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projeto de país e de nação, fugindo do discurso vazio de cerveja e da picanha. É o seu PD, Plano
de Desenvolvimento, já em livro.

CPI DO SEMAE
Depois de 10 meses de árduo
trabalho, a CPI do Semae apresentou, ontem à tarde, 18, na Câmara, o relatório condensando toda
a apuração com leitura de documentos, diligências e oitivas. No
documento, os membros da comissão sugerem o prazo de 90 dias
para que a autarquia ingresse com
pedido de revisão do contrato com
a empresa Mirante que, desde
2012, assumiu a execução do serviço de saneamento no município
através de uma PPP (Parceria Público-Privada). A matéria completa está no site da Câmara, assinada pela jornalista Aline Macário, e será reproduzida em A Tribuna na edição de amanhã, 20.
CIRO — I
Gregório Duvivier reproduziu a nova onda petista que é dizer que Lula (PT) precisa ser aclamado no primeiro turno. Esquece-se, porém, que para ser eleito,
é preciso se alcançar 50% + 1 dos
votos válidos, quem está com
medo de não alcançar no 2° turno, nunca alcançará no primeiro.
CIRO — II
Lula não ganhou no primeiro
turno nem quando teve sua maior
popularidade, não seria agora, com
altos índices de rejeição, que ganharia. Ou Lula quer ganhar por
WO, tirando Ciro Gomes (PDT) da
disputa eleitoral? Perguntam.
CIRO — III
No primeiro turno, os eleitores escolhem dentre as melhores propostas. Ciro Gomes é, pelo
que defendem os ciristas, o único candidato que apresenta um

CIRO — IV
O PDT segue firme com a
candidatura de Ciro Gomes,
nós, Ciristas, não o abandonaremos, avisam os apaixonados
pelo ex-governador e ex-ministro do Ceará, nascido em Pindamonhangaba. O aviso está
em: #NoMeuVotoNinguémMexe
NOME — I
O professor Sergio, da Esalq,
defendeu o nome de Luiz de Queiroz para o prêmio estudantil, de
forma apartidária e citando fatos
importantes e indiscutíveis, um
dos quais o próprio regimento da
Câmara que será descumprido se
o nome proposto primeiramente
seja escolhido e que deve gerar um
problema muito grande por isso,
além de deixar Piracicaba na mira
de chacotas. Como ele citou muito
bem, temos um Luiz de Queiroz vivo
na cidade e no mundo! Viva Luiz
de Queiroz vivo! O Capiau apoia.
NOME — II
Apoiamos a proposta da Medalha de Mérito Estudantil Luiz
de Queiroz para os estudantes de
Ensino Médio. Essa proposta será
votada na Câmara de Piracicaba
hoje (19). Desta forma os vereadores farão justiça a quem fez tanto
para a Educação, Pesquisa e Extensão para o Brasil e Mundo, e
com nosso orgulho, pois a Escola
Superior Luiz de Queiroz foi instalado em nossa querida Piracicaba. Então vamos votar a favor
desta Medalha de Mérito Estudantil Luiz de Queiroz para os estudantes de Ensino Médio de Piracicaba. Aguardamos este voto
de nossos nobres vereadores
(professor Francisco Constantino
Crocomo, Mestrado e Doutorado
em Economia na Esalq/USP).
Edição: 20 páginas
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DESFILE DE CAVALEIROS EM MOMBUCA
É neste domingo (22) o Desfile de Cavaleiros de Mombuca, com saída às 10h,
do Recinto da Festa de Peão, próximo
ao portal da entrada da cidade. O desfile terá show sertanejo e praça de alimentação, e é o pontapé inicial para a
Festa de Peão 2022 que acontece nos
dias 26, 27 e 28 de maio. A programação de shows da Festa do Peão de
Mombuca começa na quinta (26) com

João Bosco e Vinícius, com a entrada a
02 quilos de alimentos, tem show na sexta-feira (27) com Diego e Victor Hugo e
termina no sábado com João Neto e Frederico. As meninas mombucanas, eleitas
no último dia 07 de maio num evento aberto na Praça da Igreja Matriz de Mombuca,
foram a Lídia Fernanda Fonseca, como
Rainha do Rodeio, a 1ª Princesa Luana
Angarten Dal Fabro e 2ª Princesa Ghiova-

na Stefani Pires. A troca de alimentos para
o convite do dia 26 de maio já está liberada, e em Mombuca acontece nos Supermercados Guari e Alves, em Capivari
nos Supermercados Armelin da Vila Fátima e do centro, e em Rafard, também
no Supermercado Armelin. Os alimentos
válidos são: arroz, feijão, açúcar, leite e
óleo. Mais informações na página oficial
do Rodeio de Mombuca no Facebook.

Veto a negociação de dias parados
durante greve fica sem efeito
Prefeitura perdeu prazo para comunicar a Câmara sobre as razões para
extinguir artigo criado por emenda ao projeto da reposição salarial
Guilherme Leite

NO ALVORADA
O jornalista Cláudio Magnavita, diretor de redação do
Correio da Manhã — um dos
diários mais antigos do Brasil, com sede no Rio de Janeiro —, entrevistou ontem

(18) o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro
(PL), no Palácio da Alvorada,
em Brasília. O que não faltou
foi assunto, pois a entrevista
teve duração de uma hora.

Votação do projeto de lei 92/2022 ocorreu, no dia 29 de abril, em reunião extraordinária

PROFESSORES

Por um erro da Prefeitura de
Piracicaba, que perdeu o prazo
para comunicar a Câmara sobre
as razões do veto a artigo do projeto que trata da reposição salarial dos servidores, a decisão do prefeito Luciano Almeida (União Brasil) de não aceitar a possibilidade
de negociação sobre os dias parados durante o movimento grevista perdeu o efeito. No parecer da
Procuradoria Legislativa, a explicação técnica é de que o veto “compreende dois atos distintos”, sendo o primeiro a manifestação de
vontade negativa – cujo prazo é
de 15 dias úteis após o recebimento do autógrafo – e o segundo a
comunicação fundamentada dessa discordância – que deve ser realizada pelo Executivo para o Legislativo dentro de 48 horas. O
erro neste procedimento configura a negativa do prefeito à Emenda 2 do PL 92/2022 em “veto extemporâneo”, ou seja, fora do
prazo, tornando sem efeito. Desta forma, ainda segundo o parecer do jurídico da Câmara, a lei
municipal foi sancionada tacitamente. “A omissão do Executivo
importou em ‘sanção tácita’, não
havendo falar em submissão do
veto ao plenário”, assinala. A5
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DENTISTAS
No último domingo, em sua sede, a Associação dos Dentistas (APCD-Piracicaba) reuniu
dentistas e familiares para o almoço pelo dia
das mães, com a gastronomia de Givaldo’s e
seu pintado na brasa. Na ocasião, Antonio
Durval Oliveira Dorta, ex-presidente da enti-

dade, entregou uma tela a óleo de sua autoria
para embelezar as paredes da APCD. Na foto,
o momento da entrega em cujo registro aparecem, da esquerda para a direita: Dorta, Maria
Inês, Edson Zenebra, Marisi Aidar, Sandra Barroso, Waldemar Romano e Renato Benatti.
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Desigualdade já não choca
José Renato Nalini

C

onverteu-se em
lugar comum o
asserto de que a
pandemia escancarou
nossa miséria. Quando
se admite que vinte milhões de brasileiros
passam fome diariamente, a grilagem e
desmatamento na Amazônia não
causam indignação e revolta, não
é preciso ser psicanalista para concluir que algo não vai bem na sociedade brasileira. Ao contrário, é
testemunho contundente de que
ela vai moralmente em agonia.
Olhares externos são mais lúcidos do que os nativos. Quem está
imerso no cipoal de paradoxos tupiniquins tem dificuldade de enxergar com fidedignidade. Existe
o natural interesse pessoal ou corporativo de quem se beneficia do
caos social. Nunca se viu tamanha
desproporção entre a miséria e
mais escandalosa riqueza. Às vezes, no mesmo espaço físico elas
são contíguas, embora bem separadas pela blindagem das mansões. Imensos caixotes de concreto, cercados por elevados muros,
todos com offendicula, a proteção
contra o mundo exterior. Quanta
diferença com os países civilizados, onde sequer existe cerca viva
a separar o gramado e os jardins
das residências ocupadas por gente que confia em seu próximo.
Um sociólogo que há muito
estuda o Brasil procura fazer uma
análise da situação contemporâ-

nea. Ele começa um de
seus livros – “O fim do
império cognitivo”,
com a frase: “vivemos
num período no qual
as mais repugnantes
formas de desigualdade e de discriminação
sociais estão se tornando politicamente aceitáveis. As forças sociais e políticas que costumavam
desafiar esse estado de coisas em
nome de alternativas políticas e
sociais estão, aparentemente,
perdendo a força e, de um modo
geral, parecem estar, em todo
lado, na defensiva. As ideologias modernas de contestação política foram em grande medida
cooptadas pelo neoliberalismo”.
Uma acusação recorrente à
filosofia, é que ela pretende interpretar o mundo, em lugar de
transformá-lo. Os “amigos da sabedoria” sempre são recriminados
por elucubrarem teorias e nada
oferecerem como alternativa prática. A “práxis” passou a ter importância como síntese entre teoria e prática. Para Boaventura, “é
imperioso que regressemos à interpretação, a fim de reinterpretarmos
o mundo antes de tentarmos transformá-lo. As teorias críticas desenvolvidas durante esse período com
o objetivo específico de transformar
o mundo não conseguiram fazê-lo
nos termos que haviam sido previstos. Pelo contrário, provocaram
uma imensa frustração histórica
composta de efeitos perversos, de
sonhos que se tornaram pesadelos,

Os “amigos da
sabedoria”
são sempre
recriminados
por elucubrarem
teorias
de esperanças que acabaram em
medos profundos e de revoluções
traídas; os ganhos civilizacionais
que eram tidos como irreversíveis
acabaram por ser destruídos e as
expectativas positivas inverteramse, tornando-se negativas”.
Impossível deixar de negar a
veracidade de tal posição, apesar
de seu manifesto pessimismo. A
política, arte da coordenação da
vida pública para melhor atender
ao interesse coletivo, tornou-se território de profissionais que somente perseguem objetivos exclusivamente pessoais. O vaticínio de que
a humanidade, castigada por dois
conflitos mundiais, nunca mais
recorreria à guerra, mostrou-se
falacioso. A promessa de uma era
de “ócio criativo”, em que se trabalharia menos e se divertiria
mais, só pode ser considerada piada maldosa. A edificação de uma
sociedade justa, fraterna e solidária é uma utopia cada vez mais
distanciada da realidade. Nesta,
digladiam-se fanatismos extremados, semeia-se e cultiva-se o
ódio e a intolerância, incentivase o armamento da cidadania,
para reagir a qualquer ofensa ou
incursão em seu patrimônio.
Existiriam alternativas a
esse quadro dantesco?

Coluna Espírita
Para Boaventura, “não precisamos de alternativas, e sim de
um pensamento alternativo de alternativas”. O que seria isso?
Acordar a cidadania. Primeiro, fazê-la se compenetrar
do que é cidadania: o direito a
ter direitos. Mas também assumir deveres, obrigações e responsabilidades. A quem mais
foi dado, mais será exigido.
Vive-se num país de iletrados.
Nem sempre desprovidos de escolaridade. Mas pessoas preconceituosas, egoístas, narcisistas, completamente insensíveis às carências do próximo.
Como o constituinte de 1988
teve a coragem de erigir a fraternidade a categoria jurídica, é pregar – evangelicamente – essa condição humana, para que todos se
sintam efetivamente vinculados
por essa identidade. Somos todos humanos. Enquanto houver
iniquidade, o ser racional e sensível não ode estar tranquilo.
Ficção? Sonho irrealizável?
Sem o sonho não se vive. Acordemos para a realidade brasileira, tão melancólica, pois a desigualdade entre semelhantes já
não consegue chocar sequer os
homens de boa vontade.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

A Engenharia das soft skills, o diferencial na profissão
Ricardo Klein Schweder

O

s setores da economia demandam cada vez mais da
área tecnológica, criando
uma carência por engenheiros
no mercado. Lá em 2012, quando o Brasil se preparava para receber a Copa do Mundo e uma
série de acontecimentos acelerava o desenvolvimento do país, o
Sistema Confea/Crea já apontava que os cerca de 40 mil profissionais formados anualmente nas
diferentes modalidades das Engenharias, Agronomia e Geociências não eram suficientes para
acompanhar e propiciar devidamente tamanho crescimento.
Desde então, a necessidade só
ampliou. Hoje, se discute ainda
mais a missão da Engenharia na
criação de soluções para problemas sociais, populacionais e globais, como habitação, insegurança alimentar e emergências climáticas, ao mesmo tempo em que o
mercado busca por tecnologias
emergentes. As oportunidades de
atuação seguem diversas pela infinidade de possibilidades dessa
evolução constante. Por outro
lado, a requisição por mão de
obra qualificada foi refinada, ficando ainda mais exigente.
A própria área de Recursos
Humanos (RH) precisou acompanhar a digitalização para otimizar processos. Atualmente,
uma ferramenta de people analytics pode fazer a análise de dados do público interno, para a
tomada de decisões, identificando perfis e comportamentos, além
de indicar melhores formatos de
comunicação, benefícios mais interessantes e formas de cuidar do
bem-estar dos colaboradores.

Há também o uso da inteligência artificial para seleção de
candidatos com base em indicadores e palavras-chaves pré-estabelecidas, como o modelo utilizado pelo LinkedIn para indicação
de oportunidades para usuários e
de profissionais para recrutadores, por exemplo. Fora o processo
seletivo informatizado, que não
depende mais de um ambiente corporativo físico - e sim virtual - para
etapas de testes, entrevistas e contratação. Se o RH, que sempre foi
mais dependente de interferência
humana em tarefas menos automatizadas, está demandando tais
soluções, imagine as outras áreas.
O setor tecnológico se faz essencial, afinal é ele que provê dados e soluções para a tomada de
decisão e de ação. Tanto é que esses avanços têm sido considerados moldadores de uma nova configuração de trabalho que prioriza
a produtividade a partir da automação, da aquisição de talentos,
da colaboração e do cuidado com
a saúde mental e física dos envolvidos, conforme publicação do Instituto de Previsão da Malásia. Então, nada mais natural que essa
transformação levasse também ao
surgimento de mais exigências por
novas habilidades e capacitações de
um engenheiro, agrônomo ou geocientista. O profissional precisa estar adequado a essa realidade.
Com isso, a formação por si
só não é mais o principal fator competitivo. Habilidades extras passam a ser o verdadeiro diferencial. No lado das universidades, o
grande desafio é a educação, uma
vez que o espaço acadêmico tem
papel fundamental na construção
do pensamento técnico e inovador,
mas dificilmente poderá preparar

O que se espera
nesse caminho
é a adoção da
Engenharia
como ideal de
desenvolvimento
pessoal
o profissional integralmente. O
que significa que a responsabilidade de sair à frente e preparado para
o mercado é desse profissional.
Como fazer isso? Investindo
em competências não-palpáveis relacionadas à visão de mundo e ao
perfil comportamental e interpessoal do indivíduo, conhecidas
como soft skills. De forma simplista, o entendimento sobre soft skills parte de duas questões centrais:
“O que eu preciso para chegar aonde desejo? O que vai me diferenciar?”. Isso vale tanto para pessoas
quanto para empresas: um líder
visa a contratação do melhor candidato para o melhor desempenho
da corporação diante da concorrência; enquanto o ingressante
precisa atrair para si mesmo o
olhar do recrutador, de modo a se
destacar entre outros que possuem a mesma formação e se destinam a mesma área de atuação,
para conquistar sua posição na
empresa. Da mesma forma, com
carência de mão de obra na área
tecnológica, o profissional busca
empresas que oferecem uma cultura e benefícios que mais o atraem.
Contudo, não se deixe enganar pela denominação suave (do
inglês soft). Essas aptidões resultam de adaptações a longo prazo. O espírito de protagonismo e
liderança, a curiosidade e a ca-

pacidade de resiliência ditam o
sucesso desse processo, inspirando iniciativas de mudança.
A transformação geracional pode ser vista ainda na flexibilidade almejada pelos profissionais e um exemplo claro
disso é o formato remoto ou
híbrido de trabalho. Sem a obrigatoriedade de deslocamento
cinco ou seis vezes por semana, a
viabilidade de dedicação para os
valores da vida pessoal é ampliada, tornando-se mais atraente.
Para o futuro, muitas novidades devem surgir. A tendência que se projeta é que o número de pessoas que buscam desenvolver outros projetos em paralelo a um trabalho efetivo ou atuar com prestação de serviços para
mais de um contratante aumente. Isso porque o vínculo entre
empresa e empregado tem sido
reduzido gradativamente. A descentralização tem se mostrado financeiramente viável para ambos,
ainda que mais presente no setor
privado do que no público, que
tem regulações um pouco mais limitantes para a aquisição de produtos e serviços por terceiros.
O que se espera nesse caminho é a adoção da Engenharia como ideal de desenvolvimento pessoal, não apenas técnico, mas cultural também. Ou
seja, a evolução dos próprios profissionais em verdadeiros agentes de toda essa transformação.
———
Ricardo Klein Schweder,
engenheiro mecânico,
gerente da área de Gestão de Pessoas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
São Paulo (Crea-SP)

