça sempre a melhor assistên-
cia ao enfermo” , disse a adminis-
tradora da Santa Casa de Piraci-
caba, Vanda Petean, enfermeira de
formação e que por anos atuou na
área da assistência obstétrica.

Para a gestora do cuidado da
Santa Casa, Denise Lautenschla-
eger, além da questão técnica, que
deve ser aprimorada diariamen-
te, associada às boas práticas co-
tidianas, para ser enfermeiro
também é preciso se colocar no
lugar o outro, saber ouvir, dar
atenção, humanizar. “Uma pro-
fissão que precisa alinhar e utili-
zar de todos os recursos [ciência

e humanização] para salvar ou,
pelo menos amenizar o sofrimen-
to, a tristeza ou o medo que o pa-
ciente tem passado”, salienta.

Nos hospitais, os enfermei-
ros trabalham na chamada ‘li-
nha de frente’, termo que ficou
bastante conhecido com a che-
gada da pandemia da covid-19.
Esses profissionais prestam os
primeiros atendimentos ao pa-
ciente que procura ou é trazido
à assistência médico-hospitalar.
Eles realizam acolhimento pri-
mário, classificam urgências/
emergências, colhem exames
preliminares, preenchem fichas
médicas, cuidam da higiene e
conservação do local, adminis-
tram os medicamentos prescri-
tos, realizam procedimentos de
média complexidade e monito-
ram o quadro geral de saúde
dos pacientes internados.

Na Santa Casa de Piracicaba,
atuam 240 enfermeiros, 553 téc-
nicos de enfermagem e 35 auxilia-
res de enfermagem que se dividem
na assistência 24 horas. São três
áreas profissionais do cuidado,
cada uma delas com responsabi-
lidades, grau de complexidade e
formações distintas. Neste dia 12
de Maio, dia da Enfermagem, a
Santa Casa parabeniza todos es-
ses trabalhadores que atuam di-
retamente no cuidado ao próxi-
mo e na busca de oferecer sempre
a melhor assistência ao paciente.

Divulgação

Equipe de enfermagem durante manobra de paciente em posição prona

PPPPPREVENÇÃOREVENÇÃOREVENÇÃOREVENÇÃOREVENÇÃO

Caphiv realiza oficina sobre
a gravidez na adolescência

CCCCCULULULULULTURATURATURATURATURA

Projeto que altera composição do Comcult recebe parecer contrário
O projeto de lei que nomeia

novos membros para o Conselho
Municipal de Política Cultural
(COMCULT) recebeu parecer con-
trário da Comissão de Obras, Ser-
viços Públicos e Atividades Priva-
das da Câmara Municipal de Pi-
racicaba. O parecer foi exarado
durante reunião realizada na
manhã desta quarta-feira (11).

De autoria do Poder Execu-
tivo, o projeto de lei 63/2022 in-
troduz alterações à Lei nº 5.418/
2004 que institui o Conselho Mu-
nicipal de Cultura e a Conferên-
cia Municipal de Cultura. Na
justificativa do PL, o prefeito Lu-
ciano Almeida (União Brasil)
afirma que a propositura tem o
intuito de modificar a composi-
ção do COMCULT para que seus
membros “sejam indicados por
instituições idôneas que repre-
sentam a sociedade civil e que
de algum modo contribuem para
o fomento das atividades cultu-
rais da cidade de Piracicaba”.

O PL 63/2022 recebeu parecer
contrário dos vereadores Pedro
Kawai (PSDB), presidente da comis-
são, e Anilton Rissato (Patriota),
relator. O vereador Aldisa Vieira
Marques - o Paraná (Cidadania) -,
membro da comissão, irá apresen-

tar em separado o parecer favorá-
vel ao projeto de lei do Executivo.

De acordo com Pedro Kawai,
o parecer contrário foi exarado
por causa da falta de informa-
ções sobre os motivos das altera-
ções no conselho. “Nós fizemos
uma solicitação para Secretaria
da Cultura (Semac) e nenhuma
resposta foi encaminhada, então
optamos pelo parecer contrário
por conta da falta de informações
vindas da prefeitura”, disse.

O vereador afirmou que a co-
missão questionou “pura e sim-
plesmente” o motivo da alteração,
já que o projeto retira a eleição e a
participação de segmentos cultu-
rais e coloca entidades que traba-
lham com cultura. “Se é por conta
de algumas irregularidades ou
uma ação que não está de acordo
com o olhar do Executivo, então
alterasse o que está errado e não
trocar todo conselho”, concluiu.

O projeto de lei 63/2022 se-
guirá para deliberação da Comis-
são de Educação, Esportes, Cul-
tura, Ciência e Tecnologia.

PL 94 – A comissão também
analisou o projeto de lei 94/2022
que versa sobre a autorização da
Prefeitura para outorgar conces-
são onerosa de uso de equipa-

mento turístico para exploração
de serviços na Ponte do Mirante
– Alto do Mirante. O PL faz alte-
rações à lei 7.595/2013 que dis-
põe sobre o mesmo assunto.

Os membros da comissão so-
licitaram uma emenda ao pará-
grafo primeiro do artigo 1º do
PL 94/2022. O parágrafo deter-
mina que a exploração do espaço
“poderá” contar, dentre outras
coisas, com limpeza dos espaços
públicos, inclusive dos sanitári-
os e segurança do local. Os vere-
adores entenderam que a manu-

tenção, limpeza e segurança do
local “deverá” ser de responsa-
bilidade da empresa que possui
a concessão e não da prefeitura.

Compete à Comissão de
Obras, Serviços Públicos e Ativi-
dades Privadas emitir parecer
sobre todos os processos atinen-
tes à realização de obras e execu-
ção de serviços pelo município,
autarquias, entidades paraesta-
tais e concessionárias de servi-
ços públicos e outras atividades
administrativas ou privadas su-
jeitas à deliberação da Câmara.

Davi Negri

Parecer foi exarado pela Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Atividades Privadas

Ação foi realizada dentro do projeto “Não Viralize a Ignorância, Conheça”

Divulgação

O Caphiv (Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/AIDS e
Hepatites Virais), através do
projeto 'Não Viralize a Ignorân-
cia, Conheça', realizou na últi-
ma semana uma oficina sobre
o tema 'Gravidez na Adolescên-
cia'. O convite foi feito pela di-
reção da E.E. Dom Aniger Fran-
cisco de Maria Melillo, no bair-
ro Bosque dos Lenheiros.

Os integrantes do projeto
são coordenados por Denise
Franco que explicou as ativida-
des foram realizadas com as
turmas do 8o e do 9o ano, ado-
lescentes entre 11 a 13 anos.

"Nós atuamos em parceria
com os equipamentos públicos de
educação e de saúde também. Este
tema é urgente e imprescindível.
Nunca é demais falarmos sobre
este tema que faz parte do nosso
material permanente de trabalhos
desenvolvidos", explicou Denise.

Paulo Soares, presidente e
fundador do Caphiv também fez
questão de comentar sobre a im-
portância do tema e sobre a neces-
sidade de explanar ininterrupta-
mente sobre o assunto: "A gravi-
dez na adolescência é um proble-
ma de saúde pública devido aos
riscos à saúde da mãe e do bebê,
tais como prematuridade, ane-
mia, aborto espontâneo, eclâmp-
sia, depressão pós-parto e outros,
além de agravar problemas soci-
oeconômicos já existentes."

O Caphiv e o projeto 'Não
Viralize a Ignorância, Conhe-
ça', desenvolvem este  projeto
permanentemente  em unida-
des públicas de saúde e educa-
ção e na Fundação Casa.

"Somos uma equipe que luta e
acredita que o mundo pode ser me-
lhor a partir da missão de cada um.
Esse é o nosso compromisso, isso é
Caphiv!", finaliza o presidente.

TTTTTRIARIARIARIARIATLETTLETTLETTLETTLETASASASASAS

Treinador é homenageado
com voto de congratulações

Divulgação

Propositura foi entregue ao treinador Edson Bruno Oliveira Menezes

O treinador de triatlo filia-
do à ITU (International Tria-
thlon Union), Edson Bruno Oli-
veira Menezes, recebeu na tarde
desta segunda-feira (9) Voto de
Congratulações "pelas ações so-
ciais na área da promoção de
saúde e esportes em Piracicaba".

