PREOCUPAÇÃO
A vereadora Rai de Almeida
(PT) expressou sua preocupação
em torno do atendimento das
pessoas em situação de rua e vítimas de violência. “Estamos em
uma situação de empobrecimento do nosso povo, a miséria e a
fome têm aumentado sobremaneira. Os serviços públicos precisam proteger essas pessoas que
estão em situação de rua”, afirmou, colocando como pano de
fundo uma situação, que é nacional, fruto de uma política econômica que achata os salários.
Como dizia um velho agricultor,
com um pouco de consciência
política, “o povo está judiado…”.
ESTRADAS
Junto com o vereador Wagner Oliveira, o Wagnão (Cidadania), o vereador Laércio Trevisan Jr. (PL) está entre os críticos
ferrenhos do trabalho da secretária municipal de Agricultura e
Abastecimento, Nancy Thame.
Na segunda-feira, 23, ele mostrou a situação das estradas
municipais Sophia Rehder Matthiessen (PIR-026), que liga o
distrito de Tanquinho aos bairros Vila Nova e Capuava, e a João
Trevisan (PIR-019N), entre Tanquinho, o bairro Godinhos e a
Usina Raízen. “Isso não tem
manutenção, não tem planejamento. Secretaria desastrosa”,
declarou. A crítica é constante.
QUE TAL?
O Capiau – idoso e cansado, e
às vezes enfermo, como é normal
da idade – procura contribuir para
resolver os impasses políticos, ainda mais quando eles se tornam tão
insolúveis, como tem sido a posição de Wagnão e Trevisan quanto
às estradas rurais. Que tal convocar uma audiência pública para
que todas as explicações sejam
apresentadas publicamente? Que
tal? É só uma sugestão, com o objetivo, sempre, de contribuir.

AGRADECIMENTOS
Sempre muito educado, o vereador Acácio Godoy (PP) subiu à
tribuna da Câmara para agradecer a Semob (Secretaria de Obras)
por atender solicitação no bairro
Minas Novas para a realização de
operação tapa-buracos e conserto
de boca de lobo. Ele também agradeceu a Semuttran (Secretaria de
Mobilidade, Trânsito e Transportes) por ter ampliado a linha 412,
que passou a atender em mais horários na Vila Breda e Vila Belém.
NOTADA
A atuação, sempre gentil e
educada, do vereador Acacio Godoy (PP) tem sido notada desde o
início desta legislatura, principalmente quando, como vice-presidente, precisa conduzir as reuniões ordinárias nas ausências de
Gilmar Rotta (PP), presidente do
Legislativo. Ninguém duvida que
Godoy seja um forte candidato
para presidir a Câmara na próxima Mesa Diretora. A eleição acontece em dezembro deste ano.
EDUCAÇÃO
Em entrevista a programa de
TV local, o prefeito Luciano Almeida (União Brasil) anunciou a reforma geral de todas as escolas
municipais de Piracicaba a partir
do segundo semestre deste ano.
Anunciou também que os alunos
todos terão uniformes escolares.
Como tem destacado, a maior preocupação é quanto à qualidade das
obras. Ótimo. Que assim seja.
ANEL VIÁRIO
Na ocasião, o chefe do Executivo comentou sobre a construção de um novo anel viário
na região de Santa Terezinha,
com apoio do Governo do Estado, para minimizar problemas
de acesso ao bairro e à região
do Município de Charqueada,
na altura do bairro Balbo.
ÔNIBUS
O prefeito Luciano Almeida
falou, ainda, do sucesso da linha de ônibus feita a partir do
Terminal Central para que as
pessoas pudessem ir a Festa das
Nações. Foi uma bela e bem-sucedida experiência. Tudo bem.
Edição: 14 páginas
Divulgação

Arrastão da dengue recolheu
3,7t de inservíveis no Planalto
Ação aconteceu no último sábado, 21; mas ações de combate ao mosquito segue
no dia 28, quando irá aos bairros São Jorge, Santo Antônio e Jardim Paineiras
No sábado, 21, as equipes do
arrastão da dengue recolheram
3,7 toneladas de inservíveis na região do Planalto, São José e Cantagalo. A ação foi realizada pela
Prefeitura de Piracicaba, por meio
de Plano Municipal de Combate
ao Aedes (PMCA), ligado ao Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ), da Secretaria Municipal de
Saúde, que visa o combate ao
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya e febre amarela urbana.
O próximo arrastão será no
sábado, 28, nos bairros São Jorge,
Santo Antônio e Jardim Paineiras,
tendo como concentração o Varejão Municipal do São Jorge, ao
lado do terminal de ônibus. A orientação é para que os moradores
deixem nas calçadas qualquer
material que possa acumular água.
Não serão recolhidos entulho, lixo
doméstico e galhos de árvores.
De acordo com o banco de
dados da Vigilância Epidemiológica, de 1º/01 a 19/05 de 2022,
foram 2.742 notificações de dengue, com 719 casos positivos e
nenhum óbito pela doença. No
mesmo período de 2021, foram
11.460 notificações, com 4.771
confirmações e nenhum óbito.

mil apoiadores. Freitas foi ministro da Infraestrutura no governo
de Jair Bolsonaro. Serra foi vereador na legislatura de 2017 a 2020
e passou pelo Executivo em 2021
onde atuou na Secretaria de Saúde como assessor especial de
projetos. No último dia 1o de
abril, ele pediu exoneração para
lançar sua pré-candidatura a deputado federal pelo Republicanos.