Sobre as finitudes da “vida”...
José F. Höfling

T

emos vários exemplos que poderíamos descrever em relação à finitude das coisas e
dos tempos... mas o advento da
“aposentadoria” da maioria de
nós, ou seja, sair de cena, a respeito do que vínhamos fazendo até o
momento, considerado de importância maior para muitos de nós,
pode ser motivo de frustação e perda de rumo em relação à vida para
muitas pessoas... Em muitas Sociedades e Culturas, o conceito e a
percepção da “permanência”, ou
seja, da nossa necessidade de tornar “permanente” aquilo que nos
rodeia e nos afeta, tem tido um
grande significado... e tem muitas

maneiras e momentos que demonstramos isso: muitos de nós
buscamos verdades absolutas,
outros anseiam por legados duradouros, outros correm atrás de leis
imutáveis e outros se tornam fervorosos defensores do “eterno”...a
eternidade, exerce, portanto, uma
influência poderosa sobre as nossas mentes que entende que nossa
duração material é limitada. Somos regidos por leis cósmicas e físicas que caminham sem se preocupar com o “destino”, mas mesmo assim, vivemos em uma busca
permanente do significado e propósito de nossa existência...
Do que estamos falando? De
que forma podemos tornar menos
abrupto esse “rompimento” com
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Sartre: a vida é
esvaída de
sentido “quando
se perde a ilusão
de ser eterno”
aquilo que vínhamos fazendo até
então? E, de repente é como se as
luzes tivessem sido apagadas nos
deixando em total escuro sem
rumo...Se fizermos uma analogia
com a “vida” e com a “morte”, não
há apenas uma “morte” ao longo
de nossa permanência humana, no
decorrer da vida parece que temos
que vencer etapas de transição, simbolicamente morrer, para podermos
atingir o estágio seguinte. E o que
isso significa? Significa que estamos
diante daquilo que já sabemos e que
conhecemos como “ritos de passagem”, bastante expresso pelas tribos indígenas desde os tempos
idos...ao término de um período
existencial, passamos para outro,
ou seja, nascemos para o estágio
seguinte, que consiste em abraçar
velhos desejos que deixamos de lado
em detrimento de nossa profissão
que tomamos como a mais importante de nossa vida até
então...Portanto, como dizem por

aí, devemos fazer do limão uma limonada, entendendo que tomar
consciência das diversas etapas de
nossa vida, ou seja, das “vidas” que
existem dentro de nós, é um bom
exercício de relação das etapas que
superamos e qual foi o rito de passagem entre uma e outra, a fim de
que possamos perguntar a nós mesmos... qual a próxima vida em que
quero nascer, ou em qual etapa
estarei... tudo indica que precisamos “pagar pela imortalidade” e
morrer várias vezes enquanto estamos vivos, segundo Nietzsche...
Desse modo, a consciência de
que cumprimos etapas e que nos
movemos para outras que nos darão também um bom sentido para
viver abre um caminho firme e
sadio para a continuidade de nossas vidas e desejos... Segundo J.P.
Sartre, filósofo e escritor, a vida é
esvaída de sentido “quando se perde a ilusão de ser eterno”. Isso tudo
somado às obras desse e de outros
pensadores que vieram depois, revela que boa parte da cultura humana, da arte à ciência, é impulsionada pela reflexão da vida sobre
sua natureza finita.
———
Jose F. Höfling, professor da Unicamp

Estamos evoluindo?
Alvaro Vargas

A

través das reencarnações,
sempre evoluímos intelectualmente. Entretanto, no
aspecto moral, esse processo tem
sido bastante moroso, para os indivíduos recalcitrantes nos mesmos equívocos que permanecem
andando em círculo por milênios, sem aproveitar as oportunidades que Deus nos concedeu na
escola terrena. Entre as estórias
de autores desconhecidos, conta-se que um rico comerciante indiano, após lograr um grande sucesso em seus empreendimentos
e ficar entediado com a riqueza,
desejou atingir a auto iluminação. Procurou então, um renomado guru que vivia em permanente retiro espiritual em uma
montanha localizada no meio de
uma densa floresta. Ao encontrá-lo, aproximou-se respeitosamente, informando sobre os
seus propósitos. Este, após observá-lo, informou-o que teria a
solução para ele encontrar o
Nirvana (pureza, paz interior),
que era o propósito de sua busca. Disse-lhe: aprenda a prestar
atenção! Embora frustrado pela
simplicidade do ensinamento, o
comerciante compreendeu que
realmente a vida sempre nos
apresenta lições morais preciosas, mas normalmente não nos
atentamos a estas experiências.
O povo hebreu foi cuidadosamente preparado durante séculos, desde o cativeiro no Egito
até a formação do estado judaico, para a vinda do Messias. Inúmeros profetas revelaram os sinais que o identificariam. Na época estabelecida, Jesus de Nazaré
divulgou a sua Boa-nova, iniciando com seu batismo pelo seu
precursor, João Batista, um profeta respeitado por todos, e durante três anos, ministrou os
seus ensinamentos, realizando
inúmeros prodígios e exemplificando a caridade. Ainda assim,
quatro dias após ser sido aclamado pelo povo na sua entrada em
Jerusalém, foi preterido pelo criminoso Barrabás e condenado a
crucificação. Esse crime pesou no
carma de toda humanidade, particularmente, para o povo judeu,
que não o identificou como Messias, pois, “tinham olhos, mas não
viam, tinham ouvidos, mas não
escutavam nem o compreendiam” (Mateus, 13:13). O cristianismo floresceu significativamente
apenas entre os gentios (não judeus), a ponto de a história ser
dividida entre dois períodos, antes e depois de Cristo. Entretanto, ainda hoje, podemos verificar que continuamos desatentos em relação aos ensinamentos de Jesus, conforme a sequência de guerras há 2000 anos.

Continuamos
desatentos em
relação aos
ensinamentos de
Jesus, conforme
a sequência
de guerras há
2000 anos
Conhecendo as fraquezas
humanas, o Mestre nazareno,
antes de seu calvário, prometeu
que enviaria o Consolador
(João, 14:15 a 17), o Espiritismo, trazido por ele (Espírito da
Verdade), conforme a sua promessa de que voltaria (Mateus,
16:28). A doutrina espírita,
através das obras do codificador Allan Kardec, expandida
pelas obras psicografadas por
inúmeros médiuns, revela racionalmente a justiça divina, conforme o mecanismo reencarnatório e a lei de causa e efeito,
possibilitando a libertação dos
condicionamentos mentais equivocados, que temos mantido ao
longo das reencarnações. A base
moral do Espiritismo são os ensinamentos de Jesus, que nos
alertou sobre a necessidade de
nossa transformação moral:
“amai-vos uns aos outros como
eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como
meus discípulos” (João 13:3435). Alertou-nos também: “muitos os chamados, poucos os escolhidos” (Mateus,22:14), deixando explícito, que para ser
elegível, não basta ter um rótulo da seita que professa, pois
“nem todos que me dizem senhor, senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu
Pai, que está nos céus” (Mateus
7:21). Para evoluirmos moralmente, necessitamos prestar
mais atenção e aproveitar melhor todas as experiências reencarnatórias. Nada acontece por
acaso. Apenas com humildade
e autocrítica, disciplina e força
de vontade, conseguiremos corrigir os equívocos que praticamos. Em existências pretéritas
negligenciamos a nossa evolução espiritual em detrimento das
conquistas materiais. Considerando a época em que vivemos,
“marcada por Deus, em que
grandes acontecimentos se vão
dar para regeneração da Humanidade” (A Gênese, cap. 18, item 1,
Allan Kardec), não é mais possível
adiar a nossa evolução moral.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Quem será o primeiro?
Giuliano P. D'Abronzo

H

á uma passagem bíblica
onde os apóstolos discutem entre si quem seria o
primeiro no reino de Jesus. Todos imaginavam, naquela época, que Jesus fora enviado por
Deus para instituir o reino dos
Céus na Terra. Nenhum deles
ainda havia entendido a verdadeira mensagem de Cristo.
A resposta de Jesus foi a seguinte; chamou uma criança,
colocou-a no meio dos apóstolos e disse que no reino dos céus
somente entrará quem se tornar
uma criança, tiver a humildade
(Mateus, 18, 1-5), e nesse ponto
Jesus disse, quem tiver o coração, a atitude, os olhos de uma
criança, esse entrará no reino
dos céus. Essa afirmação, aliás,
é repetida diversas vezes. Um
exemplo é repetido também em
Mateus, quando Jesus fala para
deixarem as criancinhas se
aproximarem dele, pois o reino
dos Céus pertence aos que são
como elas (Mateus, 19, 14).
Outro exemplo, agora retirado dos apócrifos, é encontrado no
Evangelho de Tomé (Tomé, 22),
onde aliás, de forma mais direta,
Jesus declara que é preciso deixar o interno e o externo igual. E
então, pensamos, porque a comparação das crianças? O que elas
têm ou o que elas são para se tornarem o exemplo para Jesus?
Quando Jesus diz que o externo e o interno devem ser
iguais, no texto de Tomé, não
estaria ele dizendo que as crianças são exatamente assim?
Observemos as crianças, são espontâneas, são sinceras, são diretas. O olhar delas não demonstra maldade. Não há segunda
intenção. Não há dissimulação.
O que há é a vontade dela, úni-

Observemos as
crianças, são
espontâneas,
são sinceras,
são diretas
ca. E ela demostra isso. Ou gosta ou não gosta. Ou quer ou não
quer. Não diz algo, escondendo
outra coisa. Não diz algo querendo outra coisa. Intenção única.
Em Mateus, Jesus ainda
aponta para aqueles que fazem maldades com as crianças, que mancham a pureza
delas. E diz o que acontecerá
com aqueles que assim fazem.
A criança é pura em sua intenção, e de forma clara Jesus diz
isso. Somente entrará no reino dos
Céus quem for puro de coração,
de intenção, como uma criança.
Durante a vida nós perdemos isso, todos nós perdemos
isso. E quando paramos para
observar uma criança, nós vemos essa pureza. Parece tão distante de nós, mas nós já fomos
como elas. Será possível que um
dia, possamos todos a voltar a
agir com pureza, mas desta vez
conscientemente? Será que a
humanidade vai se reencontrar,
como sugerido por Jesus? Ou
será que estamos fadados a sermos tão gananciosos a ponto de
articularmos em desfavor dos
outros? Ou que façamos o comércio em nome de Deus, para
simples enriquecimento? Até
quando usaremos o poder do
dinheiro, da força, da oratória,
para enganar? Até quando vamos manchar a pureza que todos nós nascemos com ela?
Até quando?
———
Giuliano Pereira D'Abronzo, funcionário público federal, Bacharel em Direito
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A PEOESP

O FUTURO DA RELIGIÃO
Pesquisa divulgada pela cido em 1954, da empresa The
Universidade Cristã do Arizo- Barna Group, especializada em
na (fundada em 1960 com fi- estudar crenças religiosas), as
nanciamento particular), apon- novas gerações cada vez mais
tou que das 600 pessoas ouvi- abrem mão de igreja, reza e indas (idade de 20 a 37 anos), 27% clusive da Bíblia. No Brasil, sedisseram não se identificarem gundo último censo (fonte IBGE),
com nenhuma religião. Meta- em 1970, 0,8% dos pesquisados
de colocaram em dúvida a rele- informaram não terem religião
vância da Fé, parte chegando e, já em 2020 (segundo Datafomesmo a declarar não acredi- lha), o continente chegou a 10%.
tar em Deus. Mas, cerca de 65% Qual a explicação? Segundo esafirmaram continuarem se de- tudiosos, trata-se de um fenôfinindo como cristã. Para o res- meno silencioso e deve-se uniponsável pela pesquisa, George camente ao aumento da diverBarna (católico, professor, nas- sidade e das opções de cada um.

A GASALHO

Diocese inicia Campanha
com distribuição imediata
A Diocese de Piracicaba, em
parceria com o projeto Exército de
Formiguinhas, iniciou a Campanha do Agasalho 2022. A meta
deste ano é superar o número de 6
mil peças de roupas e cobertores
entregues em 2021. A distribuição
das doações já começou e seguirá
simultaneamente à arrecadação,
pois as temperaturas caíram significativamente e já existem inúmeros pedidos de famílias que vivem em comunidades carentes.
As doações de agasalhos e
cobertores, preferencialmente em
bom estado, podem ser feitas em
qualquer paróquia da Diocese,
após as missas e nas secretarias
paroquiais, ou na sede da Cúria
Diocesana, que fica na Avenida
Independência, número 1.146, em
Piracicaba, e funciona das 8 horas às 11h30 e das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.
A realização da campanha é
um pedido do bispo de Piracicaba,
Dom Devair Araújo da Fonseca, e
envolve a Pastoral Social Diocesana, que trabalha em conjunto com
o projeto Exército de Formiguinhas. “O frio está bastante intenso nestes dias e, como cristãos,
somos chamados a realizar gestos

concretos de amor a Deus e ao próximo. Ajudar aqueles que mais
precisam é dizer sim a este chamado”, disse Dom Devair.
No início desta semana, antes mesmo do lançamento oficial da campanha, foram distribuídas cerca de 500 peças em
diferentes comunidades. “Geralmente cada família precisa de
mais de um cobertor. Então conseguimos atender perto de 230
famílias, nesses primeiros dias,
em locais como Bosques do Lenheiro, Renascer, Godinho e
Frederico, além de moradores de
rua. Precisamos de muito mais”,
destacou Débora Ferraz, do
Exército de Formiguinhas.
Ela informou que, somente
em Piracicaba, há pedidos também
de pessoas carentes em diversas
outras comunidades, como Esperança, Altos do Esperança, Lago
Negro, Pantanal, Vitória, Sábia,
Nalessio, Vera Cruz, Algodoal,
Caiubi. “Trabalhamos com mais
de 30 comunidades na cidade,
mas a intenção é atender outros
municípios também. Tudo depende das doações. No ano passado, foram cerca de 6 mil cobertores entregues”, detalhou ela.
Reprodução/Facebook/Debora Ferraz

Parceria da Diocese e do Projeto Exército de Formiguinhas
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DIREITO ELEITORAL
Os advogados piracicabanos Max Pavanello e Rogério Romero, acompanhandos da estagiária Camila

Pimenta, participaram do
Congresso Paulista de Direito Eleitoral na OABSP, realizado em São Paulo.