De autoria do vereador
Paulo Henrique (Republica-
nos), o requerimento 72/2022
lembra que o professor de edu-
cação física é o único em Pira-
cicaba a administrar o curso da
ITU e diz que ele, atualmente,
"conta com 44 alunos de Per-

sonal e 76 de treinamento En-
durance", e tem como "propó-
sito na área do esporte a promo-
ção de saúde e realizações pesso-
ais de cada aluno e atleta".

A propositura ainda traz que
Edson Menezes "é técnico com
certificado nível I pela Confede-
ração Brasileira de Triathlon
(CBTRI); técnico com certificado
nível I e II pela Confederação
Paulista de Triathlon (SPTRI);
pós-graduado em treinamento
em triathlon pela Unicamp; Co-
ach certificado trainingpeaks e
Treinador credenciado (CBC)".

GGGGGINÁSIOINÁSIOINÁSIOINÁSIOINÁSIO

Prefeitura realiza obra
de recuperação do muro

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Obras (Semob), realiza
obras para recuperação do muro
de arrimo do Ginásio Municipal
Waldemar Blatkauskas. O local
foi danificado com as fortes
chuvas do início de fevereiro.

A empresa responsável pela
obra é a Concivi. A previsão de
término é até setembro deste
ano. O valor do contrato é de R$
546.938,78. Estão previstos os

serviços de recomposição do
muro de arrimo, passeio públi-
co, guarda-corpo, guia, sarjeta e
asfalto, no trecho da avenida In-
dependência ao lado do ginásio.

Para manter a passagem
segura dos pedestres pelo lo-
cal, a Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (Se-
muttran) instalou, ainda em
fevereiro, gradis no estaciona-
mento que existe na via. As
obras não impactam o trânsito.

HHHHHYUNDAIYUNDAIYUNDAIYUNDAIYUNDAI

Marcos Oliveira é nomeado vice-presidente de produção
A Hyundai Motor Américas

Central e do Sul anuncia a no-
meação de Marcos Oliveira como
vice-presidente de Produção para
a região. A posição recém-criada
tem efeito imediato e faz parte
da estratégia da empresa para
manter a competitividade da fá-
brica brasileira, localizada em Pi-
racicaba, interior de São Paulo,
respondendo melhor aos desafi-
os de aumento de produtivida-
de, introdução de mais tecnolo-
gia nos modelos locais produzi-
dos e rápida implementação dos
próximos passos da Indústria 4.0.

O profissional iniciou sua car-
reira na Hyundai em setembro de
2012 como Gerente Sênior de Con-
trole de Qualidade. Em abril de
2016, passou a ocupar um novo
cargo como Diretor Executivo de
Produção, tornando-se, desde en-
tão, responsável pela unidade fa-
bril que atualmente produz os
modelos HB20, Creta e Creta Nova
Geração, que são comercializados
no Brasil e em outros países da
América do Sul. Como Vice-Presi-
dente, Marcos também liderará a
constante evolução das equipes da
fábrica, ampliando o desenvolvi-

mento e retenção de talentos da
empresa, dedicados às novas
tecnologias a serem implemen-
tadas no ambiente de produção,
trabalho que tem foco em man-
ter a Hyundai entre as melho-
res empresas para se trabalhar
para no Brasil, dando continuida-
de aos bons resultados alcança-
dos nos últimos anos no ranking
Great Place To Work® Brasil.

“A indicação de Marcos para
a posição vem em um momento
de importantes conquistas para
nossos modelos produzidos na
fábrica de Piracicaba. Nos três
primeiros meses deste ano, a
Hyundai registrou a melhor par-
ticipação de mercado de sua his-
tória no Brasil por um trimestre,
com 10,8%, garantindo a quarta
posição entre todas as marcas.
Além disso, o HB20 foi o carro
de passeio mais vendido nacio-
nalmente em 2021 e o recém-lan-
çado Creta Nova Geração intro-
duziu no mercado local de SUVs
muitos recursos exclusivos e pi-
oneiros no mercado, atualizan-
do o segmento e posicionando-o
como um verdadeiro desafiante
aos concorrentes premium em

segmentos superiores”, comen-
ta Ken Ramirez, presidente e
CEO da Hyundai Motor para as
Américas Central e do Sul.

Marcos possui mais de 28
anos de carreira no setor auto-
motivo, atuando principalmente
nas áreas de Qualidade e Manu-
fatura em empresas como Vo-
lkswagen e Fiat, além de experi-

ências internacionais na Itália e
Alemanha. Graduado em Enge-
nharia Mecânica pela Faculdade
de Engenharia Industrial – FEI,
possui especialização em Qualida-
de Automotiva pela Universida-
de Estadual de Campinas – UNI-
CAMP e MBA em Administração
de Empresas pela Escola Superior
de Agricultura – ESALQ/USP.

Davi Negri

Marcos possui mais de 28 anos de carreira no setor automotivo
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HIGIENE BUCAL NA VELHICE
Bons hábitos de higiene bucal e cui-

dados dentais são importantes em qual-
quer idade. Mas à medida que você en-
velhece, pode se perguntar se sua rotina
dental precisa de alguns ajustes, ou se
certas mudanças na sua vida também
causaram mudanças em sua boca.

Embora envelhecer não signifique
necessariamente a probabilidade de boca
seca, certas características do envelhe-
cimento, como medicamentos mais regu-
lares ou uma condição crônica, podem
aumentar o risco da boca seca - junta-
mente com cárie. A boca seca também
pode afetar o ajuste de suas próteses

dentárias muitas vezes causando atrito
entre as dentaduras e a gengiva.

Se você sofre de boca seca, há algu-
mas melhorias em relação à sua higiene
dental para reduzir os sintomas. Você
pode usar um enxaguante ou spray bucal
hidratante ou mascar chicletes sem açú-
car, para estimular a produção de saliva.
Outra opção é utilizar saliva artificial.

Você também pode consultar seu
médico ou dentista se sua medica-
ção estiver causando a boca seca.
O ajuste da dose ou a tentativa de
um novo medicamento pode ajudar
a aliviar alguns sintomas.

SSSSSOLIDARIEDADEOLIDARIEDADEOLIDARIEDADEOLIDARIEDADEOLIDARIEDADE

Contabilistas participam
de campanha do agasalho
Este é o sexto ano que o Sindicato adere à Campanha e conta com a solidariedade dos
contadores, contabilistas e moradores do bairro que podem fazer suas doações com comodidade

O Sincop - Sindicato dos
Contabilistas de Piracicaba e re-
gião já está recolhendo entre
seus associados, colaboradores
e amigos, roupas, agasalhos,
calçados, cobertores novos ou
em bom estado de conservação
para engrossar a campanha do
Agasalho 2022 do Fundo Social
de Solidariedade de Piracicaba.
Este é o sexto ano que o Sindi-
cato adere à Campanha e conta
com a solidariedade dos conta-

dores, contabilistas e morado-
res do bairro que podem fazer
suas doações com comodidade.

Outros itens como fraldas ge-
riátricas (item bastante usado por
pacientes acamados, principal-
mente no inverno) também podem
ser doados na sede do Sincop
(Rua Pasqual Guerrini, 55 - Cas-
telinho). Todo material será en-
tregue ao Fundo Social que é res-
ponsável pela distribuição a ins-
tituições assistenciais e famílias

carentes. O Sindicato também re-
cebe permanentemente doações de
alimentos não perecíveis e leite
(longa vida) que são encaminha-
dos ao Banco de Alimentos.

Uma das organizadoras da
Campanha no Sindicato, a re-
cepcionista Josemeire Oliveira,
destaca o aumento das doações
a cada ano. “Além dos associa-
dos, as pessoas que moram aqui
por perto já sabem que somos
ponto de arrecadação e sempre

trazem muitas coisas para aju-
dar o próximo”, destaca Josi.
“Nós não esperamos o final da
campanha para entregar. Cada
vez que a caixa fica cheia nós
levamos até o Banco de alimen-
tos, assim já podem ser distri-
buídos”, finaliza a recepcionis-
ta. O horário de atendimento
no Sincop é de segunda a quin-
ta-feira das 7h30 às 11h30 e das
13h às 17h e às sextas das 7h30
às 11h30 e das 13h às 16h.