Arrastão recolheu 3,7ton na região dos bairros Planalto, São José e Cantagalo

PREVENÇÃO – Alguns
dos cuidados mais importantes
para a prevenção da dengue são:
– Eliminar os focos de água parada; – Manter os pratos de vasos de flores e plantas com areia
até a borda do vaso; – Guardar
garrafas com a boca virada para
baixo; – Limpar sempre as ca-

lhas dos canos; – Não jogar lixo
em terrenos baldios; – Colocar o
lixo sempre em sacos fechados;
– Manter baldes e caixa d'água
devidamente tampados e piscinas com colocação de cloro; –
Deixar pneus ao abrigo da chuva e da água; – Furar latas de
alumínio antes de ser descarta-

das para não acumular água; –
Lavar bebedouros de aves e animais pelo menos uma vez por semana; e – Em caso de suspeita
da doença, entrar em contato
imediatamente com uma unidade de saúde mais próxima de sua
residência e jamais utilizar medicação por conta própria.

Encontro de Secretarias
de Agricultura da RMP
será hoje, em São Pedro
O 3º Encontro de Secretarias
de Agricultura da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP),
acontece nesta quinta (26), das
8h30 às 12h30, no Centro de Convenções de São Pedro. Desde a primeira edição, ocorrida em Piracicaba, em outubro do ano passado,
os encontros têm como objetivo
trazer palestras e discussões acerca do desenvolvimento rural sustentável dos municípios. Nesta
edição, o tema central do encontro será turismo rural, com uma
mesa redonda com a professora
da Esalq/USP e presidente da
Comturpi (Conselho Municipal de
Turismo), Odaléia Queiroz, que

“Novo Olhar”,
da Arcor, será
aplicado em
Rio das Pedras

O MÉDICO NA POLÍTICA
Na última segunda-feira (23)
o médico cardiologista Paulo Serra, pré-candidato a deputado federal, participou de evento do Republicanos em Sorocaba a convite
do prefeito Rodrigo Manga e da
primeira-dama Sirlange Frate. O
evento ocorreu em apoio à pré-candidatura de Tarcísio de Freitas ao
Governo do Estado de São Paulo
reunindo aproximadamente cinco

Prefeitura/CCS

O Instituto Arcor apresentou,
no último dia 19, o Projeto Novo
Olhar na Câmara de Rio das Pedras. A iniciativa tem como objetivo impactar e transformar a
atuação dos educadores e os ambientes escolares, fazendo com
que o desenvolvimento das crianças seja ainda mais eficiente e
positivo, gerando grandes benefícios e assegurando seus direitos. Com o apoio da Secretaria
Municipal de Educação de Rio das
Pedras, nove escolas de educação
infantil da cidade participam do
projeto. Todos os educadores do
município recebem formação com
profissionais da Unicamp. A13

apresentará o panorama geral dos
municípios que compõem a RMP,
com informações sobre a agricultura, a indústria, a paisagem e as
principais atrações para desenvolver o turismo na região. A organização do evento é da Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento) e da Prefeitura de
São Pedro, em parceria com a Cati
(Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) da SAA (Secretaria
Estadual de Agricultura e Abastecimento). O evento será aberto para
os agricultores interessados em
desenvolver atividades de Turismo
Rural e instituições parceiras.
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VEÍCULOS ABANDONADOS
Ação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes (Semuttran), em parceria com
a Guarda Civil, a Polícia Militar e o Detran-SP, autuou
e recolheu dez veículos com
características de abandono. A fiscalização ocorreu
ontem, 25, e faz parte do
movimento Maio Amarelo,
que tem por objetivo conscientizar a população sobre
segurança e redução de acidentes no trânsito. O recolhimento de veículos aban-

donados é uma demanda
recorrente da população e
a Pasta se mobilizou para
atender denúncias da população feitas pelo SIP-156.
As autuações e recolhimentos dos veículos hoje
ocorreram nos bairros Nhô
Quim, Pauliceia, Cecap,
Caxambu e Piracicamirim.
Eles foram enviados ao pátio do Detran-SP e apresentavam aspectos de abandono, como vidro quebrado, falta de rodas ou com pneus
furados, entre outros.
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Pode até não gostar, mas tenho que falar
José Osmir
Bertazzoni

R

elendo um pensamento de (1)
Paul Valéry —
“gosto é feito de mil
desgostos” —, hoje eu
vou fazer uma lista de
desgostos com os quais
tenho de conviver:
Alguns desavisados me dizem:
— “vai trabalhar!” — Sinto repulsas. Meu trabalho é ser jornalista e
advogado, e isso parece pouco?
Algumas pessoas (fato de serem diretores do sindicato dos servidores) não são respeitadas e levadas a sério e muitas até discriminadas. Não foi uma escolha,
mas uma devoção com a missão
para a qual fomos chamados.
Tenho desgosto dos que
durante a pandemia não pensaram nos mais frágeis, na
vida humana, na necessidade
de cuidados diante de uma
nova e desconhecida doença.
Estou enojado daqueles que
justificam o ataque à Ucrânia,
como aqueles que dizem: —
"Você mereceu o câncer.” — Da
mesma forma, daqueles que se
utilizam das fraquezas humanas para denegrir, macular e
prejudicar outras pessoas.
Pela minha natureza não sou
vegetariano e nem vegano, mas
fico enojado diante do sangue
dos animais — mas as almônde-

gas da Dona Elza são
as almôndegas da
Dona Elza, caramba!
Tenho ódio mortal
de quem comete crimes
de pedofilia, estupro ou
agride pessoas deficientes, idosas e até animais.
Pessoas chatas até a
morte dos sentidos.
Tenho compaixão
de pessoas, vizinhos que nos
olham mal e sequer nos cumprimentam, sem nos conhecer vendo-nos passar em suas frentes todos os dias durante anos e anos.
Tenho agrura de quem fala
em estereótipos: "a homossexualidade é contra a natureza", quando esta é parte da natureza humana por mais que rejeitemos ou não
aceitemos. Um ato descabível de
condenar o amor, seja ele como for.
Não consigo viver pensando
na destruição de determinadas
formas de viver, quando viver é
tão pouco tempo e nada podemos
fazer para mudar nossos destinos.
Tenho amargura de quem
joga plástico nos rios, tão covarde como aqueles que chutam e agridem um homem no
chão, que jogam a primeira
pedra para desonrar Jesus.
Não aceito e não convivo com
falsidades, cada um tem as suas
verdades, e uma verdade nunca é
absoluta. A vaidade é o Absoluto, e não nos convêm pois todos
somos iguais. No momento.