Professores marcam nova
assembleia: reajuste de
33,24% e fim do confisco
Será na Praça da República, em São Paulo, sexta-feira, 3 de junho,
a partir das 16 horas, com professores de toda Região do Estado
A Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial de
Ensino do Estado de São Paulo)
marcou para o próximo dia 3 de
junho nova assembleia dos professores da rede estadual de ensino para reforçar a luta por reajuste salarial de 33,24% e pelo fim
do confisco de aposentados e
pensionistas. A realização da assembleia foi deliberada pela diretoria executiva da Apeoesp, no último dia 12, e acontecerá na Praça
da República, em São Paulo, a partir das 16 horas, com professores
de todas as regiões do Estado.
A presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora Bebel (PT) diz que é preciso engrossar o movimento dos professores,
para assegurar o reajuste salarial de 33,24%, que equipara os salários no magistério paulista ao
Piso Nacional da categoria. Na assembleia, os professores também
definirão estratégias para pedir a
revogação da Resolução 26/2022,
que trata do acesso ao conhecimento para todos os estudantes,
a manutenção dos protocolos sanitários nas escolas, uma vez que
a pandemia do covid não acabou,
assim como pelo direito de alimentação nas escolas a estudantes e
profissionais da educação; pelo
fim dos programas excludentes;
pela reposição, pagamento e retirada das faltas de greves e para-
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A deputada estadual Professora Bebel já encaminhou ofício à nova secretária
da Educação e ao governador Rodrigo Garcia, pedindo abertura de negociação

lisações. A Apeoesp já solicitou
reunião com a atual secretária
da Educação, Renilda Peres, assim como a Professora Bebel
também já oficiou o governador
Rodrigo Garcia para debater essas reivindicações da categoria.
A Professora Bebel diz que a
assembleia estadual é fundamental para que se possa, ainda, bar-

rar a implementação da farsa do
subsídio e o desmonte da nossa
carreira. “A Apeoesp está em
campanha para que os professores não optem pelo subsídio, de
forma a impedir que ele se concretize e para que possamos, em
um novo governo, lutar pelo resgate da nossa carreira e seu aperfeiçoamento. Portanto, desde já

todas as subsedes devem realizar
intensa visitação às escolas, dialogando com todos os professores e professoras, não apenas
para não aderirem ao subsídio,
mas para debaterem essa questão
nas escolas, pois está nas mãos
de cada um e cada uma a defesa
da nossa vida profissional”, orienta a presidenta da Apeoesp.

Um amanhã melhor para o Brasil
Luiz Carlos Motta

O

Seminário Pensar Brasil - Diálogo sobre Trabalho, Desenvolvimento e Futuro, que aconteceu no moderno Museu do Amanhã, no Rio
de Janeiro, semana passada, continua repercutindo de forma positiva. Um dos
aspectos importantes do evento foi
o fato de priorizar o diálogo.
Tive a oportunidade de destacar em meu pronunciamento, a
pauta aprovada pelas Centrais Sindicais, ao final da 3ª Conferência
Nacional da Classe Trabalhadora, a
Conclat, realizada no mês passado.
Seus anseios e reivindicações vão ao encontro do Pensar Brasil, na intenção de garantir aos trabalhadores, melhores condições de trabalho e
de vida, com saúde, emprego,
salário e direitos assegurados.
Aproveitei também para destacar que, como titular da Comissão de Trabalho da Câmara Federal, reforço a luta da classe trabalhadora contra retrocessos por parte do governo e, em alguns casos,
dos patrões. E frisei que continuo
empenhado para dar celeridade
aos trâmites da Pauta da Classe
Trabalhadora no Congresso Nacional, tendo como subsídios os en-

caminhamentos definidos no Pensar Brasil.
Ao fomentar reflexões de alto nível, que
englobam geração de
conhecimento, discussão de conceitos e troca
de experiências, este encontro nos colocou diante das principais tendências mundiais, conjugando-as para o cenário nacional
sob a perspectiva de geração de trabalho com desenvolvimento sustentável e responsabilidade social.
CAMINHOS - Sua realização
apontou caminhos para a retomada do crescimento econômico, para
a análise da representação dos trabalhadores diante das novas modalidades de trabalho, principalmente diante das novas tecnologias e circunstâncias impulsionadas pelo cenário pandêmico.
Por isso, é imprescindível o
engajamento das representações
dos trabalhadores no amplo debate. A Reforma Trabalhista de 2017,
o interesse do governo em apresentar uma minirreforma trabalhista
e de fazer uma reforma sindical,
configuram mais um contexto dificultoso para enfrentarmos os ataques contra os trabalhadores.
É importante dialogar com o
propósito de definir uma pauta
conjunta que vise a construção
de um País alicerçado no desen-

Este encontro nos
colocou diante
das principais
tendências
mundiais
volvimento e na integração de
novos modelos e instrumentos para
alavancar os setores econômicos
e promover o trabalho digno.
Vale a pena observar que, enquanto dados apontam uma retração econômica e uma redução nos
quadros de funcionários em razão
da crise, estudos também revelam o
crescimento de negócios que conseguiram promover uma renovação
diante das problemáticas impostas.
NÚMEROS - Trago aqui
alguns números: o comércio eletrônico teve crescimento de 41%
em vendas no Brasil em 2020.
Na busca de debelar a crise,
42,5% dos negócios mantiveram
o trabalho domiciliar; 28% anteciparam férias dos funcionários; 33,5% das empresas alteraram o método de entrega de
seus produtos ou serviços.
Em posse dessas informações, precisamos pensar no que
esses dados nos revelam. É importante questionar: Qual é o
nosso papel diante dessas circunstâncias que pedem a adoção
de medidas emergenciais?
O primeiro ponto que obser-

vo é a inovação, acompanhada
de novas formas de estruturação das relações de trabalho, que
pode ser um instrumento para
impulsionar o setor produtivo e
desencadear em possíveis e melhores condições de trabalho.
INTEGRAÇÃO - Mas isso
depende da integração de esforços de todas as partes envolvidas, incluindo o Estado. O Estado precisa viabilizar a manutenção dos negócios com a observação de garantias básicas imprescindíveis para os trabalhadores,
sendo esta relação triangular imperiosa para o desenvolvimento.
Destaco também, neste ponto,
a relevância da atuação das entidades representativas nesta integração por meio das negociações
coletivas. A necessidade de discussão de modelos possíveis diante
de modalidades ainda não regulamentadas de trabalho depende de uma representação efetiva
dos setores patronal e laboral.
Saímos do Museu do Amanhã otimistas com o futuro,
certos de que vamos unir forças para combater e vencer as
adversidades trabalhistas e
sindicais que se apresentam!
———
Luiz Carlos Motta é presidente da Fecomerciários, da CNTC e deputado federal (PL/SP)
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Menina precisa de cadeira de
rodas de mais de R$ 65 mil

Demandas do Parlamento são
levadas a governador de SP
Assessoria Parlamentar

Valentina, de 5 anos, que tem Atrofia Muscular Espinhal, foi visitada nesta terça
(17) pelo vereadores Cássio Luiz e Paulo Campos. Objetivo é arrecadar fundos
O bip dos aparelhos que
monitoram os sinais vitais de
Valentina, 5 anos, é constante.
É no quarto de paredes rosa-claras, localizado na parte térrea
de um sobrado na avenida Cristóvão Colombo, no Algodoal, que
a menina passa a maior parte
de seus dias, deitada em uma
cama hospitalar reclinável.
Valentina tem AME (Atrofia Muscular Espinhal) Tipo 1,
uma doença degenerativa grave que ocasiona perda do tônus
muscular e a impede de se locomover e de se alimentar sozinha. Valentina respira com a
ajuda de aparelhos e precisa ser
monitorada constantemente.
“Agora ela está melhorzinha. Ela teve febre, mas nós
compramos ontem o antibiótico dela”, diz Janaína Ferreira
Tomé, mãe de Valentina, que
afirma que, segundo os médicos,
a expectativa de vida da menina era de no máximo 2 anos.
Valentina recebe assistência
constante de profissionais de
saúde, fornecidos por uma empresa de home care contratada
pela Prefeitura, e divide com seus
dois irmãos, Arthur e Felipe, a
atenção e cuidados de sua mãe e
de William Diego Tomé, seu pai,
que trabalha até 18 horas por dia
como motorista de aplicativo.
“Eu trabalho tanto à tarde quanto à noite e até mesmo
de madrugada. Às vezes eu
trabalho 18 horas por dia.
Tudo depende da necessidade,
do que a gente está passando
durante a semana”, diz William.
Janaína, por conta dos
constantes cuidados com os filhos e os demais afazeres domésticos, não consegue trabalhar fora para ajudar com as
despesas de casa. De acordo com
ela, um dinheiro que faz falta:
“As coisas da Valentina são
todas naturais. Ela toma suco
natural, sopa natural, feita todos os dias. Isso gera um gasto.
Hoje, um quilo de cenoura está
um absurdo. E, querendo ou
não, nós temos que fazer feira
para a Valentina toda semana.
Nós também compramos semanalmente um azeite para a Valentina, pois a comida dela é
toda feita no azeite. Então, são
coisas que geram gastos”.
Cadeira de rodas especial –
Além dos custos diários com
alimentação especial, equipamentos, adaptações, medicamentos e suplementos, os pais
de Valentina, agora, enfrentam

Guilherme Leite

Demandas apresentadas no Parlamento Metropolitano de Piracicaba
(PMP) foram encaminhadas pelo presidente, Gilmar Rotta (PP)

Valentina, 5 anos, sofre de AME (Atrofia Muscular Espinhal) Tipo 1. Ela não anda
nem se alimenta sozinha, é traqueostomizada e respira com a ajuda de aparelhos

um novo desafio: comprar uma
cadeira de rodas motorizada, feita sob medida para a menina.
Com o novo equipamento, Valentina poderá, pelo menos duas
vezes ao mês, frequentar a escola.
“A professora virá até a nossa residência, mas nós estamos vendo
de levar ela à escola pelo menos
duas vezes por mês, só que para
isso nós precisamos dispor de
uma técnica de enfermagem para
ir junto, mas isso eles [a Prefeitura] não custeiam”, diz Janaína.
William diz, no entanto, que
o valor do equipamento é “surreal” e extrapola as possibilidades
financeiras da família: “É uma
cadeira toda adaptada para ela, em
todos os formatos. Inclusive o
pano é especial, para não dar alergia. O valor da cadeira, em si, passa dos R$ 65 mil, mas só para o
pessoal vir aqui fazer o orçamento eles cobram cerca de R$ 7 mil.
Essa é a nossa maior dificuldade. Tudo o que se refere à doença
dela é absurdamente caro e toda
vez precisamos apelar às pessoas
para que possam nos ajudar”.
Campanha para arrecadação de recursos – Os vereadores Cássio Luiz Barbosa (PL), o
“Cássio Fala Pira”, e Paulo
Campos (Podemos), visitaram
Valentina na tarde desta terça-feira (17). De acordo com os
parlamentares, o objetivo é ajudar a família a conseguir os recursos necessários para a aquisição da cadeira de rodas especial.
Cássio diz que pretende or-

ganizar eventos solidários, em
parceria com artistas locais e
também com nomes de relevância nacional, para ajudar a arrecadar fundos para a família: “Estou engajando essa campanha
com todos os artistas da cidade,
da MPB, do samba, de artistas
gospel, para que a gente possa
fazer vários eventos que sejam
importantes para a vida dela”.
Para Cássio, “o que a gente
precisa, agora, é unir a sociedade, os comerciantes e os artistas. Vamos também fechar
parcerias com supermercados.
A ideia é colocar cartazes nesses locais e incentivar as doações. Em uma cidade com quase 500 mil pessoas, se cada um
doar um real, a gente consegue
avançar bastante”, disse.
Paulo Campos destacou que
fazer esse tipo de visita é também função do vereador: “Acho
que nós temos a responsabilidade de conhecer as necessidades
da população, que padece e sofre no seu dia a dia, e buscarmos meios de ajudá-los. Como
fazer isso? Por meio de requerimentos na Câmara, de ofícios, por
exemplo. Temos inúmeros instrumentos na Câmara que podemos
usar para proporcionar à Valentina uma melhor condição de
vida”, afirmou o vereador.
Após a visita, os parlamentares e os pais de Valentina foram até a Secretaria Municipal
de Saúde para tentar conversar
com o titular da pasta, Filemon

S ELAM

Secretaria realiza mais um
Festival de Integração 2022
Cerca de 30 alunos, de 7 a 9
anos, dos núcleos do Projeto Desporto de Base (PDB) da Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), participaram do Festival de Integração
de FUTSAL do PDB, realizado no
último domingo, 15, no Mini Ginásio “Garcia Neto. Este é o oitavo
Festival de Integração do PDB do
ano, cuja finalidade é promover
integração entre os participantes
dos diferentes núcleos de cada
modalidade oferecida pelo projeto. Próximas edições reunirão
alunos de vôlei e handebol.
Nesta edição o festival contou com alunos dos núcleos do
Complexo Esportivo Prof. José
Carlos Callado Hebling, Mini Ginásio Garcia Neto e da Universidade Metodista de Piracicaba
(Unimep). As atividades ficaram sob responsabilidade dos
professores Gustavo Cerqueira,
Lilian Vito e Abílio Bortoleto.
Para Ronaldo Lucentini, coordenador do PDB, os festivais não
têm caráter competitivo, mas de
socialização entre os participantes.
“Não realizamos competições nes-
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Evento teve a participação de 30 alunos com idades entre 7 e 9 anos

sa fase, e sim, promovemos a integração, participação e socialização
entre os alunos através dos mais
variados segmentos esportivos”
PDB - O Projeto Desporto de
Base (PDB) tem caráter social e de
formação educacional, com objetivo principal de divulgar e disseminar a prática de diversas mo-

dalidades esportivas formais, proporcionando ambiente saudável e
lúdico para as crianças e adolescentes na faixa etária entre 7 aos
17 anos. Informações sobre modalidades e como participar do projeto podem ser obtidas, das 7h às 11h
e das 12h30 às 16h30 pelos telefones (19) 3433-3825 e 99954-4105.

Silvano, sobre a possibilidade de
fornecimento de suplementos alimentares para a menina. Após
serem recebidos pela chefia de
gabinete do secretário, foi marcada uma reunião com a Procuradoria-Geral do Município
para analisar de forma mais detalhada a situação da menina.
DOAÇÕES – Segundo Janaína e William, as doações para Valentina podem ser feitas, via PIX,
para uma conta de titularidade da
própria menina. O CPF para o PIX
é 524.637.038-06. Os dados bancários são: Caixa Econômica Federal; Agência: 2199; Conta Corrente: 00029353-0; Operação: 013;
Titular: Valentina Sofia Tomé.
Os interessados também podem entrar em contato com a família por meio dos perfis de Valentina no Instagram (https://
www.instagram.com/amevalentina
tome/) e na página do Facebook (https://pt-br.facebook.
com/amevalentinatome/).

Nesta terça-feira (17), o presidente do Parlamento Metropolitano de Piracicaba (PMP) e da Câmara Municipal, vereador Gilmar
Rotta (PP), participou de audiência com o governador do Estado,
Rodrigo Garcia (PSDB) e secretários estaduais. O objetivo do encontro foi de apresentar as demandas captadas pelos parlamentos
regionais e metropolitanos, que
devem ser incluídas no plano de
trabalho do novo governador do
Estado, que será eleito este ano.
O PMP reúne vereadores representantes de 24 Câmaras Municipais das cidades integrantes da
Região Metropolitana de Piracicaba (RMP). Segundo Gilmar Rotta,
as reuniões ordinárias do Parlamento Metropolitano, cuja dinâmica é semelhante às reuniões ordinárias das Câmaras Municipais,
com aprovação de requerimentos,
moções de aplausos, de apelo e indicações, tem trazido visibilidade
a demandas importantes.
A saúde é um tema recorrente no PMP, com destaque ao funcionamento pleno do Hospital Regional e a ampliação do acesso a
exames de maior complexidade
dentro do sistema público de saúde. "Desde o ano passado, o Parlamento Metropolitano tem encaminhado ao Governo do Estado
moção de apelo, ofícios e requerimentos quanto a necessidade do
funcionamento do Hospital Regional com 100% de sua capacidade", afirmou Gilmar Rotta.
O hospital atende 26 cidades,
sendo 24 da Região Metropolitana de Piracicaba e mais outros

dois municípios. "Muitos deles
dependem deste atendimento para
dar fluxo às demandas de saúde
local. No começo deste ano, o Governo do Estado abriu processo
para contratação de profissionais
em diversas áreas e também foi
anunciado um aporte de R$ 50
milhões para custeio e equipamentos, fruto da ação do PMP e de
deputados da nossa região", informou Rotta.
Outro aspecto levado ao secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, é o reforço para que o Estado considere
o projeto apresentado pelo Parlamento Metropolitano de Piracicaba na audiência pública do PDUI
(Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado) para fomento da
economia de baixo carbono. "Nossa proposta é que a RMP seja o
Vale da Economia de Baixo Carbono, servindo de modelo para
outras regiões do Estado e para o
país. Estudamos as potencialidades de cada uma das cidades e todas têm setores com potenciais"
explicou Gilmar Rotta.
Junto ao secretário estadual
da Casa Civil, a Cauê Macris, Gilmar Rotta destacou a necessidade
de atenção à malha viária e a análise sobre os valores dos pedágio
das cidades da região. "Temos
muitos cidadãos que utilizam diariamente as estradas para o deslocamento ao trabalho, elevando
os custos. Os pedágios também são
obstáculos à integração regional e
repensar as tarifas é fundamental
para promover o desenvolvimento regional", finalizou.
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Reforma da Fatec é
destaque em reunião
Assessoria Parlamentar