Divulgação

Josemeire Oliveira na Campanha do Agasalho do ano passado
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Festa das Nações leva gastronomia
de 15 nações ao Engenho Central
Cardápio completo está disponível no site festadasnacoes.org.br.
Edição deste ano acontece entre os dias 18 a 22 de maio

FotoPerigo

A Grande Tenda será instalada no pátio do Engenho Central

A Festa das Nações de Pi-
racicaba é um evento solidário,
que tem como principal atração
a gastronomia. Na edição deste
ano, que acontece de 18 a 22 de
maio, no Engenho Central, em
Piracicaba, será possível experi-
mentar o melhor da gastrono-
mia de 15 nações diferentes. Os
restaurantes são Alemanha,
Brasil, Coreia do Sul, Espanha,
Estados Unidos, Holanda, Índia,
Itália, Japão, México, Nações
Árabes, Nova Zelândia, Portu-
gal, Reino Unido e Suíça. O car-
dápio completo da 37ª Festa das
Nações de Piracicaba está dis-
ponível no site festadasnacoes.
org.br, no botão Instituições e
Cardápios. É só acessar, clicar na
bandeira da nação e conferir.

De acordo com Fábio do
Amaral Sanches, presidente da
Fenapi (Associação Cultural Festa
das Nações de Piracicaba), os res-
ponsáveis pelas cozinhas dos res-
taurantes se mobilizam muito an-
tes da festa na busca pelos ingre-
dientes - muitos deles não são en-
contrados com facilidade em Pi-
racicaba – e também no preparo
antecipado para dar conta da de-
manda. “A correria é grande. Há
uma preocupação em oferecer di-
versidade e pratos tão saborosos
como os que são servidos em res-
taurantes especializados na culi-
nária de cada país e, com certe-
za, o objetivo é cumprido na Fes-
ta das Nações”, explica Sanches.

Ainda segundo o presiden-
te da Fenapi, é importante des-
tacar que todos os restauran-
tes estarão abertos todos os
dias para o público da festa.
“Não há, já faz alguns anos,
jantares fechados. Há a possibi-
lidade de comprar os jantares
antecipadamente com a institui-
ção responsável pelo restauran-
te, mas todos os restaurantes
estão abertos ao público todos os
dias da festa”, reforça, Sanches.

O cardápio completo da 37ª
Festa das Nações de Piracicaba
está disponível no site

festadasnacoes.org.br, no botão
Instituições e Cardápios. É só clicar
na bandeira da nação e conferir.

INGRESSOS – Os ingres-
sos antecipados para a 37ª Fes-
ta das Nações já estão à venda
pela internet. Para adquirir o
seu é só entrar no endereço
festadasnações.org.br, clicar
no botão Ingressos e escolher
os dias. Além do ingresso, tam-
bém é possível comprar o bilhe-
te para o estacionamento.

Os ingressos neste ano cus-
tam R$ 12 (inteira) e R$ 6
(meia-entrada). Na quarta-fei-
ra, 18/05, e na quinta, 19/05,
todos pagam meia-entrada.

Haverá três acessos ao En-
genho Central, onde também
haverá bilheterias para a com-
pra na hora. Elas ficarão nas
entradas do Engenho pelo Par-
que do Mirante (avenida Mau-
rice Allain), passarela Pênsil
(avenida Beira Rio) e passarela
Estaiada (avenida Beira Rio).

Os valores do estacionamen-
to são R$ 25 (automóveis e ca-
minhonetes) e R$ 12 para mo-
tos. As áreas de estacionamento
contarão com seguranças e ori-
entadores para os motoristas.

No mesmo local do site es-
tão todas as informações sobre

gratuidade e meia-entrada,
além dos horários de início e de
encerramento do funcionamen-
to das bilheterias e da festa.

INSTITUIÇÕES – A renda
da 37ª Festa das Nações será des-
tinada a 17 instituições sociais. São
elas: Lions Clube de Piracicaba –
Independência; APASPI – Associ-
ação de Pais e Amigos de Surdos
de Piracicaba; Associação Síndro-
me de Down de Piracicaba – Espa-
ço Pipa; CRAMI – Centro Regio-
nal de Registros e Atenção aos
Maus Tratos na Infância; APFP –
Associação Presbiteriana de Filan-
tropia de Piracicaba; AAEPE –
Associação Atlética Educando pelo
Esporte; Centro de Reabilitação Pi-
racicaba; CVV - Sociedade de
Apoio à Vida Dr.Nelson Meirelles;
Casa do Bom Menino; Avistar –
Associação de Atendimento à Pes-
soa com Deficiência Visual de Pi-
racicaba; Grupo de Escoteiro São
Mário – 144º; Cesac – Centro So-
cial de Assistência e Cultura São
José; Funjape - Fundação Jai-
me Pereira; Pastoral do Servi-
ço da Caridade (PASCA); Ins-
tituto Formar, Escola de Mães
Profª Branca Motta de Toledo
Sachs e Turma do Papai Noel.

A Festa das Nações é reali-
zada pela Fenapi (Associação

Cultural Festa das Nações de
Piracicaba) e a promoção é da
Prefeitura de Piracicaba, por
meio do Fussp (Fundo Social de
Solidariedade de Piracicaba),
com organização da Secretaria
Municipal de Governo. Uma
parte dos recursos são oriun-
dos da Lei de Incentivo à Cultu-
ra, via Secretaria Especial da Cul-
tura e Ministério da Cidadania.

Os patrocinadores desta
edição são Caterpillar, Embra-
plan, Grupo Pirasa e Hyundai
(Ouro), Drogal e Unimed (Pra-
ta) e Neurônio Adicional e Pe-
cege (Bronze). A cerveja oficial
é a Itaipava 100% Malte.

SERVIÇO
37ª Festa das Nações de Pi-
racicaba. De 18 a 22 de
maio, no Engenho Central,
avenida Maurice Allain, 454.
Ingressos custam R$ 12 (in-
teira) e R$ 6 (meia-entrada).
Na quarta, 18, e quinta, 19/
05, todos pagam meia. Ven-
da antecipada no site
festadasnacoes.org.br, bo-
tão Ingressos e escolher os
dias. Além do ingresso, tam-
bém é possível comprar o
bilhete para o estacionamen-
to: R$ 25 (automóveis e ca-
minhonetes) e R$ 12 (motos)

Fala rapaziada, tudo bem
com vocês? Vamos bater
mais um papo informativo
sem preconceito? Então,
quero falar com vocês hoje
sobre a importância da ciên-
cia e da vacinação. Durante
as minhas conversas do dia
a dia o que o pessoal mais
me pergunta é: como assim
a ciência desenvolve uma
vacina em tão pouco tempo
contra a COVID-19 e por que
não tem vacina contra AIDS?

Essa dúvida do pessoal
procede, afinal, a AIDS - Sín-
drome da Imunodeficiência
Adquirida, foi registrada pela
primeira vez nos Estados Uni-
dos, em 1981, e, dois anos
mais tarde, foi identificado o
HIV, vírus da imunodeficiên-
cia humana, que provoca a
doença. Então, se a humani-
dade convive com o HIV por
mais de 40 anos e em ape-
nas 4 meses a ciência con-
seguiu desenvolver uma va-
cina comprovadamente efici-
ente contra a COVID-19, é ab-
solutamente normal que sur-
jam estes questionamentos.

Explica pra gente, Pau-
lo Soares!

Acontece que o HIV é o
vírus mais cheio de truques
que a ciência já enfrentou.

Porque em primeiro lugar
o alvo que ele escolhe para
atacar no nosso organismo é
a célula responsável por co-
ordenar nossa defesa.

Eu vou fazer uma com-
paração bem simplificada pra
melhor explicar: eu compa-
ro justamente a resposta
imunológica como uma or-
questra em que cada músico
tem o seu instrumento e
quem coordena a orquestra
é o maestro, ou melhor, a
célula infectada pelo HIV. A
partir de então, essa célula
deixa de funcionar adequa-
damente ou ela some por-
que é destruída pelo vírus ou
pelo sistema imunológico.

É neste ponto que o indi-
víduo infectado fica vulnerá-
vel e suscetível a muitas in-
fecções. Mas, o HIV além de
fazer esse estrago na respos-
ta imunológica e dificultar as
defesas do organismo contra
ele, tem mais uma caracte-
rística marcante: é um vírus
que se replica muito, mutan-
te e veloz, ele está o tempo
todo mudando alguma coisa.