Como entender
os que cometem
loucuras
por amor?
A arrogância e a petulância
é um desprestigio em branco, a
guerra deveria ser uma guerra
de saudações: "olá". "Olá para
você". Sim: "olá", quem puder.
Sou contrário aos que desconfiam dos outros como da
própria sombra, a qual lhes
acompanha em suas agruras e
desventuras: gado no matadouro da diversão conformista.
Há razões para desgostar até
das coisas engraçadas como beber
para esquecer. Quer dizer que nunca leu (2) Charles Pierre Baudelaire?
Existem também os que não
gostam de samba, e quem não gosta de samba bom sujeito não é...
Aqueles que dizem: "um momento", e nos colocam de castigo
por horas para nos atender.
Pessoas que se dizem pragmáticas (secretas) me enojam. E quem
você acha que você é? Vamos encarar tudo? Vamos desvendar os
segredos de como tudo aconteceu?
Notem os que se dizem
brilhantes e capazes com ideias claras; lembre-se sempre
que as melhores ideias sempre vêm das trevas.
Fico me perguntando: por
que luto contra o tédio? O tédio é que nos revela o abismo

da nossa insignificância. O
tédio é sagrado. Divino.
Eu sempre me rendo às provas. Mas um poeta não pode desistir de provar que as provas são
improvidas da verdade, muito
menos as evidências que são conjecturas muitas vezes tolas.
Tenho piedade daqueles que
não se estremecem diante da beleza um rosto humano. Eu amo
a beleza e o rosto humano.
Como entender os que cometem loucuras por amor? Amar
é o ato mais racional que existe,
não vale qualquer loucura.
Como é bonita a dramaturgia, o teatro e os cinemas. Nós
vamos a estes espaços para sermos invadidos pela arte e pela
beleza, é uma invasão conhecer
nossos minutos de atenção no
imaginário, nunca será fuga.
Já me expus demasiadamente aos meus leitores, essa
lista é suficiente e, consequentemente, você terá entendido
meus gostos, justamente porque
"o gosto é feito de mil desgostos".
(1) Ambroise-Paul-Toussaint-Jules
Valéry[1] (Sète, 30 de outubro de
1871 — Paris, 20 de julho de 1945)
foi um filósofo, escritor e poeta francês da escola simbolista cujos escritos incluem interesses em matemática, filosofia e música.
(2) Charles Pierre Baudelaire (Paris, 9
de abril de 1821 — Paris, 31 de agosto
de 1867) foi um poeta boémio, dandy,
flâneur[1] e teórico da arte francesa.

———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado

Centenário de um herói
José Renato Nalini

I

merso em polarização irada, solo fecundo de inverdades, o Brasil deixa passar datas que deveriam ser celebradas em
inúmeros espaços. É o
que ocorre com o centenário de nascimento
de Paulo Nogueira Neto, em
18.4.2022. O paulistano filho de
Regina Coutinho Nogueira e de
Paulo Nogueira Filho nasceu em
berço de ouro. O pai, político renomado, foi deputado federal e figura de realce na vida brasileira na
primeira metade do século XX.
Paulo Nogueira Neto estudou
no Ginásio São Bento e junto com
seu irmão José Bonifácio Coutinho
Nogueira, também figura de relevo nacional, fundou em 1937 o jornal “América”, com circulação
mensal e que foi publicado até
1940, vida mais longa do que as
revistas criadas pelos próceres da
Semana de Arte Moderna.
Por tradição familiar, atuou
com bravura contra o Estado
Novo. Ofereceu-se para lutar e
foi soldado da Cavalaria. Bacharelou-se pelas Arcadas em 1945,
mas sua vocação era a natureza. Obteve diploma em História
Natural na mesma Universidade de São Paulo, em 1959.
Dedicou-se ao estudo das
abelhas indígenas sem ferrão,
já àquela época preocupado
com o desaparecimento das colmeias e suas catastróficas consequências para a polinização e
para a produção frutícola.
Sua tese de Doutorado na
USP, defendida em 1963, foi exatamente sobre a arquitetura do
ninho dessas abelhas. Para obter
a Livre-Docência, em 1980, elaborou tese sobre o comportamento
de pombas e psitacídeos silvestres.
Percorreu todo o dificultoso trajeto do Magistério Universitário, submetendo-se a
concursos públicos de provas e
títulos. Assim, tornou-se titular de Ecologia em 1988. Foi um
dos principais mentores e fundou, com colegas, o Departamento de Ecologia Geral no Instituto de Biociências da USP.
Nunca se afastou da docência
e, embora aposentado em 1992,
continuou a orientar pós-graduandos, cuja carreira acompanhou com devotamento ímpar.
Defensor convicto e provido
de consistente conhecimento a res-