G REVE

Veto a negociação sobre os
dias parados fica sem efeito
Após vetar a Emenda 2 ao PL 92/2022, Prefeitura comunicou decisão fora do prazo

Trevisan Jr. e o deputado Alex de Madureira e o diretor José Rodrigues

O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL), acompanhado do deputado estadual Alex de Madureira (PL), visitou nesta segunda-feira (16) a Fatec (Faculdade de Tecnologia) – “Deputado
Roque Trevisan”, sendo recepcionado pelo diretor, o professor doutor, José Alberto Florentino Rodrigues Filho, além de
coordenadores e professores.
Na oportunidade, conversaram sobre as demandas educacionais da unidade, mais precisamente, a necessidade de pintura, reforma e melhorias na infraestrutura do prédio do local,
o que poderá ser viabilizado mediante emenda parlamentar,
além da necessidade de se efetivar a legalização da doação da
área da unidade, que atualmente pertence ainda à Prefeitura.
O deputado Alex se comprometeu a fazer contato com o
Centro Paula Souza, autarquia
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo
do Estado de São Paulo, para
viabilizar a reforma do telhado e
a pintura externa do prédio da
Fatec Deputado Roque Trevisan.
“Nosso gabinete já protocolou um ofício ao prefeito Luciano Almeida (União Brasil), solicitando a viabilidade da averbação dos atuais prédios existentes

na Fatec, em Piracicaba, junto ao
cartório de registro de imóveis e
posterior a doação do mesmo à
autarquia Centro Paula Souza,
objetivando assim, a legalização
em definitivo, há décadas, pendente,” destacou Trevisan Jr.
“A Fatec Deputado Roque
Trevisan é considerada uma das
melhores do Estado de São Paulo, com 14 anos de existência e de
extrema importância para a educação pública de nossa cidade,
principalmente com relação ao
parque automotivo, dialogando
com os setores públicos e privados
na promoção das potencialidades
individuais e coletivas” disse.
FATEC - Atualmente a unidade oferece os cursos em nível superior na área de Tecnologia em
Gestão Empresarial, Tecnologia em
Agroindústria, Tecnologia de Alimentos e Tecnologia em Biocombustíveis e conta com 670 alunos
matriculados nos cursos superiores, 120 alunos matriculados
em ensino médio-técnico, 46
professores e 11 funcionários.
Participaram da reunião as
professoras Angela de Fátima
Kanesaki Correia (coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos) e Vanessa
de Cillos Silva (coordenadora
do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial).
Divulgação

O veto do prefeito Luciano
Almeida (União Brasil) à possibilidade de negociação dos dias
parados para os servidores públicos que aderiram à greve da
categoria ficou sem efeito. A
Emenda 2, incluída no projeto de
lei 92/2022, foi rejeitada pelo
Executivo, que comunicou essa
decisão fora do prazo, em desacordo ao que estabelece o inciso
1, parágrafo 2º do artigo 117 da
Lei Orgânica do Município.
No parecer da Procuradoria
Legislativa, a explicação técnica
é de que o veto “compreende dois
atos distintos”, sendo o primeiro a manifestação de vontade negativa – cujo prazo é de 15 dias
úteis após o recebimento do autógrafo – e o segundo a comunicação fundamentada dessa discordância – que deve ser realizada pelo Executivo para o Legislativo dentro de 48 horas.
Durante o processo legal de
validação do PL 92/2022, a Câmara aprovou a matéria no dia
29 de abril e encaminhou o autógrafo ao Executivo, para sanção
ou veto, no dia 5 de maio. Já no
dia seguinte, 6/5, o veto parcial
foi publicado em edição extra do
Diário Oficial do Município
(D.O.M.) – sob a designação da
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lei municipal 9.725/2022 –, contudo, as razões dessa discordância
somente vieram aos autos em 12 de
maio, por meio de ofício protocolado às 14h32 no Legislativo, quando o prazo legal já havia expirado.
O erro neste procedimento
configura a negativa do prefeito à Emenda 2 do PL 92/2022
em “veto extemporâneo”, ou
seja, fora do prazo, tornando
sem efeito. Desta forma, ainda
segundo o parecer do jurídico
da Câmara, a lei municipal foi
sancionada tacitamente, conforme o artigo 66 da Constituição
Federal, o artigo 28 da Constituição Estadual e o artiro 211 do
Regimento Interno da Casa. “A
omissão do Executivo importou
em ‘sanção tácita’, não havendo falar em submissão do veto
ao plenário”, assinala o parecer.
“Como ocorre em todos os
procedimentos realizados na Câmara e por essa Presidência da
Mesa Diretora, acompanhamos o
entendimento jurídico que nos é
passado pelo nosso corpo de advogados”, disse o presidente Gilmar Rotta (PP). A previsão é que
a Lei 9.725/2022 seja, novamente, publicada no D.O.M., agora
com a inclusão do artigo 4º, que
estabelece as diretrizes para que

as horas dos servidores grevistas possam ser compensadas.
EMENDA 2 – A Emenda 2
ao PL 92/2022 recebeu parecer
contrário da CLJR (Comissão de
Legislação, Justiça e Redação) da
Câmara, porém, foi derrubado pelo
Plenário e, em seguida, aprovado
pelos vereadores, sob a defesa do
direito de greve dos servidores.
O texto prevê que as faltas ao
trabalho decorrente da greve podem ser compensadas com diária
de, no mínimo, 30 minutos e, no
máximo 2 horas, antes ou depois
do expediente, com desconto dos
dias em férias anuais e férias-prêmio vencidas ou a vencer; desconto dos dias de uma só vez do total
de faltas abonadas que possam
usadas no corrente ano e nos seguintes, até completar o ciclo de
reposição; desconto dos dias trabalhados extraordinariamente
em campanhas institucionais
promovidas pela Municipalidade
e os dias trabalhados em favor
da Justiça Eleitoral; com desconto, em concordância do gestor, em
atividade além da carga horária
diária, inclusive aos sábados, pontos facultativos e feriados.
GREVE – A paralisação dos
servidores públicos foi deflagrada em assembleia no dia 25 de

março, por conta da discordância do prazo para concessão da
reposição salarial de 21%. Enquanto os trabalhadores pedem
que o índice seja incorporado aos
vencimentos ainda em 2022, a
Prefeitura criou uma forma de
parcelamento em três vezes, que
se encerraria em março de 2024.
Sem acordo na campanha salarial e com as negociações fechadas, a partir de 1º de abril, cerca
de cinco mil profissionais, de diferentes setores da Administração,
aderiram ao movimento paredista, que se encerrou em 7 de abril,
após o Sindicato dos Municipais
de Piracicaba e Região ser notificado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo de decisão
para retorno aos trabalhos.
Embora a negociação da categoria tenha sido judicializada
pelo Executivo, ficou definido que
seria concedida a recomposição do
percentual denominado de “incontroverso” – ou seja, aquele que
as partes em disputa entendem
serem pacificados. Assim, o prefeito encaminhou à Câmara o
projeto de lei 92/2022 para conceder a reposição salarial de
10,56%. Os outros percentuais
reivindicados pela categoria continuam em disputa nos tribunais.

N AÇÕES

Pub Reino Unido oferece culinária e rock britânicos
Famosa em toda a região, a
festa que volta após pausa de dois
anos pela pandemia de Covid-19, é
um dos eventos mais esperados
pelo público. O Instituto Formar
há cinco edições traz a bandeira
do Reino Unido para a cidade, em
um espaço com ambiente temático, culinária e música ao vivo com
repertório de rock britânico.
No pub, o público poderá
provar porções rápidas e pratos
completos. Os sabores mais famosos como o Fish and Chips (tiras
de peixe empanado com batata frita) – snack muito popular no Reino Unido, Fries Cheddar Bacon,
Irish Coffee e Lemon Drop fazem parte do cardápio do pub.
Além deles, os visitantes podem saborear de um cardápio
completo como Boxties de Costela,
Vegetariano, Chicken, Pizza; os
Bagels Burguer e Vegetariano,

porção de Chicken Wings, cervejas especiais e sobremesas.
A novidade fica por conta do
Prince Phillip, um delicioso bolinho de costela bovina desfiada,
empanado e frito, acompanhado
com maionese de rúcula. Outro
destaque são as Pérolas de Blue
Cheese, que são bolinhos de queijo
azul, empanados e fritos, acompanhado de geleia de pimenta.
SHOWS - O som da música
britânica vai ecoar no Pub Reino
Unido com bandas tocando o melhor do rock ao vivo nos cinco dias
da festa: Jack Flash - domingo (22),
às 14h; Londrinos - quinta (19), às
20h, e sábado (21), às 21h; On The
Rocks - sexta (20), às 19h, e sábado
(21), às 14h30; Rock N' Roads - sexta (20), às 21h; SOS Mondo - sábado (21), às 11h30; Rockeer - sábado
(21), às 17h30; e Banda Quarantine - domingo (22), às 11h30.

Divulgação

Uma das opções do cardápio: Prince Phillip (bolinho de costela)

C ENTRO C ÍVICO

Protocolo da Semuttran será transferido para o Térreo 2
IBIRAPUERA
A Semob (secretaria municipal de Obras) realizou na manhã desta quarta-feira (18) o
reparo em guia e sarjeta na
rua Lima com a rua Dom Manuel, no bairro Ibirapuera. O
pedido havia sido encaminhado pelo vereador Gilmar Rotta
(PP), após receber reclamações dos moradores do bairro. Os moradores alegavam
que a guia e sarjeta estavam

quebrados e não havia escoamento de água, o que empoçava o local e causava mau
odor, além de dificultar a passagem de pedestres. A secretaria iniciou a obra na terçafeira (17) e após um dia de trabalho concluiu o reparo da
guia e da sarjeta. Posteriormente, a equipe da Semob irá
retornar ao local para realizar
o asfaltamento da obra.

O setor de protocolo da Semuttran (Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito
e Transportes) será transferido
para o Térreo 2 (T2) do Centro
Cívico. A mudança ocorreu ontem, 18, e o atendimento no novo
local começará hoje, 19, sem necessidade de agendamento,
conforme ordem de retirada de
senha, das 8h30 às 16h30.
Devido à mudança, excepci-

onalmente não haverá atendimento presencial do setor na sede da
Semuttran na avenida Comendador Luciano Guidotti. Mas os munícipes podem solicitar os serviços
por meio do e-mail (ptransito.
semuttran@piracicaba.sp.gov.br)
ou site da Semuttran (http://
semuttran.piracicaba.sp.gov.br/).
O setor de protocolo da Semuttran atende diversos serviços,
tais como requisições dos cartões

de estacionamento para idosos e
para pessoas com deficiência; requerimentos para circulação de
caminhões acima de três eixos;
para transporte de carga excedente, de autorização para realizar
obras em vias públicas, de acesso
em área restrita; entre outros.
“Essa mudança visa facilitar a
vida do munícipe, uma vez que mais
serviços da Prefeitura estarão concentrados no Centro Cívico. Ele

também não precisará mais se
deslocar até a sede da Semuttran
na avenida Comendador Luciano
Guidotti. Vale ressaltar, ainda, que
essa é apenas uma parte das melhorias que vamos implantar para
atender o cidadão, pois vamos informatizar esses serviços e, então,
a pessoa não precisará mais nem
sair de casa para acessá-los”,
informa a titular da Semuttran, Jane Franco de Oliveira.
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Prefeitura abre inscrições do
20º Salãozinho de Humor

Polícia Civil é homenageada por
captura de suspeito de feminicídio
Davi Negri

Podem se inscrever crianças e jovens da rede pública e privada com idades
entre 7 e 14 anos; as inscrições vão até o dia 10 de julho gratuitamente
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac), e
o Centro Nacional de Humor
Gráfico (CEDHU) abriram inscrições para o 20° Salãozinho de
Humor, edição 2022. O tema é
livre e as inscrições vão até o dia
10 de julho gratuitamente. Podem se inscrever crianças e jovens da rede pública e privada
com idades entre 7 e 14 anos.
O Salãozinho, que completa 20
anos em 2022, é uma exposição
paralela ao tradicional Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Direcionada a estudantes da
rede pública e privada, tem como
objetivo incentivar os jovens à prática artística. A ação é dividida em
duas faixas etárias: alunos com
idades entre 7 e 10 anos e entre 11
e 14 anos. Os interessados poderão enviar trabalhos em duas modalidades: desenhos e objetos tridimensionais (esculturas).
"O Salãozinho de Humor
completa 20 anos - sendo um
dos eventos que, junto ao Salão
de Humor de Piracicaba, tem revelado artistas da mais tenra
idade para o mundo das artes
gráficas. Crianças que começaram aqui como, João Montanaro, que hoje é cartunista na
Folha de SP e foi premiado em
uma das primeiras edições, en-

Divulgação

Homenagem foi entregue na terça (17) pela vereadora Ana Pavão (PL)

Podem se inscrever crianças e jovens da rede pública e privada com idades entre 7 e 14 anos

contram um espaço de reflexão,
ampliam seus horizontes e mentes, preparando-se para o mundo
moderno e seus desafios", disse
Junior Kadeshi, diretor do Salão.
Um júri de seleção e premiação escolherá os melhores trabalhos. Serão três prêmios distribuídos para os escolhidos de
cada faixa etária, num total de

seis contemplados. Os trabalhos premiados farão parte do
acervo do Salão de Humor e não
serão devolvidos aos premiados, pois são aquisitivos para a
Prefeitura de Piracicaba.
A exposição acontece de 27 de
agosto até 30 de outubro paralelamente ao 49º Salão Internacional de Humor de Piracicaba.

SERVIÇO
Inscrições para o 20° Salãozinho de Humor 2022. Mais informações pelos telefones (19)
3403-2615, 3403-2621, 34032620 e 3403-2623, pelos emails: contato@salaodehumor.
piracicaba.sp.gov.br e adm@salao
dehumor.piracicaba.sp. gov.br
e pelo site do Salão de Humor.

T RIBUNA

Vereador supera 500 atendimentos de rua e enaltece trabalho em equipe
O vereador Fabricio Polezi
(Patriota) atribuiu a resolução de
demandas que ele confere pessoalmente nos bairros ao trabalho
em equipe entre seu mandato e
as secretarias municipais. Desde
que assumiu uma cadeira na Câmara, há quase 17 meses, o parlamentar afirma ter feito mais de
500 atendimentos de rua.
Ele citou o exemplo da ma-

nutenção efetuada em trecho da
avenida Corcovado na região
dos residenciais Piracicaba I, II
e III. "Havia mato muito alto,
barro na calçada, lixo jogado,
não dava para transitar. Em um
trabalho em equipe com a secretaria, conseguimos êxito e a via
foi limpa", disse Polezi, sobre a
atuação da Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente.