Mais uma característica
do vírus HIV. Vou contar pra
vocês uma característica pe-
culiar do vírus HIV: em sua
superfície esses vírus possu-
em estruturas semelhantes a
espinhos, se parecem até um
pouquinho com os desenhos
que vemos por ai do corona-
virus, com aquelas pontinhas.
Esses são os pontos de en-
contro do vírus HIV com as
células,  eles são as chaves
que abrem as portas das cé-
lulas para o vírus entrar.

Se a ciência conseguisse
bloquear essas chaves a en-
trada do vírus nas células se-
ria impedida. Acontece que
o vírus HIV muda essa chave
o tempo inteiro e continua
abrindo as células e os anti-

Por que até
agora não
existem
vacinas

contra o HIV?
corpos que iriam bloquear
essas chaves não funcionam
no próximo vírus. Então, é
como se o sistema imunoló-
gico estivesse sempre corren-
do atrás do vírus, é uma eter-
na briga entre gato e rato.

Nós temos uma resposta
imunológica extremamente
potente contra o vírus, mas
isso dura algum tempo por-
que o vírus muda tanto que
a próxima geração de vírus
que vai aparecer aquele na-
quele organismo de repente
já tem uma mudança naque-
le momento que faz com
que ele fique resistente na-
quela resposta imunológica.

VÍRUS MUTANTE E PE-
RIGOSO. O fato é que infe-
lizmente até o organismo
perceber que o vírus mudou
e começar a produção de
mais anticorpos adequados
para aquele novo vírus, já
surge uma nova geração adi-
ante de vírus mais adaptada
as novas mudanças, então,
é uma eterna corrida sem
fim que o rato sempre leva
a melhor do que o gato e a
gente corre atrás do vírus e
não consegue bloqueá-lo.

HÁ ESPERANÇA, PAU-
LO SOARES? Sim! Felizmen-
te, em março deste ano al-
guns veículos de notícias na-
cionais e internacionais nos
trazem a informação de que
nos Estados Unidos, o Insti-
tuto Nacional de Alergia e
Doenças Infecciosas (Niaid)
começou a testar três fór-
mulas diferentes de uma
vacina de mRNA (RNA men-
sageiro) contra o HIV em hu-
manos. Os imunizantes usam
a mesma tecnologia das va-
cinas contra a covid-19.

Apelidado de HVTN 302,
o estudo clínico de Fase 1
para uma vacina de mRNA
contra o HIV deve ser con-
cluído até o mês de julho de
2023. Inicialmente, cerca de
100 voluntários saudáveis
devem ser recrutados para
a pesquisa que busca imu-
nizar contra o vírus da Aids.

Eu acredito que encon-
trar uma vacina contra o HIV
é um desafio científico de-
safiador. E graças ao suces-
so das vacinas seguras e al-
tamente eficazes contra a
covid-19, agora a ciência
terá uma excelente oportu-
nidade de aprender se a tec-
nologia de mRNA pode alcan-
çar resultados semelhantes
contra a infecção pelo HIV. E
nós? Estamos na torcida.

E enquanto a vacina não
vem? Enquanto a vacina não
vem nós seguimos aqui re-
petindo as mesmas orienta-
ções: previna-se sempre e
em caso de dúvidas, realize
os testes rápidos de identi-
ficação e se positivo, inicie
imediatamente o tratamen-
to. Seguindo esse protocolo
corretamente, a qualidade
de vida é assegurada.

———
Paulo Soares, funda-
dor e presidente do
CAPHIV (Centro de
Portadores de HIV/
AIDS e Hepatites Virais)
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José Volpato será homenageado
pelos 70 anos na usina Capuava

Funcionário há 70 anos da
usina Capuava, José Volpato,
de 87 anos, receberá voto de
congratulações da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba. O reque-
rimento 364/2022 foi apresen-
tado pelo vereador Pedro Ka-
wai (PSDB) e aprovado na noi-
te desta segunda-feira (9), du-
rante a 16ª reunião ordinária.

Volpato nasceu em 10 de maio
de 1935 e ingressou na Capuava
aos 16 anos, em 1952, como au-
xiliar de escritório nos controles
da lavoura de cana-de-açúcar e
café, gás carbônico, produção de
açúcar, álcool e da cachaça.

Ao longo dos anos foi desen-
volvendo diversas habilidades,
como o uso de planilhas e a inter-
net, mas até hoje mantém em sua
mesa a sua inseparável máquina

de escrever, sendo o único funcio-
nário que conheceu e trabalhou
com todas as gerações da Família
Matthiessen, proprietária da em-
presa. Atualmente, a Capuava está
na 4ª geração e a 5ª está sendo
preparada para dar continuidade.

José Volpato é ativo, sem-
pre um dos primeiros a chegar e
um dos últimos a ir embora.
Trabalha diariamente com mui-
to interesse em aprender. “Ho-
mem do campo, tem em seu quin-
tal sua própria horta que culti-
va nos fins de tarde e aos finais
semana”, detalha o parlamen-
tar, no texto do requerimento.

Católico, foi professor de ca-
tecismo de várias gerações com
trabalhou, desde funcionários já
aposentados até os filhos dos filhos
de trabalhadores da Capuava.

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

Segurança
no trânsito
será tema
de reunião
no dia 24

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou em regime de ur-
gência, na noite desta segunda-fei-
ra (9), o requerimento 368/2022,
de autoria do vereador Gustavo
Pompeo (Avante), que convoca a
secretária municipal de Mobili-
dade Urbana, Trânsito e Trans-
porte, Jane Franco, para partici-
par de reunião, no próximo dia
24 de maio, às 14 horas, no ple-
nário do Legislativo piracicaba-
no, para “conhecer e discutir
ações de Segurança para o Trân-
sito, incluindo o plano de ação”.

Gustavo Pompeo é coorde-
nador do Fórum Municipal Per-
manente de Educação para o
Trânsito, instituído em 2017 por
meio do decreto legislativo 41/
2017, e que tem como uma de suas
atribuições a promoção de "reu-
niões com autoridades, entidades
afins e a sociedade civil sobre o
tema educação para o trânsito".

O texto do requerimento ain-
da destaca que “estamos no mês
de conscientização para o trânsi-
to denominado de “Maio Amare-
lo”, e que a iniciativa tem como
objetivo uma ação coordenada
entre o Poder Público e a socieda-
de civil, "tendo como foco a in-
tenção de colocar em pauta o tema
segurança viária e mobilizar toda
a sociedade, envolvendo os mais
diversos segmentos: órgãos de
governos, empresas, entidades
de classe, associações, federações
e sociedade civil organizada”.
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Secretaria amplia para novos
grupos vacinação contra gripe
A vacina contra gripe é aplicada, sem agendamento, nos CRABs (exceto CRAB
Paulista) e UBSs das 8h às 15h e nos PSFs das 8h às 16h, nos dias úteis

Divulgação

Saúde amplia para novos grupos a vacinação contra a gripe

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), ampliou para
novos grupos a aplicação da vaci-
na da gripe. Agora também po-
dem se vacinar professores das
redes pública e privada, pessoas
com deficiência, pessoas com co-
morbidades e indígenas. A vaci-
na já está disponível para esses
grupos nas unidades de saúde.

A vacina contra gripe é apli-
cada, sem agendamento, nos
CRABs (exceto CRAB Paulista) e
UBSs das 8h às 15h e nos PSFs
das 8h às 16h, nos dias úteis.

Além desses, a vacina tam-
bém está disponível para idosos
com 60 anos ou mais, crianças de
seis meses a menores de cinco
anos, profissionais da saúde e ges-
tantes e puérperas (mulheres que
deram a luz há até 45 dias).

DOCUMENTOS – Todos os
grupos devem apresentar docu-
mento de identificação para tomar
a vacina. Os professores devem
apresentar crachá da escola ou
holerite. As pessoas com comorbi-
dades devem apresentar qualquer
comprovante que demonstre per-
tencer a um dos grupos de risco
descritos abaixo: exames, receitas,
relatório médico, prescrição médi-
ca, etc. As pessoas com deficiência
serão consideradas de acordo com
a autodeclaração, conforme gru-
pos também descritos abaixo.