peito da fragilidade da
natureza, submetida à
insanidade da cupidez
e da ignorância, presidiu a ADEMA-Associação de Defesa do MeioAmbiente de São Paulo.
Sua competência o levou
a ser convidado pelo
Presidente Ernesto Geisel a assumir a Secretaria Especial do Meio Ambiente, recém-criada e vinculada ao Ministério do Interior. Seu cargo fruía
das prerrogativas de ministro e
ali permaneceu de 1973 a 1985,
permanecendo também na gestão João Batista Figueiredo.
Sereno, prudente, polido e
diplomata por nascimento, conseguiu unir visões antípodas sobre o ambiente e foi o responsável pela implementação de uma
sólida infraestrutura, que permitiu a conversão da SEMA em
Ministério do Meio Ambiente,
pasta que mereceu o respeito da
comunidade internacional, pela
clarividência de seu precursor.
Quando deixou o cargo no
governo federal, foi Secretário do
Meio Ambiente do Distrito Federal durante dois anos, período
em que implantou a Área de Proteção Ambiental de Cafuringa.
Pouca gente sabe que Paulo
Nogueira Neto foi figura essencial na célebre Comissão Brundtland das Nações Unidas, de
1983 a 1986, um dos dois únicos
representantes da América Latina. Deve-se a ele a elaboração do
conceito de “Desenvolvimento
Sustentável”, que ele traduzia,
singelamente, como “sabendo
usar, não vai faltar”. Sua respeitabilidade no cenário mundial o
levou a chefiar e a participar de
várias delegações oficiais brasileiras no Exterior. Desde a consolidação de sua carreira acadêmica, aliada a uma prática exitosa
em todos os projetos para os
quais se viu chamado, tornou-se
autoridade mundial em ecologia.
Prova disso, inúmeras medalhas, condecorações, títulos e
homenagens lhe foram prestadas. Participava assiduamente
das sessões da Academia Paulista de Letras, nas quais sempre
levava a mensagem de que o ambiente merece carinho e especiais
cuidados. Ainda não se dispõe de
outro planeta dotado das condições da Terra, para nos abrigar.
Seres predestinados como
Paulo Nogueira Neto fazem falta imensa no Brasil de hoje, apa-
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Dedicou-se
ao estudo
das abelhas
indígenas
sem ferrão
rentemente destinado a se converter num deserto, com a deliberada destruição da Floresta
Amazônica e dos demais biomas.
Sua abalizada formação científica, seu equilíbrio e ponderação,
o seu amor à natureza e à Pátria,
são exemplos essenciais para
uma juventude que não tem merecido a educação ecológica de
qualidade. Embora prevista na
Constituição da República desde
1988, essa educação ainda não
se fez presente de forma eficiente
e integral, seja na escola, seja por
estratégias informais, tão importantes quanto as curriculares.
Paulo Nogueira Neto faleceu
em São Paulo, aos 25 de fevereiro
de 2019. Ainda não recebeu do
Poder Público a reverência que
merece. Mas a sua obra é disponível e precisa ser revisitada por todos aqueles que se preocupam com

o futuro ambiental desta Nação.
Dentre seus principais livros,
merecem leitura “Criação de Abelhas Indígenas sem Ferrão”, “Animais Alienígenas – Gado Tropical
– Áreas Naturais e outros assuntos”, “A Criação de Animais Indígenas Vertebrados”, O Comportamento Animal e as Raízes do Comportamento Humano”, “Mar de
Dentro”, “Do Taim ao Chuí”, “Estações Ecológicas – Uma Saga de
Ecologia e de Política Ambiental”,
“Vida e Criação de Abelhas Indígenas sem ferrão”, “Guará Ambiente
Flora e Fauna dos Manguezais de
Santos e Cubatão” e a imperdível
“Uma trajetória ambientalista:
Diário de Paulo Nogueira Neto”.
Para espécimes raríssimas
como Paulo Nogueira Neto, infelizmente, não há refil.
———
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

Coluna Espírita

Qual o significado da aparição
de Jesus na estrada de Emaús?
Alvaro Vargas

O

episódio da aparição de
Jesus a Cleofas e outro
discípulo na estrada para
Emaús, está descrito nos Evangelhos de Lucas e Marcos, relatando o diálogo do seu espírito
com eles, durante essa caminhada. Intrigante é o fato de Jesus
só ter sido reconhecido quando
foi convidado para jantar na estalagem onde os apóstolos pernoitariam. Na viagem, os dois
conversavam, quando perceberam a presença de um estranho,
questionando a razão de estarem
tristes. Surpreendidos, eles perguntaram: “tu só peregrinas em
Jerusalém e não sabes das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Explicaram que Jesus
de Nazaré foi um profeta poderoso em obras e palavras diante
de Deus e de todo o povo, mas
foi crucificado. Esperávamos
que ele fosse libertar Israel e hoje
é o terceiro dia desde que essas
coisas aconteceram” (Lucas,
24:18-21). O viajante então apresentou as explicações sobre o
martírio do Calvário, baseado
na interpretação das profecias,
que ambos os apóstolos conheciam, aliviando-os do sofrimento. O Messias não viera para libertar os judeus do jugo romano, mas estabelecer com a sua
Boa-nova um roteiro de luz para
toda a humanidade. Ao chegarem a Emaús, o viajante aceitou o
convite deles para uma refeição,
e ao abençoar o pão foi reconhecido. Os discípulos então perceberam que Jesus esteve presente durante toda a jornada.
Similarmente, nem sempre
notamos Jesus ao nosso lado.
Frequentemente, ao vivenciarmos as experiências evolutivas na
Terra, conforme o plano reencarnatório estabelecido quando nos
encontrávamos na erraticidade,
somos fascinados pelo mundo
material e negligenciamos a conquista dos valores intelectuais e
morais. Cleofas e seu companheiro, estavam desolados pela morte do Cristo e não conseguiam
raciocinar com discernimento.
Não atentaram para as advertências de Jesus sobre o seu martírio, mencionado em diversas
ocasiões, inclusive durante a última ceia no dia em que ele foi
traído e preso a mando do Sinédrio judaico. Se dispersaram após
a crucificação, acovardados pela
possibilidade de serem perseguidos pelos rabinos do templo. A