T RÂNSITO

Também na avenida Corcovado, mas na altura do Jardim Taiguara, funcionários da pasta fizeram o recolhimento de móveis,
materiais de construção e lixo descartados irregularmente na via. "É
uma somatória: eu vou para a rua,
faço o atendimento, entro em contato com a secretaria e conseguimos, através dessa união, desse
esforço mútuo, responder à de-

manda da população: conseguimos a limpeza do terreno."
Ao ocupar a tribuna, durante a
18ª reunião ordinária, nesta segunda-feira (16), Polezi destacou os cerca de R$ 2 milhões em emendas parlamentares para o município que ele
articulou junto a deputados estaduais e federais desde o início de seu
mandato. "É também papel do vereador buscar recursos", ressaltou.
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Pedro Kawai pede mais vagas Vereador articula parceria
para embarque no Poupatempo entre TG e Semdettur
Assessoria Parlamentar

Assessoria Parlamentar

A Polícia Civil do Estado de
São Paulo recebeu uma moção de
aplausos pelo sucesso na operação
que capturou um acusado de feminicídio praticado em Piracicaba. A homenagem foi entregue,
na manhã desta terça-feira (17),
pela vereadora Ana Pavão (PL),
autora da moção 61/2022.
A vítima, Carolina Dini Jorge, estava próxima ao colégio de
sua filha quando foi esfaqueada
pelo ex-marido. Após dias de busca, o acusado foi capturado no estado do Rio de Janeiro e transferido ao município de Piracicaba.
“A vítima lutava há anos contra a
violência que sofria pelo ex-marido
e, mesmo amparada por medida
protetiva, o pai dos filhos de Carolina não media esforços em atentar
contra sua vida”, relatou Ana Pavão no texto da homenagem.
A Primeira Delegada da Delegacia de Defesa da Mulher
(DDM) de Piracicaba, Monalisa
Fernandes dos Santos recebeu,
em nome dos colegas, o quadro
alusivo à moção de aplausos. O
delegado Kleber Antônio Torquato Altale, diretor do Departamento de Polícia Judiciária de
São Paulo Interior - Deinter 9 e
Wilson Lavorenti, delegado de
polícia divisionário da Deic (Divisão Especializada de Investiga-

ção Criminal) receberam o Certificado de Honra ao Mérito.
“Para mim é uma honra fazer essa homenagem e eu só tenho a agradecer. Fiz questão de
chamá-los aqui para fazer essa
entrega e sempre que necessário honrarei o trabalho de vocês”, agradeceu Ana Pavão.
A delegada Monalisa Fernandes dos Santos declarou que
a homenagem realizada pela vereadora “gratifica e incentiva”
cada dia mais o trabalho de combate à violência contra a mulher. “A gente tem se apoiado
muito no sentido de combater a
violência doméstica, de proporcionar o atendimento adequado
à vítima e humanizado para quem
procura a delegacia”, disse.
O diretor do Deinter 9, Kleber Antônio Torquato Altale,
agradeceu a homenagem e afirmou que ações dessa natureza
tocam o coração dos policiais.
“Faz com que eles realmente pensem melhor e se dediquem mais”.
Também foram homenageados a Segunda Delegada da
DDM de Piracicaba, Olívia dos
Santos Fonseca – que presidiu
o inquérito, e o delegado do Deinter 9, Américo Sidnei Rissato. Eles não puderam comparecer na entrega da moção.

CCZ

CastraFácil operou 47 gatos
No último sábado, 14, foram
castrados 47 gatos – agendados –
e duas cadelas para a ação CastraFácil realizada pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), vinculado à Secretaria de Saúde de
Piracicaba com apoio da Sedema
(Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente), Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba)
por meio do curso de Medicina Veterinária, e da vereadora e protetora de animais, Alessandra Bellucci.
Matheus Santos, coordenador do CCZ, destacou que a ação
deste fim de semana foi um sucesso. “Foram 50 animais agendados
e 47 comparecendo, com apenas
três faltas, porém, recebemos outros dois animais sem agendamento que foram atendidos pela equipe. É um número muito positivo e
só temos a agradecer aos parceiros
e protetores que se empenharam
para que tudo isso acontecesse”.

Santos reforça que a próxima ação já está agendada para
o dia 28 de maio, também no
CCZ. “No CastraFácil não temos
livre demanda para castração já
que as datas foram reservadas
especialmente para atender a
demanda dos protetores de animais para fazermos o controle
da população dos núcleos de
gatos na cidade”, informou.
Filemon Silvano, secretário
de Saúde, lembrou que é importante dar suporte ao trabalho
das equipes do CCZ bem como
dos protetores independentes.
“Além do CCZ, os protetores fazem um trabalho crucial, pois
chegam em locais que muitas
vezes nossas equipes não chegam.
Essa integração no trabalho é
importante para a sociedade e
também para os animais que terão uma qualidade de vida melhor em seus núcleos”, aponta.
Divulgação

Motoristas usam a rua para desembarcar passageiros

Trevisan, secretário e 1º sargento do Exército conversaram
sobre proposta para a participação de atiradores nos
programas "Frente de Trabalho" e "Bolsa Trabalho"

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) enviou esta semana à
Prefeitura um pedido para a realização de estudos técnicos, a
fim de que as secretarias de
Obras, Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes avaliem
a possibilidade de ampliar o espaço destinado ao embarque e
desembarque de passageiros, na
praça José Bonifácio, em frente
ao Poupatempo estadual.
Na indicação 1577/2022, Kawai argumenta que, com o aumento dos serviços de transporte
por aplicativos, aumentou a frequência do uso daquele espaço.
Ele reforçou ainda que, pela praticidade que o Poupatempo oferece para a prestação de vários serviços aos cidadãos, tem sido frequente a paralisação do trânsito

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) reuniu-se nesta terça-feira (17) com o secretário municipal
de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo, José Luiz
Guidotti Júnior, e esteve acompanhado pelo primeiro sargento do
Exército Felipe Silva de Carvalho,
atual chefe de instrução do Tiro
de Guerra 02-028 "General Yvens
Ely Monteiro Marcondes".
Eles discutiram a possibilidade uma parceria entre o Tiro de
Guerra e a Semdettur a fim de oferecer aos atiradores a participação
nos programas "Frente de Trabalho" e "Bolsa Trabalho", permitindo
que os selecionados, de acordo com
o perfil e a área de atuação, realizem
curso de qualificação profissional e
recebam remuneração mensal.
Sargento Felipe explicou que

naquele local, especialmente para
o desembarque de idosos e pessoas com deficiência, que levam mais
tempo para deixar os veículos.
Nesta semana, o vereador
esteve no local, depois da solicitação feita por um casal de
idosos, que foi até o seu gabinete para dar a sugestão. “De
fato, dona Rosa e sr. Francisco
têm razão, pois em horários de
pico, muitos motoristas, sem ter
onde estacionar, acabam parando em plena rua para descarregar os passageiros”, observou.
Kawai disse que a indicação não garante o atendimento da demanda, mas conta com
o bom senso dos titulares das
secretarias, no sentido de ao
menos verificar se há condições de realizar a intervenção.

de 10% a 30% dos atiradores pertencem a famílias que vivem em
condições de vulnerabilidade social e, portanto, "essa parceria, que
viabilizará a colocação dos atiradores no mercado de trabalho e
com curso de qualificação, será de
extrema importância", destacou.
"Agradeço a atenção do secretário Guidotti e ressalto que
tal parceria será algo inédito em
Piracicaba. É muito importante
oferecer aos atiradores, os quais
já são exemplo de dedicação e
comprometimento, as oportunidades de uma vaga no 'Frente
de Trabalho' e de um curso profissional", disse Trevisan.
Também participaram da reunião a diretora de turismo da Semdettur, Rose Massarutto, e o militar
da reserva Antonio Carlos Longo.

Prefeitura já programou nova ação para o próximo dia 28 deste mês
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LGBTQIA+

Solenidade destaca lutas
e avanços da comunidade
Davi Negri

IAA BANANAL

Prefeitura entrega 36 matrículas
de imóveis para moradores
Hoje, 19, outras 65 famílias do Bairro Algodoal também serão beneficiadas

Reunião Solene alusiva ao "Dia Municipal de Combate à Homofobia"
reconheceu o trabalho de artistas piracicabanos sobre a temática

O 17 de abril é um marco
importante para o movimento
LGQTQIA+. Neste dia, há 32
anos, a homossexualidade parou de ser considerada doença
pela Organização Mundial de
Saúde e deixou de compor, ao
lado de outras patologias, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID).
Ao longo dos anos, a data foi
ganhando novos significados e
contornos e, em 2005, passou a
ser adotada mundialmente como
o "Dia da Luta Contra a Homofobia". Em Piracicaba, ela foi incluída no calendário oficial em 2011,
por meio da lei lei 7016, de 17 de
maio de 2011 e, dez anos à frente,
em 2021, passou a ser oficialmente celebrada na Câmara Municipal de Piracicaba com a criação do
decreto legislativo decreto legislativo 3/2021, de autoria da vereadora Sílvia Morales (PV), do Mandato Coletivo “A Cidade é Sua”
A reunião solene deste ano,
realizada na noite desta terça-feira (17) na Câmara Municipal de
Piracicaba, no Salão Nobre “Helly
de Campos Melges”, foi conduzida pelo vereador Gilmar Tanno
(PV) que, ao ler um artigo escrito
pela psicóloga Juliana Spinelli Ferrari, destacou: “podemos entender a homofobia, assim como as
outras formas de preconceito,
como uma atitude de colocar a
outra pessoa, no caso, o homossexual, na condição de inferioridade, de anormalidade, baseada
no domínio da lógica heteronormativa, ou seja, da heterossexualidade como padrão, norma”.
O vereador ainda lembrou
que a homofobia pode ser entendida como expressão que busca a
“hierarquização das sexualidades” e lembrou, com base no texto da psicóloga, da importância
em se “compreender a legitimidade da forma homossexual de expressão da sexualidade humana."
Thiago Franco, presidente da
Comissão de Diversidade Sexual
da OAB – 8ª Subseção Piracicaba,
que participou da composição da
mesa da solenidade, leu o artigo
primeiro da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, que preconiza que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”.
Para ele, é premente que as
pessoas não apenas deixem de ser
preconceituosas com aqueles cuja
sexualidade não é a majoritária,
mas principalmente que condenem todo e qualquer comportamento preconceituoso: “não devemos apenas não ser ‘LBGTfóbicos'.
Todos e todas devemos ser
'antiLGBTfóbicos'.Todas as pessoas devem levantar a abandeira do
amor e respeitar as diferenças, e
a palavra dignidade deve nela estar sempre presente”, disse.
O representante da Smads
(Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social),
Fernando Monteiro Camargo, que
ao lado de Gilmar Tanno e Thiago Franco também participou da
condução da cerimônia, destacou
que “é muito importante que,
hoje, nesta Casa, estejamos aqui
fazendo essa solenidade. Isso é
muito representativo, e a representatividade importa bastante”.
Ele ainda lembrou que a
pasta, por meio do seu recémcriado Núcleo de Ação Permanente, tem elaborado uma programação para capacitar seus
servidores para tratarem da te-

mática, por ele considerada
“fundamental nos dias de hoje”.
HOMENAGEADOS - Na
cerimônia deste ano, dois artistas piracicabanos que desenvolvem trabalhos audiovisuais e
cênicos relacionados à questão
de sexualidade e gênero foram
reconhecidos pela Câmara: o filmmaker, produtor audiovisual e radiofônico Alexsandro Vasconcelos Stênico e o dramaturgo, roteirista e ator Marcelo Oriani.
Antes da entrega dos quadros alusivos à solenidade, foram exibidos trechos do monólogo teatral em formato de cinema "Porco-Espinho", escrito por
Oriani, e do documentário “O
armário não é o nosso lugar”,
produção dirigida por Alexsandro
e que terá seu lançamento presencial no dia 30 de agosto, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto.
Alexsandro Stênico, que já foi
estagiário na RádioCâmaraWeb do
Departamento de Comunicação da
Casa, disse estar lisonjeado em
participar da cerimônia, desta vez
não como estagiário, mas como
um dos homenageados: “é muito
gratificante quando você vê as suas
ações, projetos e militâncias ganhando reconhecimento. Você recebe a validação de que você está
no caminho certo e fazendo algo
de bom para a sociedade”, disse.
Para o homenageado, “as
questões envolvendo a comunidade LBGTQIAP+ estão sendo cada
vez mais discutidas. Porém, ainda
precisamos que mais discussões,
homenagens e produtos artísticos
sejam feitos para que nós conquistemos o direito de sermos quem
somos, sem sofrermos com atitudes que nos condenam, nos violentam e nos excluem de espaços
sociais e do mercado de trabalho”.
Alexsandro ainda lembrou
que “dentro da nossa própria
comunidade existem grupos que
encontram mais dificuldades
em viver, existir e ocupar espaços”, e citou como exemplo os
“corpos trans”. De acordo com
ele, o Brasil é o país que mais
mata transexuais no mundo.
A violência também foi lembrada no discurso do outro homenageado da noite, Marcelo
Oriani, que contou que, quando
pequeno, era agredido por seu
pai a pretexto de “conserta-lo”.
“Eu lembro que, em casa, eu
sempre ouvia: ‘senta que nem homem, fala que nem homem, se
comporte como homem’. Eu apanhava muito em casa do meu pai,
e eu lembro que eu sempre ouvia
minha mãe falando: ‘ele faz isso
porque ele te ama’. A minha primeira forma de afeto e amor paterno foi a violência. Isso me marca muito. É muito difícil crescer e
devolver afeto para o mundo
quando você é educado por meio
da violência o tempo inteiro, e o
tempo inteiro não te permitem ter
orgulho do que você é”, falou.
Para o artista piracicabano, as agressões do passado
atualmente ecoam em suas
obras: “hoje, eu consigo perceber que o meu trabalho é todo
voltado para a violência, pois
eu fui educado por meio dela”,
e ponderou que, para a comunidade LGBTQIA+, o simples ato
de existir já é uma forma de resistência: “para além das homenagens ou qualquer tipo de coisa, o maior ato político que eu
acho que uma pessoa LGBT pode
fazer é se manter viva. Eu acho
que as homenagens elas são
importantes, mas se manter
vivo é o primeiro ato político que
qualquer pessoa pode fazer”.

A Prefeitura, por meio da
Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (Emdhap), entregou na manhã de terça-feira, 17, matrículas dos imóveis regularizados
para 36 famílias do Núcleo de
Interesse Social denominado
IAA Bananal, próximo de Santa
Terezinha. A entrega ocorreu em
cerimônia na sede da entidade.
O evento contou com a presença
do prefeito Luciano Almeida, do
presidente da Emdhap, Sérgio
Chaim, além dos vereadores Josef Borges e Gustavo Pompeo.
Outras 65 famílias, do bairro
Algodoal, receberão as matrículas
dos imóveis regularizados partir
de quinta-feira, 19/05. Para execução das ações de regularização destes dois núcleos, o poder
público municipal firmou contrato com o Governo Federal por
meio da Caixa, que financiou os
procedimentos de legalização.
A Regularização Fundiária
tem como objetivo incorporar os
núcleos informais (passíveis de
regularização) ao ordenamento
territorial urbano. Como benefícios, após a emissão das matrículas, as famílias passam a ter segurança jurídica na posse de seus
imóveis, ampliando o acesso ao
crédito financeiro, o que estimula o desenvolvimento do municí-

pio. Por outro lado, o município
se beneficia, também, pelo incremento na arrecadação tributária.
O prefeito Luciano Almeida
lembrou que os moradores do
núcleo IAA Bananal tiveram que
esperar quase 40 anos pela legalização dos seus imóveis, o
que, conforme o prefeito frisou,
representa uma grande falha
das administrações anteriores.
"Não adianta lançar novos loteamentos no município sem
entregar primeiro o que é de direito aos moradores dos núcleos
mais antigos. Vamos nos esforçar para, nos próximos dois anos,
conseguirmos realizar a regularização fundiária num ritmo mais
acelerado", frisou Luciano.
Sérgio Chaim destacou que
a atual administração já entregou mais de 500 matrículas de
imóveis desde o início de 2021 e
que a previsão para o ano de
2022 são 700 matrículas, sendo
400 concedidas até o final do 1º
semestre e outras 300 no 2º semestre. "Destaco neste processo
todo a minha equipe da Emdhap,
que tem atuado com medidas
urbanísticas, jurídicas, ambientais e sociais para agilizar esse
processo", comentou Chaim.
ALEGRIA – A moradora
Edna Aparecida Crisóstomo Borges lembrou que a ocupação in-

Isabela Borghese

36 famílias do IAA Bananal receberam a matrícula dos imóveis

formal da área do IAA começou
em 1982, quando existiam apenas
cinco famílias no local. Ela disse
que, neste período, o núcleo cresceu e os moradores receberam até
algumas ameaças da iniciativa
privada para que abandonassem
a área e que mudassem para o
bairro Bosque dos Lenheiros.
“Lutamos muito para chegar até
aqui! Conseguir a matrícula do
meu imóvel era o que eu mais desejava! Agora só saio daqui quando Jesus quiser", disse Edna.
Quem também compartilhou
esse histórico de luta foi Maria

Aurora Gonçalves, uma das moradoras mais antigas. Ela lembrou que, para ter água e esgoto
no local, junto com seus vizinhos,
em ritmo de mutirão, cavaram
uma enorme vala por quase 1 semana de trabalho, que foi complementado pela participação do
Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto). "Hoje é um dia
muito alegre! Aqui eu criei os
meus cinco filhos e agora ajudo
meus netos. Com a legalização tenho a segurança de poder permanecer para sempre no meu cantinho", revelou Maria Aurora.