Para crianças e profissionais
da saúde é necessário também
apresentar a carteirinha de vaci-
nação, uma vez que esses dois gru-
pos também participam da campa-
nha de vacinação contra o saram-
po – vacina aplicada nos mesmos
locais e horários citados acima.

Confira as condições de saú-
de consideradas para o grupo
pessoas com comorbidades:

- Doença respiratória crôni-
ca (asma em uso de corticoide
inalatório ou sistêmico (mode-
rada ou grave); doença pulmo-
nar obstrutiva crônica (DPOC);
bronquiectasia; fibrose cística;
doenças intersticiais do pulmão;
displasia broncopulmonar; hi-
pertensão arterial pulmonar;
crianças com doença pulmonar
crônica da prematuridade);

- Doença cardíaca crônica
(doença cardíaca congênita; hi-
pertensão arterial sistêmica com
comorbidade; doença cardíaca is-
quêmica; insuficiência cardíaca);

-  Doença renal  crônica
(doença renal nos estágios 3,
4 e  5;  s índrome nefrótica;
paciente em diálise);

- Doença hepática crôni-
ca (atresia biliar; hepatites
crônicas; cirrose)

- Doença neurológica crôni-
ca (condições em que a função
respiratória pode estar compro-
metida pela doença neurológica;

considerar as necessidades clíni-
cas individuais dos pacientes in-
cluindo: AVC, indivíduos com
paralisia cerebral, esclerose múl-
tipla e condições similares; doen-
ças hereditárias e degenerativas
do sistema nervoso ou muscular;
deficiência neurológica grave);

- Diabetes Mellitus tipo I e
tipo II em uso de medicamentos

- Imunossupressão (imuno-
deficiência congênita ou adqui-
rida Imunossupressão por do-
enças ou medicamentos);

- Obesidade grau III
- Transplantados de órgão

sólido ou medula óssea
- Portadores de trissomi-

as (Síndrome de Down, Sín-

drome de Klinefelter, Síndro-
me de Wakany, dentre outras)

Confira as condições con-
sideradas para o grupo pesso-
as com deficiência:

- Limitação motora que cause
grande dificuldade ou incapacida-
de para andar ou subir escadas;

- Indivíduos com grande dificul-
dade ou incapacidade de ouvir mes-
mo com uso de aparelho auditivo;

- Indivíduos com grande difi-
culdade ou incapacidade de enxer-
gar mesmo com uso de óculos;

- Indivíduos com alguma
deficiência intelectual perma-
nente que limite as suas ativi-
dades habituais, como traba-
lhar, ir à escola, brincar, etc.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) entregou, na semana pas-
sada, no Clube Recreativo e Cultu-
ral Nipo Brasileiro de Piracicaba,
a Moção de Aplausos 4/2020, à
vencedora do VI Concurso Brasi-
leiro da Canção Internacional &
II Concurso União Pan-Ameri-
cano na categoria Juvenil B,
Paula Hissami Yamada Hirama.

As competições vencidas
pela jovem, em 2019, são consi-
deradas os principais eventos de
karaokê do Brasil, e entre todos
os demais países das Américas.

Os concursos ocorreram no
dia 26 de outubro de 2019, na
Coopercotia, na capital paulis-
ta, mas, em função das restri-
ções impostas pela pandemia da
Covid-19, a entrega do reconhe-
cimento público, pelo mérito, só
pôde ser realizada agora.

Segundo o vereador, esse atra-
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Vencedora de concurso
recebe homenagem
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Semdettur trabalha em programa para feiras de empreendedoras
Assessoria Parlamentar

Em reunião na segunda (9), foram discutidos projetos da secretaria

Nesta segunda-feira (9), o
vereador Gilmar Tanno (PV)
compareceu à Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, Tra-
balho e Turismo (Semdettur),
para reunião com a diretora de
turismo Rose Massarutto. Na
ocasião, foram apresentados os
principais projetos desenvolvi-
dos pela Semdettur e, especifi-
camente, as políticas organiza-
das pela diretoria para retoma-
da do turismo na cidade e o le-
vantamento de possibilidades
para reaquecimento do setor, a
fim de gerar empregos e renda.

Também foi tema de discus-
são a necessidade da criação e
regulamentação de um progra-
ma para as feiras de empreen-
dedorismo, o qual envolverá os
diferentes ramos do artesanato
desenvolvido no município.

Em diálogo com a direto-

ra, Gilmar Tanno enfatizou a
importância de se fortalecer e
estruturar essa importante fon-
te de renda para as empreen-
dedoras e expositoras da cida-
de. “Muitas destas mulheres
tiveram as dificuldades ampli-
adas pela pandemia e precisam
de apoio e possibilidades de ge-
ração de renda para manter as
famílias, pagar as contas e se-
guir a vida com dignidade.
Além disso, as feiras significam,
para as comunidades, a promo-
ção do convívio e a valorização
de seus espaços”, afirmou.

Dali, definiu-se uma reu-
nião com o Sesc Piracicaba - que
tem realizado ações com feiras
na cidade - e instituições como o
Sebrae (Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas) e o Comtur (Conselho
Municipal de Turismo) para a

Assessoria Parlamentar

Kawai, Paula Hirama e o presidende do Nipo Piracicaba, Pedro Mizutani

so na entrega da moção não tira o
brilho da homenagem. "Quase
nem deu tempo de entregar esta
moção e Paula já venceu outro
concurso”, brincou Kawai, ao se
referir a mais uma conquista de
Paula, que também foi primeira
colocada, no XXVII Concurso de
Karaokê do Estado de São Pau-
lo, realizado no último dia 30
de abril, também na capital.

Kawai conta que o Karaokê foi
criado em 1971, quase que por aca-
so, quando na ausência de um
músico, que se apresentaria num
bar na cidade de Kobe, foi substi-
tuído por melodias gravadas em
fitas cassetes, cujas letras eram
cantadas pelos frequentadores.
“O improviso deu certo e, hoje,
o karaokê é uma das manifesta-
ções culturais mais populares
entre a comunidade japonese em
todo o mundo”, completou.

Termina hoje, 12, o prazo de
inscrições para a roda de con-
versa "Rótulos seguros: as em-
balagens de alimentos devem ter
alerta para quem tem alergia ali-
mentar", promovida pela Esco-
la do Legislativo. A atividade
será presencial e acontecerá no
Varejão Paulista, na próxima se-
gunda-feira (16), das 14 às 16
horas. O evento integra a pro-
gramação da V Semana da Cons-
cientização da Alergia Alimentar
de Piracicaba, em parceria com a
Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Abastecimento (Sema).

A Semana foi instituída atra-
vés do Decreto do Legislativo Nº
17/2018, com o objetivo de consci-
entizar sobre as alergias alimen-
tares através da ampliação do di-
álogo com o público em geral,
como política pública na garantia
do Direito Humano à Alimenta-
ção Adequada e Saudável e de Se-
gurança Alimentar e Nutricional.

No encontro, será ampliada a
discussão sobre o tema da rotula-
gem que, para a maioria dos ali-
mentos embalados, é o principal
meio de comunicação pelo qual os
fabricantes podem informar os
consumidores sobre a presença
de alergênicos de forma a se per-
mitir o gerenciamento do risco de
manifestações clínicas adversas
pelos consumidores que convivem
com restrições alimentares.

Serão apresentadas situações
reais em que a informação inade-
quada no rótulo impactou negati-
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Terminam hoje as inscrições
da palestra Rótulos Seguros

vamente a vida de consumidores
com alergia alimentar. Os produ-
tores ainda serão incentivados a
buscar capacitação dentro do
tema, o que pode garantir aos con-
sumidores o acesso a informações
corretas, compreensíveis e visíveis
sobre a presença dos principais ali-
mentos que causam alergias ali-
mentares nas embalagens.

Pela Escola do Legislativo, a
roda de conversa faz parte do eixo
temático Difusão Cultural e tem
como público alvo produtores ru-
rais, de produtos processados e
demais interessados. As facilita-
doras serão a bióloga, mestre e
doutora em educação Érica Spe-
glich, que também é participante
do Coletivo Acolhimento Alimen-
tar e do Conselho de Alimentação
Escolar de Piracicaba (represen-
tando a Federação Nacional das
Associações de Celíacos do Bra-
sil); a bióloga e mestre em Ciênci-
as Heloíze Milano, que participa
do Coletivo Acolhimento Alimen-
tar e é mãe de duas crianças com
alergias alimentares múltiplas na
rede estadual de ensino; e a en-
genheira agrônoma, gestora am-
biental e secretária municipal de
Agricultura e Abastecimento de
Piracicaba, Nancy Thame.