Nem sempre
notamos Jesus
ao nosso lado
história dos discípulos da estrada de Emaús demonstra as limitações humanas e a necessidade
de desenvolvermos a fé em Deus.
A fraqueza moral dos dois discípulos também pode ocorrer conosco frente as provas que enfrentamos. Nos preparamos por
décadas no mundo espiritual,
mas, geralmente, nos momentos
críticos, nos acovardamos. Felizmente, Jesus está ao nosso
lado conforme se apresentou aos
apóstolos na estrada de Emaús,
pois, “o bom pastor apascenta
as suas ovelhas e não permite
que elas se percam” (Lucas, 15:110). Entretanto, para sentirmos
a presença do Mestre ao nosso
lado, necessitamos superar as
nossas deficiências morais e fortalecer a crença no Altíssimo.
O Espiritismo, doutrina que
prega a moral de Jesus conforme todas as seitas cristãs, enfatiza a necessidade de construirmos uma fé raciocinada capaz
de analisar a problemática humana sem dogmas teológicos.
Deus criou a lei de causa e efeito, e nada nos acontece por acaso. Colhemos o que semeamos
em todas as ações praticadas,
boas ou más. Algumas dificuldades estão relacionadas com as
experiências pregressas, vivenciadas em outras existências,
mas a maioria dos desafios enfrentados dizem respeito a nossa conduta atual. Quando Jesus mencionou: “se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a
si mesmo, tome diariamente a
sua cruz e siga-me (Lucas, 9:23),
ele estabeleceu o roteiro pretendido para todos aqueles que
aspiram a verdadeira felicidade, atingida pela consciência
tranquila do dever cumprido e
superação das limitações morais. Portanto, “guardemos no
mundo a tarefa da bênção que
o senhor assinala à nossa fé sublime, a fim de que sejamos
hoje, agora e amanhã, o altar
do entendimento em que a vida
de todos se refaça mais límpida na romagem da Terra para
a luz do porvir” (Roteiro, Emmanuel e Chico Xavier).
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Os “noivos da colina”
Walter Naime

A

os 255 anos a
“Noiva da Colina” está se
apresentando em
1º de Agosto com
um “novo noivo”.
Os que o escolheram mais os que não
escolheram aguardam
com expectativa uma união de
pró-atividade e de convivência
pacífica entre as partes. Vitória
de amor, carregado de esperanças mesmo com ventos uivantes
vindo das alturas por um paraquedas colorido de vontades
de dias melhores, pois os dotes
do noivo que não eram poucos
foram postos à disposição.
Normalmente, as pessoas se
apaixonam pelo par errado e o par
errado se apaixona pela pessoa certa.
Em nosso caso, vamos acreditar na junção de duas boas paixões.
Com isso, os frutos dessa
união terão bons resultados genéticos, materiais, intelectuais e psicológicos, porque pelo amor a causa coletiva o fermento da realização a serem registrados poderão
ser muitos se os sacrifícios forem

respeitados aparecendo então os benefícios.
A “Noiva da Colina” com seus muitos
predicados territoriais,
econômicos, geológicos, educacionais, religiosos e esportivos,
atravessada por um
rio generoso e belo,
muito oferece aos seus
400 mil habitantes. Nossos antepassados foram felizes em acreditar nessas possibilidades que nos
projetaram até os dias atuais.
Cumpre a responsabilidade dos noivos terem a consciência e deixar com que suas
razões e emoções produzam a
reciprocidade desse noivado.
Há noivados que duram
mais e outros menos.
Nesse caso já se vão dezessete meses de aproximação e as
demonstrações de crescimento
de interesse das partes ainda
não sofreram modificações relevantes com noivos se dando as
mãos para avaliação dos compromissos assumidos. A torcida
continua a espera de pronunciamentos mais claros para admitir
a legitimidade necessária.

Não podemos
dar chance à
“incompatibilidade
de gênio
e conduta”
Os admiradores dos noivos
aparentam estar apreensivos
com o desejo de uma aproximação mais intensa em que os “toques de mão” sejam mais constantes para o entendimento e escolha dos passos seguintes.
Do último noivado, com
grande durabilidade o noivo
conseguiu permanecer nos encantos da noiva por um tempo
prolongado mas com um esfriamento de emoções, com um desgaste de interesses sempre aumentado pela própria convivência do par noivo e noiva, com
aspectos de enjoos culminou com
a finalização do noivado numa
escolha com resultado não esperado, pois “A colina” se movimentou trocando seus dirigentes.
Muitos presentes de ideias
novas com embasamento histórico deverão ser apresentados
pelo “novo noivo”, com inovação
e atividade com o amor de apro-

ximação a “Colina Noiva” cobra
permanentemente tais sonhos.
Os resfriados, as gripes, a pandemia foram fatos para a demora
dos bons acontecimentos, no entanto diminuídas essas causas, o
aguardo de dias melhores pressionam o pretendente ao casamento com prazo marcado para 2024.
Caso isso não aconteça as alianças do noivado poderão ser devolvidas não com o brilho do ouro
mas com a ferrugem da lata.
É necessário que com essa hipótese colocada, os prejuízos dos
noivos, com o descontentamento
crescente nos tragam uma história que poderia ser evitada
dando tempo para correção de
suas rotas, não havendo colisão.
Não podemos nesses casos de
“soluções para coletividade” admitir o método de “tentativa e erro”,
temos o direito do merecido acerto.
Não podemos dar chance à “incompatibilidade de gênio e conduta” para que a Noiva da Colina não
saia perdendo a sua fama de Pródiga, Bela, Forte, Rica, Inteligente e
Sábia que sabe receber sugestões.
———
Walter Naime, arquiteto,
urbanista, empresário
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O REI E O ROK
Em setembro teremos mais
uma edição do Rock in Rio, e o
empresário Roberto Medina mais
uma vez lembra que o seu grande sonho seria ter Roberto Carlos presente no palco que recebe
os melhores roqueiros do planeta. Roberto Carlos que retomou
sua rotina com shows (e sempre
com casa lotada), se desculpa alegando que não é a sua praia. Dizem que o rei teme que se repita o
que aconteceu com Erasmo Carlos em 1985, quando foi vaiado.
E, para quem gosta de rock, che-

ga no Brasil o primeiro volume
da biografia de Elvis Presley, versão em português, contando sua
vida até os 23 anos (O Último
Trem para Memphis), segundo
o biógrafo Peter Guralnick. O segundo volume (Careless Love),
dos 24 aos 42 anos, é prometido
para 2023. Em 2022 completamse 45 anos sem Elvis Presley,
um dos maiores fenômenos da
música. No início de tudo, em
1957, Frank Sinatra criticou
Elvis (e o rock) que respondeu:
“Ele pode falar o que quiser. É
o maior de todos, o meu ídolo”.