S AÚDE

Ação evidencia Dia da Luta Antimanicomial
Sessenta pessoas atendidas
pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, participaram ontem, 18, de uma
manhã diferente na Chácara
Brasil, Cooperativa Agrícola que
fomenta o cultivo de alimentos
orgânicos junto à comunidade
piracicabana. Os pacientes puderam participar de atividades
lúdicas e pedagógicas junto à
natureza como forma de evidenciar a data de 18 de maio, quando se celebra o Dia Nacional da
Luta Antimanicomial no Brasil.
Conforme explicou Vandrea
Novello, coordenadora da RAPS,
todos os anos, nessa data, profissionais da RAPS e afins, com os
pacientes e familiares desenvolvem
atividades ressignificando a
data, como forma de ampliar a
visibilidade sobre as temáticas
importantes à Saúde Mental.
“Estamos gratos pelo convite que
recebemos da Chácara Brasil e da
possibilidade de oferecer aos usuários do serviço uma manhã divertida, prazerosa e que contribuiu
muito para o processo de inclusão
social e cidadania”, enfatiza.
Para o secretário de Saúde,
Filemon Silvano, a data significa
lembrar que todo cidadão tem o
direito de viver em sociedade e receber cuidado e tratamento dignos. “Essa luta é um processo histórico de defesa dos direitos humanos e busca da cidadania de

Justino Lucente/CCS

Cerca de 60 pessoas participaram de ação na manhã de ontem, dia 18

pessoas em sofrimento psíquico. A
atividade de hoje mostrou a importância de se olhar e lutar pelo
bem destes pacientes. Só temos a
agradecer a nossa coordenação e
à Chácara Brasil pela oportunidade que deram aos nossos pacientes nesta manhã”, completou.
LUTA – Vandrea reforça
que, por séculos, as pessoas em
sofrimento psíquico foram excluídas da sociedade e tratadas em
sistema próximo aos prisionais.

“Por isso é importante marcar
esta data, pois foi a partir da reforma psiquiátrica e do movimento da luta antimanicomial que
aconteceu a mudança da atenção
e cuidado às pessoas em sofrimento mental e aos usuários de
álcool e outras drogas”, disse.
A DATA – Em 18 de maio,
é comemorado, em todo o país, o
Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Organizado por diversos
movimentos sociais, grupos, co-

letivos e entidades, o dia é de celebração e de luta em espaços públicos, serviços de saúde mental
e universidades. A data marca
as mobilizações em torno do fechamento de manicômios e a formalização de novas legislações,
a implantação da rede de saúde
mental e atenção psicossocial e da
instauração de novas práticas em
um importante movimento de
Reforma Psiquiátrica Brasileira,
uma referência internacional.

A TIVIDADES

Saúde realiza palestras para celebrar o Dia da Enfermagem
Hoje, 19, e amanhã, 20, a
Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, realiza duas palestras em homenagem ao Dia Internacional da
Enfermagem, celebrado na última quinta-feira, 12/05. As palestras são gratuitas, voltadas aos
profissionais da enfermagem da
cidade de Piracicaba e ocorrerão
no Anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação (rua Cristiano Cleopath, 1902 – Alemães).
Hoje, 19, a partir das 14h,
Wilza Carla Spiri, professora-associada do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina da Unesp-Botucatu/SP, vai
abordar o tema Uma Voz para Liderar - Investimento na Enfermagem e Respeito aos seus Direitos
para Garantir a Saúde Global.
Na sexta-feira, 20/05, às

13h30, José Isaias Costa Lima,
enfermeiro e mestre em Direito da
Saúde e secretário de Saúde Pública do Município de Praia Grande/
SP, abordará o tema Enfermagem
do Século XXI: Valorização e Busca do Conhecimento Profissional.
A idealização destas atividades é de responsabilidade dos Departamentos de Atenção Básica
(DAB) e Atenção Secundária (Especialidades), vinculados à Pasta
da Saúde. Também estão previstas atividades de alongamento,
relaxamento e massagens para os
profissionais da enfermagem.
DATA – O Dia Internacional da Enfermagem é celebrado
mundialmente desde 1974, a partir da decisão do Conselho Internacional de Enfermeiros. A
escolha do dia 12/05 se baseou
na data de nascimento da britâ-

Divulgação

Secretário de Saúde de Praia Grande, José Lima ministra palestra

nica Florence Nightingale, considerada a "mãe" da enfermagem
moderna. Conta a história que
Florence decidiu ser enfermeira
aos 17 anos e, quando o Reino
Unido entrou na guerra da Crimeia (1853 a 1856), ela foi para o

campo de batalha para cuidar
dos feridos. Quatro anos mais
tarde, ela fundaria a primeira Escola de Enfermagem do mundo,
na Inglaterra. No Brasil, a enfermagem passou a ser uma data
comemorativa em 1938.
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A SAÚDE COMEÇA PELA BOCA
A ideia de que a saúde geral começa pela
boca é essencial para evitar desde doenças
como a cárie, a gengivite e a periodontite, até
patologias como o câncer bucal. Quem reforça
isso é a cirurgiã-dentista Sofia Takeda Uemura,
habilitada em odontologia hospitalar, mestre em
odontologia e doutora em ensino de ciências.
Ela explica que a periodontite – ou doença
periodontal – é uma doença inflamatória que
atinge os tecidos de suporte dos dentes (ligamento periodontal e o osso), podendo causar
reabsorção óssea, retração da gengiva, mobilidade e até perda dos dentes. Além disso, Sofia
chama a atenção para quadros mais graves,
com sérias consequências para o organismo,
como a endocardite bacteriana, que é uma com-

plicação causada por bactérias oriundas de infecção bucal que podem se espalhar na corrente sanguínea e se alojar nas válvulas cardíacas,
comprometendo o funcionamento do coração.
Outro exemplo citado é o câncer bucal.
Seu aparecimento é favorecido pelo uso de
tabaco e álcool. Identificado e diagnosticado
pelo cirurgião-dentista e cuidado pelo oncologista, o câncer bucal tem maior chance de
eficácia no tratamento quando descoberto na
fase inicial. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer – INCA, no triênio de 2020/2022,
a estimativa de novos casos de câncer de boca
é de 15 mil por ano, sendo os homens com
idade superior a 50 anos o público mais afetado (70% dos casos diagnosticados).
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Doação de Leite: uma forma
de compartilhar o amor

SindBan define pauta
da campanha salarial
Divulgação

Para defender e incentivar a amamentação, o HFC há 16 anos
criou o Banco de Leite Humano, o primeiro de Piracicaba e região
Amamentar é um ato único
de amor entre mãe e filho. É a
melhor entrega de carinho e saúde que um bebê pode receber, pelo
menos esse é o sentimento da nutricionista Luciana Tavares e mãe
da pequena Letícia. “Eu sempre
soube da importância da amamentação, justamente por ser nutricionista. Eu tenho uma produção grande de leite e tinha de desperdiçar. Então pensei, porque
não ajudar essas mães que tem
seus bebês internados na UTI e
que precisam tanto de leite materno para se desenvolver e sair
de uma situação de risco”.
Foi assim, com o desejo de
ajudar que Luciana se tornou
uma doadora no Banco de Leite
Humano - BLH do HFC Saúde.
O único banco de leite de Piracicaba. Todo leite doado é ofertado para os bebês internados na
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) neonatal do hospital.
Quem precisou receber leite
doado foi a Helena, que nasceu
prematura e precisou de cuidados
especiais na UTI Neonatal do HFC
Saúde. “Eu não pude amamentar.
Muitas outras mães também não
podem. Eu quase perdi minha filha com 20 semanas de gestação.
Ela ficou na UTI Neo por ser prematura e recebeu leite de outras
mães que doaram leite materno”,
contou a mãe, Bruna Pires Ramos.
“Estou salvando vidas. Isso é
muito importante, me sinto orgulhosa de poder ajudar o próximo.
Se você pode, seja uma doadora.
Além de você ajudar o próximo, você
acaba se ajudando”, disse a Luciana, doadora de leite materno.
Para quem já precisou desse
ato de amor que pode ser compartilhado, o sentimento é de gratidão. “Saber que a minha filha está

Divulgação

Encontro aconteceu na noite de segunda-feira (16)

“O leite materno doado ajudou a salvar a vida da minha filha”, disse Bruna

tendo a oportunidade de começar
uma nova etapa, com mais saúde
me deixa muito feliz. Sou grata
pelas mães que doam leite materno e ajudam a salvar vidas, como
ajudaram a salvar a vida da minha filha”, concluiu Bruna.
BANCO DE LEITE DO
HFC - Para defender e incentivar a amamentação, o HFC há
16 anos criou o Banco de Leite
Humano, o primeiro de Piracicaba e região. O setor especializado em promoção e proteção
do aleitamento materno orienta
as gestantes e as mães sobre a
amamentação e apoia essas mulheres nos momentos de dificuldades com o aleitamento.
Diariamente profissionais realizam a captação de leite humano, por meio das mães que entendem a importância de amamentar e doam o leite materno exce-

dente para que outros bebês recebam esse alimento tão saudável.
O leite doado é pasteurizado e
destinado aos bebês prematuros e
com baixo peso que estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal do HFC Saúde em processo de recuperação.
“Todo leite que chega da casa
das doadoras passa por um processo rigoroso, atendendo todas as
normas da Rede Brasileira de Banco de Leite Humano. O BLH do
HFC Saúde é certificado com
Selo Ouro por atender todos os
requisitos de segurança no processo de pasteurização do leite humano”, explicou a coordenadora
do BLH, Dayane Cristina Rocha.
ESTOQUE BAIXO - O Banco de Leite Humano do HFC presta toda assistência às mães sobre
amamentação, além disso conta
também com uma unidade móvel

que faz a coleta do leite materno
nas residências das mães doadoras, para facilitar a vida da mãe
que deseja doar. Apesar disso, a
coordenadora do BLH disse que
ainda são poucas mães que se sensibilizam com a causa e se tornam
doadoras. “Hoje nós temos em
média de 22 a 24 litros de leite
doados que atende a demanda
da UTI neonatal do HFC, mas o
ideal seria se conseguíssemos de
80 a 100 litros por mês. Infelizmente essa é a nossa realidade”.
Ainda falta conscientização
sobre esse ato de compartilhar
amor, o leite materno ajuda a
salvar vidas. “Se todas as mães
que estão amamentando soubessem que o leite dela é capaz
de salvar a vida de uma criança, certamente teríamos mais
mães ativas doando leite materno”, disse a coordenadora.

O SindBan promoveu um encontro na noite desta segundafeira, 16, que reuniu bancários de
sete bancos, nove cidades e 27
agências para debater assuntos ligados à campanha salarial deste
ano e à organização sindical.
O evento contou com a participação remota do presidente
da Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Empresas de
Crédito (Contec), Lourenço
Ferreira do Prado que traçou
o cenário político e econômico
em que se dará está campanha
e as ações já desenvolvidas.
O presidente da Federação
dos Bancários de São Paulo e Mato
Grosso do Sul (Feeb-SP/MS), Davi
Zaia, também contribuiu com a
reunião de forma online que fez
uma análise de conjuntura. Em
ambas as intervenções, a grande
preocupação é com o desenrolar
das eleições e seus impactos na economia e nas relações sociais.
A defesa da Democracia, das
liberdades democráticas, manutenção dos direitos e respeito ao
resultado das urnas devem balizar nossas ações política, promovendo o debate e apoiando as
candidaturas que se comprometam com essas preocupações.
ENCONTRO POR BANCOS – A segunda parte da reunião foi dedicada aos encontros
por bancos. Os relatos sobre a pressão por metas são assustadores.
Foram ainda aprovadas 12 priori-

dades que devem nortear a campanha salarial de 2022: 1. Defesa
do Emprego; 2. Aumento real e
PLR; 3. Aumento maior do VA e
VR; 4. Teletrabalho; 5. Saúde e condições de trabalho; 6. Terceirização; 7. Sindicalização e acesso às
reuniões virtuais; 8. Crédito com
juros baixos para impulsionar o
crescimento econômico e a distribuição de renda; 9. Defesa dos bancos públicos; 10. Defesa da democracia; 11. Nenhum direito a menos; e 12. Apoiar candidaturas que
defendam direitos, bancos públicos
e a pauta da classe trabalhadora.
CONFERÊNCIA – Foram
eleitos os delegados e delegada para
a Conferência Interestadual dos
Bancários, nos dias 24,26 e 27 de
maio em São José do Rio Preto. Segue a relação: Banco do Brasil –
Paschoal Verga Junior; Caixa Econômica Federal - Murici Tondato;
Bradesco - Aldo Fio Rocha e Agnaldo Roncasaglia; Santander – Angela Savian e Letícia Françoso; Ita
Unibanco- Paiva e Cesar Nascimento; e Pan – João Possebon Neto.
DIRETORIA – Com o licenciamento do presidente do
SindBan, José Antonio Fernandes Paiva, que concorrerá a uma
vaga na Câmara Federal, foi realizada redistribuição dos cargos
da diretoria do Sindicato. A partir de 2 de junho, Angela Savian
assume interinamente a presidência. A vice-presidência estará a cargo de Carlos Silva (Kako).

S AÚDE

MEIO AMBIENTE

Aegea Sanameanto e Raízen firmam parceria para uso de energia limpa Prefeitura conclui reforma da
O compromisso com a sus- usinas de energia renovável em pacidade de geração de energia em to. Fazem parte desse pilar a cobertura da UPA Piracicamirim

tentabilidade permeia os trabalhos desenvolvidos pelas unidades operacionais da Aegea Saneamento, holding que busca melhorias contínuas na qualidade
de vida de milhares de pessoas
que habitam os municípios onde
atua. Além dos investimentos
constantes em infraestrutura
para a universalização do serviço de saneamento básico, a Aegea também concentra esforços
na redução de perdas de água e
no consumo de energia limpa.
A partir do segundo semestre
de 2022, as concessionárias Mirante e Águas de Matão, localizadas nas cidades de Piracicaba e
Matão (interior de São Paulo), irão
operar com uma parte significativa de energia fotovoltaica (solar),
fruto de parceria entre a Regional
SP da Aegea Saneamento, administradora das concessionárias, e
a Raízen, empresa integrada de
energia e que possui mais de 20

diferentes regiões do país, sendo 3
delas no Interior de São Paulo.
“Na Raízen, acreditamos que
o futuro da matriz energética nacional está na valorização de fontes sustentáveis e, por isso, reforçamos, em todos os movimentos
de negócios, o papel de protagonista na transição energética. A
parceria com diferentes empresas
e negócios é a solidificação da
nossa crença de que a energia do
futuro é parte fundamental da
nossa atuação”, declarou Frederico Saliba, vice-presidente de
Energia e Renováveis, da Raízen.
Duas usinas de energia fotovoltaica, uma para cada unidade,
serão instaladas pela Raízen na
cidade de Taquaritinga (interior
de São Paulo). Cada usina ocupará área de 82 hectares onde serão
dispostos seis mil painéis para captação da luz solar. De acordo com
o engenheiro da Aegea Saneamento, Emerson Santana Rocha, a ca-

cada usina é de 100MWh/mês.
“Essa energia daria para abastecer o equivalente a 700 residências. Levando em conta as duas usinas, seriam aproximadamente
1.400 residências”, contabiliza.
A energia solar representa
um modo de produção energética renovável, sem praticamente
nenhum impacto ambiental. Por
isso, algumas unidades da Aegea já operam também com energia solar. “A parceria da Regional SP com a Raízen segue modelo de outras unidades do grupo. Hoje temos 18 com contratos
similares em operação ou em
implantação nos estados do
Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande
de Sul, Espírito Santo, Amazonas, Piauí e Maranhão, além de
São Paulo”, observa Emerson.
A iniciativa integra o pilar
ambiental da política de sustentabilidade da Aegea Saneamen-

gestão dos aspectos e impactos
associados às atividades desenvolvidas pelo grupo; busca contínua pela eficiência energética; utilização sustentável dos
recursos naturais, em especial
da água; e melhoria contínua
do desempenho ambiental.
A diretora presidente da Mirante e da Águas de Matão, Silvia
Leticia Tesseroli, comemora mais
essa conquista na busca incansável por soluções sustentáveis.
“Faz parte da cultura empresarial incentivar a inovação e a preservação dos recursos naturais.
Neste caso em especial, as fontes
fotovoltaicas permitem que haja
uma produção energética sem
qualquer descarte de CO2 na atmosfera e utilização de combustíveis fósseis. A partir do uso de
energia limpa e renovável, contribuímos diretamente para o meio
ambiente e esse é um dos nossos
maiores legados”, afirma Silvia.