As inscrições para a roda de
conversa podem ser feitas no
site da Escola do Legislativo,
neste link. O Varejão Paulista,
onde acontece o encontro, fica
na avenida Dr. Paulo de Mora-
es, 2110, na Chácara Nazaré.

organização de um seminário ou
encontro. O objetivo do encon-
tro será, assim, apresentar todos
os programas existentes no muni-
cípio e promover a capacitação das
expositoras e empreendedoras.

A reunião apontou para a
continuidade na formulação do
programa, para que, dessa for-
ma, as feiras estejam ampara-
das pela legislação e possam ge-
rar bons frutos para a cidade.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-

ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-

nual ou com motor – R$ 700,00

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de

altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00

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

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

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –

SE – R$ 300,00

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.

Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

FALECIMENTOS
SR. SANTO PEREIRA DA COSTA
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 60 anos, filho dos finados
Sr. Leovergilio Pereira da Costa e
da Sra. Tereza da Silva, era casado
com a Sra. Ines Benedita Palauro;
deixa os filhos: Mirele Veronezi da
Costa; Rafael Veronezi da Costa;
Talita Maciel da Costa; Tamires Si-
mões da Costa; Danilo Silva e Leti-
cia Palauro da Costa. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30 da
sala “B” do Velório do Cemitério Par-
que da Ressurreição para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. OSWALDO SOAVE faleceu
anteontem, na cidade de Rio das
Pedras/SP, contava 74 anos, filho
dos finados Sr. Umberto Soave e
da Sra. Emilia Maria Defavari Soa-

ve; deixa os f i lhos: Evandro
Oswaldo Soave; Alexsandro Jose
Soave; Elvis Leandro Soave; Dani-
ela Martim Soave; Rafaela Martim
Soave e Vinicius Aparecido Soave.
Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o féretro
às 16h00 do Velório Municipal na
cidade de Rio das Pedras/SP, para
o Cemitério Municipal de Rio das
Pedras/SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CLEIDE PEREIRA DOS SAN-
TOS faleceu ontem, na cidade de
São Pedro/SP, contava 75 anos, fi-
lha dos finados Sr. Americo Pereira
Ramos e da Sra. Juventina Cardo-
so, era casada com o Sr. Romeu
Andre dos Santos; deixa os filhos:
Jose Americo Andre dos Santos;
Mauricio Eduardo Andre dos San-
tos; Marcio Antonio Andre dos San-

tos e Marcos Alfredo Andre do San-
tos, casado com a Sra. Alessandra
Maria Ferraz Andre dos Santos.
Deixa irmã, sobrinhos, netos, bis-
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às 16h30
do Velório Memorial de São Pedro/
SP, sala 01, para o Cemitério Muni-
cipal da Saudade na cidade de São
Pedro/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

PROFª MARIA ADELAIDE DELFIN
BEZAMAT DE OLIVEIRA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 82
anos, filha dos finados Sr. Clovis
Clark Bezamat e da Sra. Odete Del-
fin Bezamat, era viúva do Sr. Clair
de Oliveira. Deixa filhos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamen-
to será realizado hoje, saindo o fé-
retro às 15h00 do Velório Athia na
cidade de Pirapozinho/SP, para o

Cemitério Municipal de Pirapozi-
nho/SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LOURDES FURLAN COLLET-
TI faleceu ontem, nesta cidade,
contava 92 anos, filha dos finados
Sr. Silvio Furlan e da Sra. Maria
Furlan, era viúva do Sr. Tarcisio
Colletti; deixa os filhos: Jose Ro-
berto Colletti, casado com a Sra.
Susete Terezinha Ferreira Colletti;
Maria de Fatima Colletti Pacheco,
casada com o Sr. Antonio Pacheco
Filho e Sandra Aparecida Colletti
Dafara, casada com o Sr. João
Carlos Negri Dafara. Deixa netos,
bisnetas, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento será reali-
zado hoje, saindo o féretro às 15h30
do Velório da Saudade, sala 03,
para o Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. ALBERTINA APARECIDA
SOUZA DA SILVA faleceu ontem
na cidade de Piracicaba aos 66
anos de idade e era viúva do Sr.
Juraci Maximo da Silva.Era filha do
Sr. Arides Silvano de Souza e da
Sra. Maria Ribeiro de Souza, am-
bos falecidos. Deixou os filhos:
Wagner Maximo da Silva casado
com Meire Luiza de Lima; Viviane
Aparecida Silva Rampazzo casa-
da com André Ricardo Rampazzo;
Valeria Cristina do Nascimento ca-
sada com Flavio Jose do Nascimen-
to. Deixa ainda netos, bisnetos e
demais parentes.O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre para
a cidade de Andradina e seu se-
pultamento deu-se ontem ás
17:00hs, saindo a urna mortuária do
velório Municipal Andradina, seguin-
do para o Cemitério Municipal de
Andradina, onde foi inumada em ja-
zido da família. (GRUPO BOM JESUS

SRA. MARIA DA PENHA ADOR-
NO DE MORAIS faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 74 anos
de idade e era casada com Sr.
Jose Antonio de Morais. Era filha
do Sr. Francisco Adorno e da Sra.
Ida Bistaja, ambos falecidos.Deixa
os filhos: Silvio Luis de Morais ca-
sado com Solange Aparecida da
Silva Morais; Edemir de Morais
casado com Josiane de Lima Mo-
rais; Jose Armando de Morais ca-
sado com EdenildesDeixa ainda
netos e demais parentes. O seu se-
pultamento deu-se ontem as 16:00
hs, saindo a urna mortuária do Ve-
lório do Cemitério Parque da Res-
surreição sala Standard, seguindo
para a referida necrópole, onde foi

inumada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS – FUNERAIS)

SR. CARLOS BENTO DA APARE-
CIDA faleceu ontem na cidade de
Piracicaba aos 73 anos de idade e
era casado com a Sra. Maria José
Leme da Aparecida. Era filho do Sr.
João Bento da Aparecida e da Sra.
Maria Francisca da Trindade, am-
bos falecidos. Deixou os filhos:
Lourival Bento da Aparecida, José
Carlos Bento da Aparecida casado
com Camila Regina G. da Apareci-
da, Rodrigo Bento da Aparecida e
Ronaldo Bento da Aparecida casa-
do com Aline Fernanda Madasio.
Deixa ainda 02 netas e demais pa-
rentes. O seu corpo foi translada-
do em auto fúnebre para a cidade
de Santa Maria da Serra e o seu
sepultamento dar-se-a hoje ás
13:00hs, saindo a urna mortuária
do velório Municipal, seguindo para
o Cemitério Municipal, onde será
inumado em jazido da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. CLAUDIA ZAMBELLO WOLT-
ZENLOGEL PALEO faleceu ontem
na cidade de São Paulo, aos 67
anos de idade e era casada com o
Sr. Cláudio Mastrocolla Paleo.Era fi-
lha do Sr. Arnaldo Arzolla Woltzen-
logel, falecido e Sra. Jandyra Zam-
bello Woltzenlogel.Deixa os filhos:
Bruno Woltzenlogel Paleo casado
com Katya Lebedeva, e Isis Wolt-
zenlogel Paleo, deixa também 4 ne-
tos, demais parentes e amigos.O
seu sepultamento deu-se ontem ás
16:30 hs, saindo a urna mortuária
do velório Parque da Ressurreição
– sala D, seguindo para o Cremató-

rio Bom Jesus – Unidas onde foi
realizada a cerimônia de cremação.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARCIA JOSÉ GABRIEL fa-
leceu ontem na cidade de Piracica-
ba, aos 69 anos de idade. Era filha
do Sr. José Gabriel e Sra. Francis-
ca Fabiano Gabriel, ambos
falecidos.Deixa os filhos: Fernanda
Lopes de Souza, casada com Ail-
ton Alves Silva e Eduardo Lopes de
Souza, falecido. Deixa ainda, 2 ne-
tos, demais parentes e amigos. O
seu sepultamento dar-se-a hoje ás
13:30hs, saindo a urna mortuária
deste velório, seguindo para o Ce-
mitério Municipal da Vila Rezende,
onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA ROSELI PODRÃO
GERALDIN faleceu ontem na ci-
dade de Piracicaba, aos 74 anos
de idade e era viúva do Sr. Anto-
nio Geraldin. Era filha do Sr. Anto-
nio Podrão e da Sra. Terezinha
Giusti Podrão, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Elaine de Cassia
Geraldin Pedroso casada com
Acrescio Ap. Pedroso, Edimara
Aparecida Geraldin Francisco ca-
sada com Paulo Roberto Crivelari
Francisco, Carlos Eduardo Geral-
din casado com Aline Maria Tozzi
Geraldin, Elen Tarita Geraldin Le-
vorato casada com Antonio Lucia-
no Levorato, Luis Ricardo Geraldin
casado com Viviane Paulino Geral-
din. Deixa ainda netos e demais
parentes.O seu sepultamento dar-
se-a hoje (12/05) As 13:30hs, sa-
indo a urna mortuária da sala D do
velório do Cemitério Parque da

Ressureição, seguindo para a re-
ferida necrópole onde será inuma-
da em jazigo perpétuo da família
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS).