Divulgação

CIDADANIA
O bispo e empresário Otanizio Feliciano esteve com o
advogado Hadlan Fabrizio.
Na pauta, temas relacionados às ações abusivas de
agentes estatais. "O cidadão

de bem precisa procurar o
seu direito, jamais se render.
Por isso, devemos matar o
leão que se levanta ilegalmente contra quem quer que seja",
explicou o Bispo Feliciano.

Associação "Eclética" recebe
homenagem pelos 36 anos
Honraria proposta pelo vereador Gilmar Rotta (PP) foi entregue em
cerimônia realizada na tarde desta terça-feira (24), na sede da entidade
Os 36 anos de funcionamento da Associação dos Aposentados
e Pensionistas de Piracicaba e Região “Eclética” foram reconhecidos, na tarde desta terça-feira (24),
em cerimônia de entrega de Voto
de Congratulações da Câmara
Municipal de Piracicaba, realizada no salão de eventos da entidade. A honraria foi entregue pelo
presidente do Legislativo piracicabano, vereador Gilmar Rotta (PP),
autor do requerimento 139/2022,
que ensejou a aprovação da homenagem pelo plenário da Casa.
Desde sua fundação, em
1986, a Associação “Eclética”,
como é conhecida, promove não
apenas debates e mobilizações
em defesa dos direitos dos aposentados, mas também oferece
a seus associados uma série de
atividades, como por exemplo
atendimentos médicos e odontológicos, consultoria com advogados, serviços de fisioterapia,
massoterapia, cortes de cabelo,
salão de beleza e outros.
A entidade está localizada,
desde 21 de janeiro de 1995, em
sua sede própria, na rua Santa
Cruz, 1779, Centro. “Estou muito
feliz de estar aqui nesta instituição que cuida tão bem das pessoas
que já se aposentaram, que tiveram uma longa vida ativa no trabalho. E, agora, após essa fase de
trabalho, elas não ficam abandonadas, porque vocês aqui acolhem
essas pessoas, vocês acolhem esses trabalhadores”, destacou Rotta durante a cerimônia de entrega
do Voto de Congratulações e do
quadro alusivo à propositura.

Divulgação

O presidente da “Eclética”, José Jair Azzi, que recebeu a honraria em nome da diretoria,
agradeceu a homenagem prestada pela Câmara e destacou: “estamos na luta”

O presidente da “Eclética”,
José Jair Azzi, que recebeu a
honraria em nome de toda a diretoria, agradeceu a homenagem prestada pela Câmara e destacou: “estamos na luta”.
De acordo com ele, a luta,
atualmente, vai para muito
além da defesa dos direitos dos
aposentados e passa, igualmente, pela retomada das atividades da associação, prejudicadas pela pandemia da Covid-19:
“O idoso, que foi o que mais

faleceu nessa cidade, ficou com
medo de participar. Agora, estamos retomando aos poucos as
nossas atividades e, se Deus
quiser, até o fim do ano voltaremos à normalidade”, disse.
Gilmar Rotta lembrou que
o Voto de Congratulações foi
aprovado por unanimidade em
plenário: “uma forma de nós,
em nome dos cerca de 450 mil
moradores de Piracicaba por
nós representados, dizermos o
nosso muito obrigado a vocês".

O presidente da Câmara ainda acrescentou: “quero agradecer
imensamente a vocês pelo que fazem pela nossa Piracicaba. Vocês
não são só uma instituição, uma
associação que cuida das pessoas, vocês cuidam da cidade”.
Também participaram da cerimônia o vice-presidente da Associação, João Carlos da Silva, o
João Carteiro, a primeira-tesoureira, Maria do Carmo Merenciano da Silva, e a segunda-tesoureira, Clara Ignez de Almeida.

Tolerância tem limite
José Maria Teixeira

E

m qualquer situação de vida
em sociedade, o dialogo, a
tolerância são instrumentos que se impõem sob pena de
não se alcançar o fim da ação ou
do projeto então traçado para
possibilitar e facilitar a convivência e a melhor convivência.
No entanto, é preciso saber
qual o limite daqueles instrumentos e como e quando dispor dos
mesmos. Na vida particular é o
bom senso e bom caráter que se
impõem para que o dialogo não
se desvirtue e a tolerância não
sedimente o caminho do mal.
Esta qualidade é indispensável
para o gestor público sob pena
de incapacidade para função
mesmo porque na administração
publica só é permitido fazer o
que a lei permite. A lei é pois o
limite daqueles instrumentos.
De longa data, a ciência e a
reflexão já demonstraram a natureza do ser humano e por conseqüência a sua vocação, ou seja,
o homem é chamado à existência
para viver e conviver. Somos pessoas sujeitas de direitos e deveres dotadas de inteligência e
vontade livre. A sociedade é,
pois, uma decorrência natural
da própria natureza humana.
“Nenhum homem é uma
ilha”. Esta famosa frase do filósofo inglês Thomas Morus, ajuda-nos a compreender que a vida
humana é convívio. Para o ser
humano viver é conviver. É justamente na convivência, na vida
social e comunitária, que o ser
humano se descobre e se realiza
enquanto um ser moral e ético.
Desta forma, não se trata
aqui de um coletivo de homens a
serem tratados como boiada segundo pensa o Sr. Jair Messias
Bolsonaro, presidente do Brasil
e seus seguidores. Eles hão de saber e respeitar o povo negro, o
povo indígena e o povo europeu
que formam neste torrão uma
sociedade comunicativa, isto é,
com instrumento de ordenação
da vida social. Esta relação tem
um caráter imperativo. Nele, há
que se fundar toda norma de
conduta e princípios jurídicos
tanto da vida particular quanto
da vida publica. É pois, o direito
positivamente a base segura do