M AIO A MARELO

Câmara promove ação de conscientização no trânsito
Chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes
e feridos no trânsito em todo o
mundo é o objetivo do Maio Amarelo, um movimento internacional
de conscientização para redução
de sinistros no trânsito. A Câmara Municipal de Piracicaba, por
meio do gabinete do vereador André Bandeira (PSDB), irá promover uma ação de conscientização
sobre o Maio Amarelo cujo tema é
“Juntos salvamos vidas”.
A ação será realizada na próxima quarta-feira (25), a partir
das 17h30, no semáforo localizado na Avenida Independência,
2.805, no bairro Cidade Alta. No
local, será feita panfletagem e
uma ação com placas nos momentos em que o sinal ficar vermelho. A Semuttran (Secretaria
Municipal de Mobilidade Urba-

na, Trânsito e Transportes), o
Corpo de Bombeiros, o Tiro de
Guerra, ciclistas e pedestres foram
convidados para participar da ação.
“Essa é mais uma ação com o
objetivo de informar e conscientizar sobre os cuidados para evitar
acidentes de trânsito. A cada minuto, uma pessoa fica com sequela pelo resto da vida em decorrência
de um acidente de trânsito. Assim
como aconteceu comigo, que hoje
estou numa cadeia de rodas, devido a sequela de um acidente”, declarou o vereador André Bandeira.
O vereador é autor do decreto legislativo 13/2016 que dispõe
sobre a participação da Câmara
Municipal de Piracicaba no evento “Maio Amarelo”. Anualmente,
no mês de maio, André Bandeira realiza ações de conscientização alusivas ao Maio Amarelo.

Davi Negri

Panfletagem e ação com placas será realizada na
próxima quarta-feira (25), na Avenida Independência

Justino Lucente/CCS

Nos próximos dias será realizada a pintura externa da unidade

Na tarde de ontem, 18, a Prefeitura de Piracicaba, por meio
das Secretarias Municipais de
Saúde (SMS) e Obras (Semob),
concluiu a obra de reforma da
cobertura da Unidade de Pronto
Atendimento Dr. Fortunato Losso Netto, a UPA Piracicamirim. A
intervenção foi entregue antes do
prazo estipulado, que era 21/05.
Esta ação é uma antiga reivindicação da população, já que o espaço não recebe intervenção adequada há cerca de dez anos.
“É uma intervenção importante para melhorar o atendimento na unidade. Paralelo a
isso, estamos tramitando novas
obras na unidade. Começamos
por essa ação urgente na cobertura e, em breve, vamos abrir nova
licitação para reforma completa
da unidade”, explica Filemon
Silvano, secretário de Saúde.
A reforma total da cobertura da UPA Piracicamirim é uma
ação da SMS e Semob, com investimento de R$ 266.359,83,
sendo a obra executada pela empresa Carrone & Carrone LTDA.
O projeto contemplou a substituição de todas as telhas que
eram de fibrocimento por telhas
metálicas em alumínio com pin-

tura da face superior branca –
que ajuda na diminuição da
temperatura –; substituição e manutenção de calhas, rufos e pingadeiras; e redirecionamento da tubulação do telhado – reduzindo a
quantidade de água despejada na
área de luz do prédio ampliado –,
direcionando para área externa,
minimizando, assim, problemas
de alagamento dentro da UPA
em dias de fortes chuvas.
Além da reforma da cobertura, foram concluídas recentemente as obras internas nas quais o
setor de manutenção e obras da
Secretaria de Saúde realizou pequenas intervenções de alvenaria,
remoção de infiltrações e mofo,
além de pintura interna de toda
unidade. Com a conclusão das
obras da cobertura, a parte externa da unidade também receberá
nova pintura nos próximos dias.
Atualmente, a UPA Piracicamirim realiza atendimento de urgência e emergência e tem disponíveis 35 leitos de observação
(24h), sendo 11 femininos, dez
masculinos, 11 de pediatria e três
de emergência (SE). Além disso, a
unidade ainda tem sete leitos para
atendimento para pacientes com
síndrome respiratória (Covid-19).
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S ERVIÇOS

Banco de Remédios atende
as entidades assistenciais
Além da doação de medicamentos, a Associação aceita contribuições financeiras
por meio das operações bancárias para manutenção de suas atividades

Você sabia que aquele remédio que está parado na "farmacinha" da sua casa, esperando para
ser usado sabe-se lá quando, pode
ajudar outras pessoas? Piracicaba
conta com a Associação Solidária
Banco de Remédios Dom Eduardo Koaik, atualmente localizada
no Lar dos Velhinhos (Av. Torquato da Silva Leitão, 615 - São Dimas), a qual recebe doações de todos os tipos de medicamentos.
“Nossa única solicitação é
que o remédio a ser doado não
esteja vencido, para que, de fato,
possa ser usado por outra pessoa”, explica Selma Ferrato, voluntária da entidade desde
2013. Ao chegar ao Banco de Remédios, os medicamentos passam por triagem para a devida
organização e, posteriormente,
são entregues a famílias de baixa renda e entidades assistenciais que procuram a associação.
“É sempre necessária a
apresentação da receita médica,

Marília Cury

A voluntária Selma Ferrato e o farmacêutico Rodolfo Sena recebem doações no Banco de Remédios

para que o remédio possa ser repassado”, esclarece a voluntária. De acordo com ela, a Associação Solidária Banco de Remédios Dom Eduardo Koaik, comandada por um farmacêutico e
mais de 30 voluntários, ajuda diariamente cerca de 80 pessoas.

“E esse número aumenta,
conforme a falta de medicamentos na rede de saúde. Por
isso, é muito importante doar.
Quem não tiver remédios também pode ajudar, por meio de
contribuições financeiras”.
Além da doação de medica-

mentos, a Associação aceita
contribuições financeiras por
meio das operações bancárias
PIX (CNPJ 44.689.855/0001-47)
e depósito/transferência (Banco
do Brasil, agência 0056-6, conta corrente 125.084-1), para
manutenção de suas atividades.

B RASIL P ARKINSON

Vereador visita local que receberá a Associação
O vereador Thiago Ribeiro
(PSC), visitou nesta segundafeira (16) o terreno localizado na
Avenida Pompéia, no bairro
Jardim Prezotto, que será doado pela Prefeitura de Piracicaba
(SP) para a Associação Brasil
Parkinson – Núcleo Piracicaba.
Na noite desta segundafeira (16), durante a 18ª Reunião Ordinária, foi aprovado o
Projeto de Lei 39/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o município a migrar uma
área de sua propriedade, localizada na Avenida Pompéia, da
classe de bens de uso comum
do povo para a classe de bens

patrimoniais municipais. A entidade terá espaço próprio destinado à construção e implantação de sua sede no bairro
Pompeia, e terá prazo de 36 meses para finalização das obras.
Fundada em 1992, Associação Brasil Parkinson - Núcleo Piracicaba é mais conhecida pelo apelido de “Colibri”
que faz referência ao pássaro,
conhecido popularmente também como beija-flor. Atualmente a Colibri atende na rua Saldanha Marinho, 2295, Centro.
O terreno conta com área
total de 862,50 m² e valor
venal de R$ 119.137,13.

Assessoria Parlamentar

Thiago Ribeiro esteve no terreno que será doado para construção
da sede da Associação Brasil Parkinson - Núcleo Piracicaba
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Prefeitura disponibiliza ônibus
gratuito para Festa das Nações
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran), disponibiliza a linha 001, de forma gratuita na maioria dos horários, para
atender ao público da 37ª Festa
das Nações de Piracicaba. A linha vai rodar até o próximo domingo, 22, com viagens do Terminal Central de Integração (TCI)
- plataforma B1 - até o Engenho
Central, a cada 30 minutos.
As pessoas com deficiência
também terão transporte gratuitos do Elevar (mais informações
abaixo). Hoje, 19, e sexta-feira, 20,
a linha vai rodar das 17h às 23h.
A gratuidade será até às 18h.
Após esse horário, haverá cobrança normal de passagens. No sábado, 21, a linha 001 vai rodar
das 9h às 23h, também com gratuidade até às 18h. No domingo,
22, a linha vai rodar das 9h às
19h, com gratuidade até às 18h.
A linha sairá do TCI e seguirá até
a avenida Beira Rio com desembarque final entre as ruas XV de
Novembro e Rangel Pestana.
RETORNO – A Prefeitura
também disponibilizará a linha
para o retorno até o TCI, com saída

da avenida Beira Rio, no ponto entre as ruas XV de Novembro e Rangel Pestano. Também com intervalo de 30 minutos entre as viagens.
Hoje, 19, e sexta-feira, 20, a
saída da avenida Beira Rio será
entre os horários de 17h15 e 23h15,
com intervalo de 30 minutos entre as viagens, com gratuidade até
às 17h45. No sábado, 21, para o
retorno, a linha vai rodar das 9h15
às 23h45, com gratuidade até às
17h45. No domingo, das 9h15 às
19h15, com gratuidade até às 17h45.
Todas as informações podem ser
acessadas no site da Transporte TUPi
(https://www.tupitransporte.
com.br/) em Linhas e Itinerários.
PCDs – As pessoas com deficiência (PCDs) que queiram prestigiar a Festa das Nações também
serão beneficiadas com veículos do
Elevar, da Prefeitura de Piracicaba. Os veículos farão embarque
gratuito de pessoas com deficiência, em área no estacionamento do
posto de combustíveis 3S (avenida
Presidente Kennedy). Elas poderão embarcar com um acompanhante. Hoje, 19, e sexta-feira, 20,
as vans do Elevar fazem o transporte das 17h às 23h. No sábado,
21, e domingo, 22, das 9h às 23h.

PONTE IRMÃOS REBOUÇAS
A Secretaria Municipal de
Obras (Semob), em parceria
com a CPFL, realiza reparos
na rede elétrica na ponte Irmãos Rebouças, em trecho
próximo ao elevador do Mirante, com uma faixa provisoriamente interditada no
sentido centro/bairro. A Secretaria Municipal de Mobili-

dade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran) sinalizou o local. Para evitar
congestionamentos no local, a Semuttran orienta que
os motoristas utilizem uma
rota alternativa, optando neste momento pela ponte do
Lar dos Velhinhos ou mesmo a ponte do Morato.

Prefeitura finaliza reforma
da parte elétrica do Engenho
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), finalizou
a reforma da parte elétrica do
Engenho Central. O serviço foi
necessário para atualizar redes
e equipamentos elétricos que estavam depreciados e também
devido a furtos de fiação. O valor da obra foi de 754.986,99.
De acordo com a Semob, foi
realizada reforma parcial da rede
elétrica aérea classe de 15KV, com
substituição e instalação de cabos, chaves, cruzetas e para-raios em rede elétrica, e da rede elétrica subterrânea de baixa tensão para atender quadros de dis-

tribuição. No valor da obra foram contemplados fornecimento de materiais, mão de obra, direção técnica e equipamentos.
O prefeito Luciano Almeida
vistoriou na última semana a
realização da obra e a montagem da Festa das Nações. “O
Engenho Central é o ponto de
fundação da nossa cidade e
merece toda a atenção em melhorias na sua estrutura. E é o
que estamos fazendo. Nós já reorganizamos a administração
dos barracões e ampliamos o patrulhamento de segurança do
espaço, além de vários outros reparos”, afirma Luciano Almeida.

Por que
não existem
vacinas
contra o HIV?
Fala rapaziada, tudo bem
com vocês? Vamos bater
mais um papo informativo
sem preconceito? Então, quero falar com vocês hoje sobre a importância da ciência
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 - Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida, foi registrada
pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1981, e, dois
anos mais tarde, foi identificado o HIV, vírus da imunodeficiência humana, que
provoca a doença. Então, se
a humanidade convive com
o HIV por mais de 40 anos
e em apenas 4 meses a ciência conseguiu desenvolver uma vacina comprovadamente eficiente contra
a COVID-19, é absolutamente normal que surjam
estes questionamentos.
EXPLICA PRA GENTE,
PAULO 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 coordenar nossa defesa.
Eu vou fazer uma comparação bem simplificada
pra melhor explicar: eu comparo justamente a resposta
imunológica como uma orquestra 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 adequadamente ou ela some porque é destruída pelo vírus ou
pelo sistema imunológico.
É neste ponto que o indivíduo infectado fica vulnerável e suscetível a muitas infecções. Mas, o HIV além de
fazer esse estrago na resposta imunológica e dificultar as
defesas do organismo contra
ele, tem mais uma característica marcante: é um vírus
que se replica muito, mutante e veloz, ele está o tempo
todo mudando alguma coisa.
MAIS UMA
CARACTERÍSTICA
DO VÍRUS HIV
Vou contar pra vocês uma
característica peculiar do vírus HIV: em sua superfície
esses vírus possuem estruturas semelhantes a espinhos, se parecem até um
pouquinho com os desenhos
que vemos por ai do coronavirus, com aquelas pontinhas.
Esses são os pontos de encontro do vírus HIV com as
células, eles são as chaves
que abrem as portas das células para o vírus entrar.
Se a ciência conseguisse
bloquear essas chaves a entrada do vírus nas células seria impedida. Acontece que o
vírus HIV muda essa chave o
tempo inteiro e continua
abrindo as células e os anticorpos que iriam bloquear

essas chaves não funcionam
no próximo vírus. Então, é
como se o sistema imunológico estivesse sempre correndo atrás do vírus, é uma eterna briga entre gato e rato.
Nós temos uma resposta
imunológica extremamente
potente contra o vírus, mas
isso dura algum tempo porque o vírus muda tanto que
a próxima geração de vírus
que vai aparecer aquele naquele organismo de repente já tem uma mudança naquele momento que faz com
que ele fique resistente naquela resposta imunológica.
VÍRUS MUTANTE
E PERIGOSO
O fato é que infelizmente 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 adiante
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,
PAULO SOARES?
Sim! Felizmente, em
março deste ano alguns veículos de notícias nacionais
e internacionais nos trazem
a informação de que nos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças
Infecciosas (Niaid) começou
a testar três fórmulas diferentes de uma vacina de
mRNA (RNA mensageiro)
contra o HIV em humanos.
Os imunizantes usam a
mesma tecnologia das vacinas contra a covid-19.
Apelidado de HVTN 302,
o estudo clínico de Fase 1
para uma vacina de mRNA
contra o HIV deve ser concluído até o mês de julho de
2023. Inicialmente, cerca de
100 voluntários saudáveis
devem ser recrutados para a
pesquisa que busca imunizar
contra o vírus da Aids.
Eu acredito que encontrar uma vacina contra o HIV
é um desafio científico desafiador. E graças ao sucesso das vacinas seguras e altamente eficazes contra a
covid-19, agora a ciência
terá uma excelente oportunidade de aprender se a
tecnologia de mRNA pode alcançar resultados semelhantes contra a infecção pelo HIV.
E, nós? Nós estamos na
torcida aqui.
E ENQUANTO A
VACINA NÃO VEM?
Enquanto a vacina não
vem nós seguimos aqui repetindo as mesmas orientações: previna-se sempre e
em caso de dúvidas, realize
os testes rápidos de identificação e se positivo, inicie
imediatamente o tratamento.
Seguindo esse protocolo
corretamente, a qualidade de
vida é assegurada.
———
Paulo Soares, fundador e presidente do
CAPHIV (Centro de
Portadores de HIV/
AIDS e Hepatites Virais)
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Escolas realizam “dia das famílias”
A ação da Secretaria de Educação promoveu o encontro de alunos, pais e professores num dia cheio de atividades

As escolas municipais tiveram
um dia dedicado à família no sábado, 14. A ação da Secretaria de
Educação promoveu o encontro de
alunos, pais e professores num dia
cheio de atividades. Cada escola escolheu o tipo de atividade
que seria realizada e optou pelo
que mais seria adequado à idade dos alunos e à sua realidade.
Além dos pais poderem conhecer os ambientes da escola e a rotina dos filhos, as ações também
envolveram atividades pelos bairros, brincadeiras, personagens,

Fotos: Divulgação

teatro, palestras, cinema, poesia,
apresentação de danças e artes,
caminhadas, ginástica e gincanas. E também contou com com
café da manhã, sorvetes, pipocas,
algodão-doce e muito mais.
Segundo a diretora Milena
Chabregas, da escola Maria Apparecida, ações como esta são importantes para melhorar a interação
entre pais e filhos, professores,
funcionários e comunidade no geral. “Cada um percebendo a importância da função que eles desenvolvem na criança”, disse.