SR. WALTER PIGOZZO faleceu no
dia 07 pp, na cidade de Rio das Pe-
dras aos 90 anos de idade e era
casado com a Sra. Maria Josephina
Aguiar Pigozzo. Era filho do Sr. Luiz
Pigozzo e da Sra. Cezarina Coleo-
ne, ambos falecidos. Deixa demais
parentes e amigos. O seu sepulta-
mento deu-se no mesmo dia às 14h,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de Rio das Pedras, se-
guindo para o Cemitério Municipal,
onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. PALMYRA DE JESUS CRUZ
faleceu no dia 08 pp, na cidade de
Piracicaba, aos 86 anos de idade
e era viúva do Sr. Amâncio da
Cruz. Era filha do Sr. Antônio Fran-
co e da Sra. Porfiria Maria das
Dores, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Claudio Roberto Marchetto,
Mario Luiz Marchetto, já falecido,
Aparecida de Fatima Marchetto,
Angela Maria da Cruz, Eva da Cruz,
Solange Regina da Cruz, João Is-
mael da Cruz e Célia Aparecida Fran-
co. Deixa genros, noras, netos, bis-
netos e demais parentes e amigos.
O seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de Rio
das Pedras onde o seu sepulta-
mento deu-se no mesmo dia às
15:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal, seguindo para
o cemitério Parque da Paz, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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Marconato apresenta relatório
de trabalhos da SAAE em sessão
Autarquia é alvo constante de questionamentos; questionamentos
foram feitos no período mais crítico da crise hídrica

O vereador Edison Donizete
Marconato, durante a 13ª ses-
são da Câmara Municipal de Rio
das Pedras, na segunda-feira
(9), usou a palavra para esclare-
cer questionamentos, apresenta-
dos por ele, sobre a atuação do
Serviço Autônomo de Água e Es-
goto de Rio das Pedras (SAAE),
durante a recente crise hídrica
enfrentada pelo município.

“Procurei o prefeito e a au-
tarquia para buscar respostas às
indagações populares, pois para
nós ficaram claros os esforços
desprendidos pelo SAAE na pes-
soa de seu superintendente e do
prefeito para buscar soluções
para amenizar a falta de agua nas
torneiras”, declarou Marconato.

O vereador solicitou então a
leitura de uma relação de servi-
ços e medidas adotadas durante
o ano de 2021. Algumas medi-
das como a instalação de cerca
de 10 km de tubulação para cap-
tação em represas distantes como
Souza, Santa Tereza, Nativa,
Rubim, Burim, Monte Belo (1 e
2) e represas na Rodovia do Açú-
car (1 e 2) e suas respectivas
moto-bombas (7) para impulsão
do líquido até os locais de capta-
ção e ativação de captação na

Divulgação

Represinha Dona Rosina (estava
8 anos parada) são uma pequena
parte da relação de trabalhos do
SAAE durante esse período.

Para aumentar a oferta de
agua à população, o SAAE e a pre-
feitura realizaram obras de manu-
tenção de bombas, reforma da cai-
xa baixa do São Cristóvão 2; pres-
surização do sistema para os bair-
ros São Cristóvão 2, Santa Maria e
Luís Massud Coury e a ativação
de poços que estavam parados
como Poço Rodoviária, São Car-
los, ETA 3, Pombal e a perfuração
de novos poços outorgados como
o próximo ao Portal e no Angolini.

Reservatórios foram instala-
dos na rotatória da Bandeira, Lu-
xemburgo ambos de 200mil litros.
Ainda está em licitação, um re-
servatório para o bairro Luís
Massud Coury advindo de emen-
da do deputado Rodrigo Morais.

Também foi instalada uma
nova Estação de Tratamento de
água para substituir a que aten-
dia a ETA 3; estações elevatórias
de esgoto (Bom Jesus e Ouro Fino)
e a sequência das obras da Estação
de Tratamento de Esgotos, que vai
tratar 100% do esgoto da cidade.

Outras obras feitas abran-
gem a troca de toda rede aduto-

Documento foi lido pelo vereador na sessão de segunda-feira (9)

ra (Bom Jesus 2) perto da bica e
de toda rede de agua da Rua
Nagib Chama (próxima à Arcor)
além da contratação de empresa
especializada em caça vazamen-
tos para diminuir a perda de
agua tratada (200 km de rede).

Estão em andamento ainda
a troca de 3,4 km de rede atra-
vés de método não destrutível;
2,5 km no bairro São Cristóvão;
a perfuração de 4 poços (Jorge
Coury, Nosso Teto, caixa baixa

S. Cristóvão e Escola Maria Ar-
lete) e mais 2 poços através do
DAAE (Governo do Estado).

“Observando que não houve
aumento real no m3 de agua, e
que todas as contas de energia
desde janeiro de 2021 estão pa-
gas”, afirmou. Marconato decla-
rou ao final da leitura que “o
SAAE e a Prefeitura, juntamente
com os vereadores, não estão
sendo omissos e estão trabalhan-
do para melhorar ainda mais”.

EEEEEVENTOVENTOVENTOVENTOVENTO

Centro de Educação Infantil
recebe visitas internacionais

Fotos: Divulgação

O objetivo da visita foi conhecer um espaço educativo do
município, além de reafirmar o compromisso social que o
Grupo Arcor tem em investir nas comunidades onde atua.
Neste ano, a Fundação Arcor completa 30 anos de investimento
social. Um investimento que gera transformação social.

No último dia 5 de maio, o
Centro de Educação Infantil
“Bruna Maniassi Zeppelini” re-
cebeu a visita de Santos Lio, ge-
rente de Investimento Social Ar-
cor, responsável pelas Fundações
Arcor na Argentina e no Chile, e
o Instituto Arcor no Brasil, Lau-
ra Pagani, presidente da Funda-
ção Arcor Argentina, ambos re-
sidentes na Argentina, e Milena
Porrelli Drigo Azal, coordenado-
ra do Instituto Arcor Brasil.

O objetivo da visita foi conhe-
cer um espaço educativo do mu-
nicípio, além de reafirmar o com-
promisso social que o Grupo Ar-
cor tem em investir nas comuni-
dades onde atua. Neste ano, a
Fundação Arcor completa 30 anos
de investimento social. Um inves-
timento que gera resultados pal-
páveis e de transformação social.

O Secretário da Educação
de Rio das Pedras agradeceu
todo o apoio que o Instituto Ar-
cor oferece às escolas do muni-
cípio, por meio de seus progra-
mas e reconhece a contribuição
que faz à educação do municí-
pio, bem como a empresa Arcor
para a geração de trabalho.

“Rio das Pedras sempre abriu
as portas para os programas de-
senvolvidos pelo Instituto Arcor.

É muito gratificante ver os resulta-
dos dos investimentos realizados”,
comenta Milena P. Drigo Azal, co-
ordenadora do Instituto Arcor.

O Projeto Novo Olhar tem
sido oferecido à educação infan-
til do município. Este projeto é
desenvolvido em parceria com a
Fundação FEAC e o NEPP – Nú-
cleo de Estudo em Políticas da
Unicamp e tem como objetivo
potencializar o desenvolvimen-
to infantil, aguçando a sensibi-
lidade e despertando a sensibi-
lidade das equipes escolares.