legislador caminho do qual
nunca deve se afastar. Este pode
e deve dialogar e tolerar até onde
lhe permite a lei. Aqui cessa tudo
quanto a antiga musa canta e
passa valer o que diz a Lei. Definitivamente aqui não é o mundo
selvagem do quero porque quero
do aqui mando eu. Acredita-se e
espera-se que os administradores em oposição cumpram o seu
juramento e defendam a Constituição assegurando o estado democrático de direito. Portanto é
hora ou já passou da hora das
autoridades não só falarem mas
fazer valer a lei. A sanha é tal que
se corre o risco de ver ministros
usando focinheira mesmo porque já mandaram calar a boca.
A lei é o limite. É a lição basilar do grande mestre Helly Lopes Meireles incorporada no artigo 37, caput da Constituição
de 1988 em vigor: “... A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência’’.
Ainda, para Hely Lopes Meirelles: “Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer
tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”.
Portanto, na administração
publica a lei é o limite. Daí, muitas reuniões, concessões e tolerâncias na busca de entendimentos já superados por uma disposição legal podem significar e são
uma demonstração inequívoca
da fraqueza de personalidade do
agente publico condenando a si
mesmo pela omissão na função
sagrada de que estão constitucionalmente revestidos, zelar
pela nacão brasileira dizendo e
efetivamente aplicando a lei.
Assim, porem, não está sendo
e o pais vive uma fase sombria
embora se ouça quase que cotidianamente que as instituições estão
em pleno funcionamento. A verdade é outra. Provam os sucessivos ataques e ameaças às instituições sem a devida e efetiva defesa por parte das autoridades que
se satisfazem com diálogos incon-

seqüentes, tolerâncias inaceitáveis e cumprimentos hipócritas.
Entre outros, é o caso específico da crise gerada sobre a
segurança das urnas eletrônicas adotadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no sistema eleitoral brasileiro a quem
compete constitucionalmente a
condução do processo eleitoral.
A Comissão de Transparência das Eleições (CTE) foi instituída pelo ministro Barroso por
meio da Portaria TSE nº 578/
2021 com o objetivo de aumentar
a participação de especialistas, representantes da sociedade civil e
instituições públicas na fiscalização
e auditoria do processo eleitoral,
contribuindo, assim, para resguardar a integridade das eleições.
Na verdade, a admissão das
Forças Armadas na CTE conferelhe o poder de interferir no processo eleitoral de competência exclusiva do TSE. Com essa abertura, o
ministro cometeu o “capitis deminutio”, isto é, perdeu autoridade.
A Legalidade é intrínseca à
idéia de Estado de Direito, pensamento este que faz que ele próprio
se submeta ao direito, fruto de sua
criação. Portanto esse é o motivo
desse princípio ser tão importante, um dos pilares do ordenamento. É na legalidade que cada indivíduo encontra o fundamento
das suas prerrogativas, assim
como a fonte de seus deveres. A
administração não tem fins próprios, mas busca na lei, assim
como, em regra não tem liberdade, escrava que é do ordenamento.
O Princípio da Legalidade é
uma das maiores garantias para
os gestores frente o Poder Público. Ele representa total subordinação do Poder Público à previsão
legal, visto que, os agentes da Administração Pública devem atuar
sempre conforme a lei. Assim, o
administrador público não pode,
mediante mero ato administrativo,
conceder direitos, estabelecer obrigações ou impor proibições aos cidadãos. O artigo 5º da Constituição inciso II: “Ninguém é obrigado
a fazer ou deixar de fazer coisa alguma senão em virtude de lei”.
No entanto, em que pese o país
dispor de uma Constituição em
tese perfeita. vem ocorrendo fatos
incompatíveis no assim instituído
Estado Democrático de Direito.

Não está distante a destituição da presidenta Dilma Roussef
legitimamente eleita. Sobre este
fato, na ocasião, disse o ministro
do STF, Ricardo Lewandoski: “a
democracia foi arranhada”. E lá
estava o então presidente da Câmara Eduardo Cunha perpetrando tal façanha segundo seu
interesse e de seu grupo. Lembram-se das “pautas bombas”?
Neste governo é inesquecível
a fala do então ex-ministro do
Meio Ambiente Ricardo Sales que,
em reunião ministerial, defendeu
que o governo do presidente Jair
Bolsonaro (na época sem partido)
aproveitasse o foco da imprensa
na cobertura da pandemia do novo
coronavírus para aprovar reformas "infralegais" de todos os tipos. Para o ministro, essa seria a
hora de "passar a boiada" e simplificar normas "de baciada”.
Atualmente, há na Câmara
Federal mais de uma centena de
pedidos de impeachment contra o
sr. Jair Messias Bolsonaro por crimes de responsabilidade sem consideração de um só sequer. Mas lá
está o presidente da Casa, Sr. Arthur Lira, fazendo ameaça, falando em dedo no botão amarelo, puro
jogo de cena. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro continua cometendo crime de toda ordem sem o
menor pudor. Agentes públicos
tratando dos bens públicos como
se próprios fossem “cosa nostra”.
Haja vista o balcão de negócios instalado no FNDE, (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, operado por
“pastores” evangélicos sob o comando do Ministro Milton Ribeiro com a concordancia expressa do próprio presidente segundo afirmou o então ministro.
Às favas os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Exemplo a
CPI, comissão parlamentar de inquérito para apurar as seiscentas mil mortes ocorridas na pandemia da covide19, suas causas
e possíveis responsáveis. Esta só
foi instalada por mandato judicial contra a vontade explicita do
presidente do Senado, o Sr. Rodrigo Pacheco a quem competia
fazê-lo. Mas, considerava tal medida “um ponto fora da curva”.
Ao final da CPI, foi elaborado
relatório conclusivo. O documen-