Divulgação

R IO

DAS

P EDRAS

Câmara de Vereadores realiza a 14ª reunião

OUTONO-INVERNO
Um dos eventos mais tradicionais que marcavam a vida
cultural de Rio das Pedras
eram os desfiles e neste ano
eles estão de volta. Nos dias
1o e 2 de junho vai haver o lançamento da coleção de várias
lojas de Rio das Pedras no
Centro Pedagógico. Para
quem quiser desfilar, na próxima segunda-feira, dia 23,

haverá a última seletiva antes
dos ensaios oficiais e os interessados devem ir ao Centro
Pedagógico, às 20h, para avaliação. Os convites estarão à
venda nas lojas participantes
também a partir de segundafeira. As lojas participantes
são Ótica Conceito, Carambola, Lua de Mel, Ótica Riopedrense, PicNic e Pamaste.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PAULO DIAS e LETICIA EMARIELLE DOS REIS SANTANA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, ajudante de produção, nascido em Salto do Itararé - PR, aos 26/08/
1986, residente e domiciliado na Rua José George Wached, nº
30, Parque Residencial Cambará, Rio das Pedras - SP, filho
de SANTILIO ARMANDO DIAS e de MARIA DOS SANTOS DIAS;
e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, acompanhante, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 07/10/1989,
residente e domiciliada Na Rua José George Wached, nº 30,
Parque Residencial Cambará, Rio das Pedras - SP, filha de
WILSON OLIVEIRA SANTANA e de IRENE GRAÇA DOS REIS.
JAILTON OLIVEIRA PEREIRA e SHISLEI ALVES TETÉ, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, metalúrgico,
nascido em Planaltino - BA, aos 29/07/1986, residente e domiciliado Rua Rua Marino Degaspari, nº 185, Residencial Bom
Jardim, Rio das Pedras - SP, filho de ANTÔNIO ALVES PEREIRA
e de MARIA FRANCISCA OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Rio das Pedras
- SP, aos 27/08/1988, residente e domiciliada na Rua Ernesto
Trevizam, nº 33, Jardim Dona Rosina, Rio das Pedras - SP,
filha de IVO ALVES TETÉ e de AURORA COSTA DA SILVA.

Com a apresentação de 17 Indicações, um Requerimento de Informações e uma Moção de Pesar,
os vereadores da Câmara Municipal de Rio das Pedras realizaram
a 14ª sessão ordinária da Casa de
Leis nesta última segunda (16). A
sessão contou com a presença de
todos os parlamentares e fez a votação de dois Projetos de Lei do
Legislativo e um Projeto de Resolução. Dentre os Projetos de Lei,
destaca-se aquele que institui a
semana da conscientização, prevenção, orientação e combate ao
abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, de autoria
da vereadora Vanessa Botam (PV).
Utilizaram a palavra na Tribuna Livre os vereadores Joaquim
Afonso (PSB), Vanessa Botam (PV),
Professor Geraldo (União Brasil) e
José Roberto Henrique (PSB). Em
seus pronunciamentos, os parlamentares destacaram suas Indicações, apresentando ainda considerações sobre aspectos da prestação de serviços pela à população
pela Administração Municipal.
O vereador Joaquim Afonso
ao utilizar a palavra, destacou

seu pedido anterior de iluminação na rotatória defronte à Escola do Sem Terra, da urgência
na compra de pneus para a frota
de vans da prefeitura e da necessidade de aumento no valor
das diárias dos motoristas.
Já o Professor Geraldo em
seu pronunciamento ressaltou
suas Indicações para o bairro
Ouro Fino (limpeza e lombada) e
o pedido de rotatória nas proximidades do Hospital, onde recentemente ocorreu acidente.
Vanessa Botam comentou
suas indicações e seu Requerimento. Dentre os pedidos, está a solicitação para que a Secretaria do
Meio Ambiente tome providências
em relação a uma arvore de grande porte na Rua Francisco Civolani no bairro Luiz Massud Coury,
pois cravaram vigas para que a
mesma morresse. Também e falou sobre a o pedido para manutenção dos brinquedos instalados
na área de lazer Genatti Soave.
Em relação a seu Requerimento de Informações, a vereadora Verde destacou a necessidade de esclarecimentos sobre a

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. Rio das Pedras,19 de
maio de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA
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aplicação do Decreto Municipal
n.º 1.912, que determina o fechamento do acesso à Estrada Municipal RDP 158, que faz divisa
com o bairro Luiz Massud Coury,
visando ações diante dos problemas enfrentados pela população
do local (poeira, rachaduras, etc.).
As palavras do vereador
José Roberto Henrique (Zé do
Paulo), abordaram a interrupção
da manutenção do muro do Cemitério Municipal e também deu

destaque à necessidade do reajuste das diárias dos motoristas.
Zé do Paulo ainda comentou
sobre serviços necessários para
afastamento de esgoto nas proximidades do poliesportivo. Encerrou sua participação na Tribuna,
com comentários sobre a situação
da estrada de terra que vai para
Saltinho (via Sem Terra), a necessidade de local adequado para descarte de pilhas e eletrônicos e outras solicitações comunitárias.

M ASSUD C OURY

Fotos: Divulgação

Rio das Pedras recebe jogo
de Futebol Americano
No próximo domingo, 22, será
realizado no Estádio Massud Coury, rodada válida pelo Campeonato Estadual de Futebol Americano, organizado pela SPFL (São
Paulo Football League). Serão dois
jogos, o primeiro às 10h e o segundo às 14h, com a participação do
Piracicaba Cane Cutters. A vitória
garantirá a participação da equipe

piracicabana na próxima fase do
estadual (playoffs). É uma chance
que a população tem de ver este
esporte pela primeira vez sendo
praticado em Rio das Pedras. Ingressos antecipados: R$20 e 50%
de desconto no segundo ingresso. No dia, preço único de R$20.
Pontos de venda: Academia CrossFit e Restaurante O Saboroso.

Divulgação

LEONARDO ROSSI DALLA COSTA e LAURA CRISTINA TARTAGLIA SACCARO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, nascido em Campinas - SP, aos 26/
12/1994, residente e domiciliado na Rua Waldemar Antonio
Nicolai, nº 250, Residencial Doutor Raul Coury, Rio das Pedras - SP, filho de EDUARDO DALLA COSTA e de CARLA ANDRÉA ROSSI DALLA COSTA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteira, operador de negócios, nascida em Rio
das Pedras - SP, aos 15/06/1998, residente e domiciliada Na
Rua Waldemar Antonio Nicolai, nº 250, Residencial Doutor
Raul Coury, Rio das Pedras - SP, filha de ANTÔNIO CARLOS
SACCARO e de CRISTINA MARA TARTAGLIA SACCARO.
MARCELO PACHUK CALISTO e ISABELE PEREIRA DE SOUSA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, metalúrgico, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 13/10/1984,
residente e domiciliado na Rua Camilo Rosato, nº 130, Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filho de JOSÉ ADÃO
CALISTO e de MARLENE ANDRÉ PACHUK CALISTO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São José de Piranhas - PB, aos 15/11/1999, residente
e domiciliada Na Rua Camilo Rosato, nº 130, Jardim Santo
Antônio, Rio das Pedras - SP, filha de JOÃO BOSCO TAVARES
DE SOUSA e de MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA.

Divulgação

DESTAQUES EM AMERICANA
Rio das Pedras se destacou,
no último domingo, 15, durante a segunda etapa da
ACAK, em Americana. Dos
500 atletas de mais de 50 associações, 15 eram da Washi-Kan/Sespel. Os resultados foram excelentes: Paola
- 3o lugar (kata) e 3o lugar (kumite); Laura - 3o lugar (kata)
e 3o lugar (kumite); Nicholle 3o lugar (kumite); Fábio - 3o
lugar (kumite); Phaedra - 1o

RECAPE
Após o Centro, Bom Jesus,
Vitória Cezarino e Bom jardim
agora foi a vez do Bairro Bela
Vista ter várias ruas recapeadas. A obra que inclui um total
de 8 bairros e 24 ruas chegou
às duas principais vias do
Bairro Bela Vista. As ruas Lucia Kohler Segato e Trajano
Alves de Moura que são os
principais pontos de acesso

e de movimento do bairro receberam o recapeamento. A
obra ajuda no maior conforto
e segurança de quem frequenta o comércio local e também melhora o acesso dos
moradores de outras ruas.
Para as próximas semanas
está previsto que as obras
cheguem ao Bairro Vitorio
Cezarino e Massud Coury.

lugar (kata) e 3o lugar (kumite); Micaela - 3o lugar (kumite); Bianca - 3o lugar (kumite); Beatriz - 3o lugar (kumite); Matheus - 1o lugar (kumite individual e open); e Thauana - 2o lugar (kumite). Outros atletas que participaram
do evento foram Pietro, Lucas, Igor, Hugo e Eduardo. A
Equipe do sensei Caio Schiavom teve o apoio da Prefeitura de Rio das Pedras.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

Vendo Terreno, com 1.400 m² no bairro Paud'alho. Loteamento das Palmeiras, valor R$ 100 mil aceito contra-proposta. Fone (19) 9.97310226, Cidinha.

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162
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FALECIMENTOS
SRA. MARIA JOSE FARHAT PEREIRA faleceu anteontem, na
cidade de São Pedro/SP, contava 84 anos, filha dos finados Sr.
Abdalia Farhat e da Sra. Carolina Bertolini Farhat, era viúva do
Sr. Sebastião Nunes Pereira;
deixa os filhos: Luis Antonio, já
falecido; Ana Aparecida Pereira
Veronez, casada com o Sr. Odair Veronez; Carolina Aparecida
Pereira Carrara, casada com o
Sr. Benedito Luis Carrara e
Rita de Cassia Pereira Scagnolato, casada com o Sr. Waldemir Mario Scagnolato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepul-

tamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 10h00
do Velório Memorial de São Pedro/SP para o Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro/
SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ROBERTO MESSIAS DA
S I LVA f a l e c e u a n t e o n t e m ,
nesta cidade, contava 48
anos, filho do Sr. Manoel Messias da Silva e da Sra. Ivonete Correia da Silva, era casado com a Sra. Clediana Barbosa Rodrigues Silva; deixa
as filhas: Emily Neusa Rodrigues Silva e Isabela Rodri-

gues Silva. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
13h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. EDSON VICENTE ROSSIN
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos
finados Sr. Alfredo Rossin e da
Sra. Irene Zambom Rossin, era
casado com a Sra. Benigna
Marlene Lagreca Rossin; deixa
os filhos: Adriano Lagreca Ros-

sin; casado com a Sra. Ana Lucia Dondelle Vasconcellos Rossin; Adriga Lagreca Rossin, casada com o Sr. Azail Cardoso
de Paula e Cassiano Lagreca
Rossin, já falecido. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 15h00 do Velório da
Saudade, sala 05, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
MENINO MARCOS CAVALIERI
DE ABREU faleceu anteontem,
na cidade de Campinas/SP,

contava 13 anos, filho do Sr.
Clodoaldo Junior de Abreu e
da Sra. Katia Cristina Cavalieri. Deixa familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala “Standard” do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA MADALENA OLIVEIRA NUNES DA SILVA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 76
anos, filha dos finados Sr. Geraldo Cubas de Oliveira e da
Sra. Vitalina Maria da Conceição, era viúva do Sr. Dermeval
Nunes da Silva, deixa o filho:
Valdinei Nunes da Silva, casado com a Sra. Luciane Fátima
de Moura Silva. Deixa netas,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala “04” para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ROZA FOGO faleceu ontem, nesta cidade, contava 91
anos, filha dos finados Sr. Brasilino Fogo e da Sra. Maria Martim; deixa as filhas: Maria Cristina Santucci, casada com o Sr.
Osvaldo Santucci e Jussara
Valeria Garcia. Deixa os netos:
Debora, Davi, Fabio, demais
familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada ontem às 13h00 no Crematório Unidas – Bom Jesus na
cidade de Piracicaba – SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO BATAGELO NETO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 54 anos, filho dos finados Sr. Artibano Batagelo e da
Sra. Cecilia Cavalcante Batagelo, era casado com a Sra. Jane

Maria de Aguiar Batagelo. Deixa filhos, nora, netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h00 da sala “B” do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CLAUDETE TERESINHA
FUZATTO faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha dos finados Airton Fuzatto
e da Sra. Irene de Marchi Fuzatto, era casada com o Sr.
Roberio Barreiros da Silva;
deixa os filhos: Kelen Cristina Beinotte, casada com o Sr.
Sandro Martir Venancio; Fabio
Junior Beinotte, casado com
a Sra. Caroline Viveiros e Bruno Alexandre Fuzatto Beinotte, casado com a Sra. Anaily
Morato Fuzatto Beinotte. Deixa netos, irmãos, cunhados,
sobrinhos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO FERREIRA DA SILVA
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 63 anos, filho dos finados Sr. Antonio Ferreira da
Silva e da Sra. Maria Joana da
Conceição, era casado com a
Sra. Joana Aparecida Fernandes; deixa os filhos: Celio Roberto da Silva e Gislaine da
Silva. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 10h30
da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. BENEDITA FELISDONA
DOS SANTOS SILVA faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos 81 anos, viúva do Sr.
José Sebastião da Silva. Era
filha do Sr. José Jovencio dos
Santos, e Sra. Antonia Felisdona da Conceição. Deixa os
filhos: Maria José, Gilvanilda,
Gilvanete, Amara, José Carlos,
José Cicero e Jeovane, deixa
também netos, bisneto e tataranetos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório Municipal Vila Rezende Sala 2, seguindo para o Cemitério Municipal da Vila Rezende, onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LUIS CARLOS DOS SANTOS CRUZ faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 58
anos de idade, casado com a
Sra. Ana de Fátima Regonha
Cruz. Era filho do Sr. José Caetano da Cruz, falecido, e Sra
Almeriza Monteiro dos Santos
Cruz. Deixa filhos: Marcio Luis
da Cruz casado com Érica
Granziol da Cruz e Suelen Cruz
Sabatin casada com Marcos
Fernando Sabatin. Deixa também, 3 netos, demais parentes e amigos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre
para a cidade de Saltinho onde
o seu sepultamento deu-se
ontem ás 17:00hs, saindo a
urna mortuária do velório Municipal de Saltinho, seguindo
para o Cemitério Municipal de
Saltinho, onde foi inumado em
jazido da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ ANTONIO SILVA DOS
SANTOS faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 51
anos de idade, era casado com
Rosa Maria Correa. Era filho do
Sr. Elias Candido dos Santos e
Sra Rosentina Silva dos Santos. Deixa filhas: Lilian Fernanda Correa Santos e Fabiana
Correa Santos casada com Samuel Pereira. O seu sepulta-

mento dar-se-á hoje ás 15:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal Vila Rezende - sala 1, seguindo em auto
fúnebre para o Cemitério da
Saudade, onde será inumado
em jazido da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ALCIDES MENDES DA CRUZ
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade
e era casado com a Sra. Adelaide Mendes da Cruz. Era filho do
Sr. Pedro Mendes da Cruz e da
Sra. Rosalina Benitte, falecidos.
Deixa os filhos: Enil Antonio
Franco da Cruz casado com Elisabete Pires da Cruz, Reginaldo Franco da Cruz, já falecido,
Daniela Aparecida Franco da
Cruz casada com Alberto Ferreira e Roselis Franco Setten
casada com Mauricio Alexandro
Setten. Deixa netos e demais
parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as
10:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala04, seguindo para o cemitério
da Saudade, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ACHILINO PEREIRA DE
OLIVEIRA faleceu ontem na cidade de São Pedro aos 86
anos de idade Era viúvo da Sra.
Juracy Maria de Pontes Pereira. Era filho dos finados Sr.
Castorino Pereira de Oliveira
e da Sra.Pedrina Carolina da
Silva. Deixa os filhos: Izaíra
Maria de Oliveira viúva de Carlos Alberto Antonio , Janete
Maria Callegaro casada com
Carlos Wagner Callegaro ,Antonio Carlos Pereira de Oliveira e Elizabete Maria Vieira casada com Jandiro de Castro
Vieira .Deixa netos, bisnetos e
demais parentes.O seu sepultamento deu se ontem ás 14:30
h saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de São Pedro
seguindo para o Cemitério Parque São Pedro onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )
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