“Temos oferecido a todos pro-
fessores da rede municipal forma-
ções quinzenais e planejamos tam-
bém presenciais. Temos visitado as
escolas, conversado com as dire-
toras, professoras e em curto tem-
po de desenvolvimento do projeto,
já vemos resultados. Práticas dos
professores tem sido aprimoradas,
espaços transformados e isso é
fantástico para nós!”, disse Mile-
na Azal, do Instituto Arcor Brasil.

O projeto ainda prevê a
montagem de um Projeto Edu-
cativo de cada escola, visitas
para assessoria da equipe da
Unicamp nas unidades escola-
res, uma mostra cultural ao fi-
nal do ano, uma publicação, ou
seja, muita coisa boa vem por ai.

EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Rio das Pedras/SP
- RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO - RIO DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591

Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo Artigo
1525 do Código Civil Brasileiro:

ELTON CARLOS GONÇALVES e MARIA
ERISVÂNIA SOUZA LIMA, sendo o preten-
dente: nacionalidade brasileiro, divorciado,
pintor autônomo, nascido em Tietê - SP, aos
27/07/1986, residente e domiciliado na Rua
Sueli Maria Vallerini Saccaro, nº 22, Jardim
Dona Rosina, Rio das Pedras - SP, filho de
ROMUALDO GONÇALVES NETO e de ROSELI
CRISTINA TRINDADE GONÇALVES; e a preten-
dente: nacionalidade brasileira, divorciado, do
lar, nascida em Icó - CE, aos 24/02/1987, resi-
dente e domiciliada na Rua Sueli Maria Vallerini
Saccaro, nº 22, Jardim Dona Rosina, Rio das
Pedras - SP, filha de JOSE ROBERTO LIMA e
de ELIZETE SOARES DE SOUZA LIMA.

ALAN OLIVEIRA DA SILVA e TAYLANE MI-
RELLY PEREIRA FEITOSA, sendo o preten-
dente: nacionalidade brasileiro, solteiro, moto-
rista, nascido em Piracicaba - SP, aos 27/03/
1994, residente e domiciliado Na Rua Fiscal
José Masone, nº 31, Vila Kennedy, Rio das
Pedras - SP, filho de WILSON APARECIDO DA
SILVA e de EUNICE DE OLIVEIRA DA SILVA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira,
vendedora, nascida em Granito - PE, aos 26/02/
1996, residente e domiciliada na Rua Fiscal José
Masone, nº 31, Vila Kennedy, Rio das Pedras -
SP, filha de ANTONIA PEREIRA FEITOSA.

LUÍS FERNANDO NOGUEIRA MIGUEL e ELE-
NILDA DOS SANTOS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileiro, divorciado, empre-
sário, nascido em Conchas - SP, aos 06/01/
1979, residente e domiciliado Av. Avenida Eli-

as Cândido Ayres, nº 351, ap 21, Jardim São
Cristóvão I, Rio das Pedras - SP, filho de JOR-
GE MIGUEL e de MARIA OLIVIA NOGUEIRA MI-
GUEL; e a pretendente: nacionalidade brasilei-
ra, divorciada, empresária, nascida em Orti-
gueira - PR, aos 13/07/1974, residente e domi-
ciliada na Avenida Elias Cândido Ayres, nº 351,
ap 21, Jardim São Cristóvão I, Rio das Pedras -
SP, filha de JULIO LADISLAU DOS SANTOS e
de DAVINA RODRIGUES DOS SANTOS.

RONALDO HENRIQUE DA SILVA e TATIELE DA
CRUZ MARCONDES, sendo o pretendente: na-
cionalidade brasileira, solteiro, mecânico de mo-
tos, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 22/11/
1985, residente e domiciliado rua Rua Natal Luiz
Martim, nº 47, Vitória Perin Cezarino, Rio das Pe-
dras - SP, filho de ELISABETE LOURDES DA SIL-
VA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, di-
vorciado, do lar, nascida em São José dos Pinhais
- PR, aos 24/06/1998, residente e domiciliada Na
Rua Luis Furlan, nº 120, Jardim Santo Antônio, Rio
das Pedras - SP, filha de VANDERLEY NUNES
MARCONDES e de MARLI APARECIDA DA CRUZ.

SAMUEL SILVA OLIVEIRA e DALILA SOUZA
DE CARVALHO, sendo o pretendente: nacionali-
dade brasileiro, solteiro, serviços gerais, nasci-
do em Rio das Pedras - SP, aos 25/06/2001, resi-
dente e domiciliado Na Rua Jose Betim, nº 621,
Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras - SP,
filho de NIVALDO DE JESUS OLIVEIRA e de SO-
LANGE APARECIDA DA SILVA DE JESUS; e a pre-
tendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar,
nascida em Ilhéus - BA, aos 24/11/2002, resi-
dente e domiciliada Na Rua Maria Borth Rosinelli,
nº 106, Residencial Parque Bom Retiro, Rio das
Pedras - SP, filha de JOSÉ RONALDO JESUS DE
CARVALHO e de SIDEILDES SANTOS DE SOUZA.
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Corrida Diva’s Run é um sucesso
Fotos: Divulgação

A manhã fria do domingo,
8, não tirou em nada a anima-
ção de mais de 150 atletas que
foram participar da 3ª Diva’s
Run. A corrida, inicialmente pro-
gramada para o Dia Internacio-
nal da Mulher, foi adiada para
poder respeitar os protocolos da
Covid-19 e finalmente aconteceu
no último final de semana.

Além de estimular a saú-
de, prática de esportes e uma
vida mais saudável, a compe-
tição traz motivação para quem
quer superar os próprios limi-
tes e se reinventar. Era possí-
vel ver nas participantes o es-
pírito de amizade, companhei-
rismo e ajuda mútua. Além da
prova, o evento fez homenagem
a duas mulheres na profissão
mais importante: a professora.

Dona Zi Chamma e dona Ig-
nes Fillet Penati foram homena-
geadas pela obra de uma vida
onde ensinaram e deram rumo a
tantos alunos que passaram pelas
suas salas. O secretário de Espor-
tes e Lazer, Wainer Ignacio, se
mostrou emocionado em poder
prestar essa homenagem.

Para o encerramento o even-
to ainda contou com Raul Dance
colocando as atletas para dançar.

MAICON HENRIQUE GODOI COSTA e RAFA-
ELE RENATA CASTRICIANO LUIZ, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileiro, soltei-
ro, ajudante geral, nascido em Piracicaba -
SP, aos 26/02/1996, residente e domiciliado
Na Rua Maria de Lourdes Morato do Canto
Cezarin, nº 181, bairro Vitório Cezarino, Rio
das Pedras - SP, filho de LAÉRCIO FERREIRA
COSTA e de ODETE APARECIDA GODOI; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, nascida em Piracicaba - SP, aos 25/
05/1995, residente e domiciliada Na Rua Ma-
ria de Lourdes Morato do Canto Cezarin, nº
181, bairro Vitório Cezarino, Rio das Pedras -
SP, filha de RONALDO DA SILVA LUIZ e de
LUZIA VIDEIRA CASTRICIANO LUIZ.

JOSÉ WILLTON SILVA DOS SANTOS e GIS-
LAINE DE ALMEIDA ARAUJO, sendo o pre-
tendente: nacionalidade brasileiro, solteiro,
metalúrgico, nascido em Maranguape - CE,
aos 26/10/2000, residente e domiciliado na
Rua 8, nº 25, bairro Residencial Alvorada,
Rio das Pedras - SP, filho de JOÃO CLEMEN-
TE DOS SANTOS e de ANTONIA SILVA DE
CASTRO; e a pretendente: nacionalidade bra-
sileira, solteira, aprendiz técnico, nascida em
Rio das Pedras - SP, aos 20/06/2002, resi-
dente e domiciliada na Rua Wilson Destro, nº
94, bairro José Carlos  Barrichelo, Rio das
Pedras - SP, filha de LUIZ ANTONIO DE ARA-
UJO e de MARLENE DE ALMEIDA ARAUJO.

Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei. Lavro o pre-
sente, que afixo no lugar de costume e
publico pela Imprensa Local. Rio das Pe-
dras,12 de maio de 2022. A Oficial: SO-
NIA MARLY DE ALMEIDA
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