Vêm ai as
eleições em
outubro e tudo
será diferente
sem Bolsonaro
to pede o indiciamento de 80 pessoas, entre elas do presidente da
República, Jair Bolsonaro (PL).
Porem, em entrevista à CNN Brasil, Augusto Aras, ministro da PGR
(Procuradoria Geral da Repulica)
sinalizou que o relatório final da
CPI da Covid 19 pode acabar no
fundo de uma gaveta. Pergunta-se: qual é função desse ministro e o que indica sua fala? Não
se pode esquecer que a indicação
desse senhor para cargo de procurador geral da republica contrariou norma pré estabelecida.
E o orçamento secreto a
quem interessa?
O Orçamento Secreto é o sistema criado pelo Poder Executivo
para obter o apoio político necessário do Parlamento para fazer a
distribuição de verbas públicas
através de emendas parlamentares. Essa foi a maneira encontrada pelo atual governo do presidente da República, Jair Bolsonaro para ficar isento da prestação
de contas referente a determinadas quantias. Embora a quantia
esteja prevista no Orçamento Geral da União de cada ano, o destino das verbas que formam o
Orçamento Secreto deve ser feito de maneira sigilosa por meio
de acordos políticos. (Ridiculo,
vergonhoso, impublicável).
Pois bem, todos os fatos ocorridos e correntes destruindo o país
como Estado Democrático de Direito ameaçando perigosamente a
novel democracia apresentam um
paradoxo a ser urgentemente desfeito. De um lado, a brilhante Lei
Maior, a Constituição cidadã de
1988 em vigência, cuja grandeza e
vigor se assentam em seus princípios administrativos configurados
em seu artigo 37 com destaque
para o principio de legalidade.
A legalidade, como princípio de administração, significa
que o administrador público
está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem
comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de pra-

ticar ato inválido e expor-se à
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.
De outra parte, respeitam-se as
honrosas exceções. Porem o quadro de gestores públicos é muito
comprometedor . Quando não carecem de capacidade técnica, embora tenham apresentado suas credencias ou até mesmo sabatinados
pelo congresso. revelam-se homens
que não se dão ao respeito a si mesmos e ai viram qualquer coisa, isto
é, perdem a dignidade. A partir daí
a Lei não é mais limite de nada.
Vejam o deputado Daniel Silveira, recentemente condenado
pelo Supremo Tribunal Federal,
será vice-presidente da Comissão
de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado (ridículo).
STF nega obrigar Lira a ter
prazo para analisar pedidos de
impeachment de Bolsonaro.
Julgamento aconteceu em
plenário virtual, e resultado foi
por unanimidade. Relatora frisou
que não há norma que defina
prazo; há 144 pedidos de impeachment pendentes na Câmara.
Um passeio de motos da capital paulista até Americana, no interior de São Paulo, provocou congestionamento em estradas devido ao bloqueio de trechos da Rodovia dos Bandeirantes. O presidente e pré-candidato à reeleição
Jair Bolsonaro (PL). E outras maluquices. Por ventura foi dada alguma satisfação ao publico?
Finalmente de tudo o que se
sabe é que a lei no âmbito da administração publica é a garantia e limite do agir do gestor publico. Isto porem so ocorre quando cada um deles incorpora como impulsor de sua
vida durante a missão o juramento
solene de cumprir a Constituição.
Infelizmente este não é o caso
deste mandato a partir do presidente da Republica que vem cometendo crime de toda ordem comuns e de responsabilidades ante
o olhar sereno das demais autoridades. Por isso, e só por isso o
Brasil vive, hoje, um estado sombrio e de medo por sua democracia. Contudo, há uma esperança
concreta, Deus é brasileiro. Vêm
aí as eleições em outubro e tudo
será diferente sem Bolsonaro.
———
José Maria Teixeira,
professor
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Bicentenário da Câmara é destaque
em entrevista na Jovem Pan News
Entrevista foi com a historiadora Marly Therezinha Germano Perecin
O bicentenário do Legislativo
piracicabano, que é comemorado
neste ano, foi destaque em entrevista, na manhã de ontem, 25, na
Rádio Jovem Pan News, que recebeu a historiadora Marly Therezinha Germano Perecin, autora do
livro “Uma comunidade do Oeste
Paulista – os 200 anos de instalação da Câmara Municipal da Vila
Nova da Constituição, 1822”.
O presidente da Câmara, Gilmar Rotta (PP) também participou
do bate-papo, conduzido pelos radialistas Marcelo Sá e Roberto
Morais – que também é deputado
estadual –, e destacou a programação para celebrar os 200 anos
do Legislativo, e que, entre outras
coisas, prevê a impressão de mil
exemplares do livro de Marly, com
aproximadamente 260 páginas.
“A intenção é fazer o lança-

mento do livro no aniversário de
200 anos da Câmara, que será celebrado em 11 de agosto”, disse
Gilmar Rotta. A pesquisa para o
livro utilizou, em grande parte, o
acervo do Setor de Gestão de Documentação e Arquivo e, além das
cópias impressas, muitas das
quais serão encaminhadas às escolas, também será disponibilizado uma versão em e-book.
A programação dos 200 anos
da Câmara está sendo elaborada
por uma comissão de servidores,
que se reúne desde janeiro, e dentro destas ações já foi lançado um
vídeo institucional sobre o papel do
Legislativo na sociedade. Tudo está
sendo feito ancorado nos pilares do
Parlamento Aberto, buscando
transparência pública, a participação popular, a tecnologia e inovação e a educação para cidadania.

Divulgação

Escola Hélio Penteado
de Castro promove sua
I Festa das Nações
A EE. Hélio Penteado de Castro, localizada no bairro Parque
Piracicaba, promove, sexta (27), a
1 Festa das Nações, com confecção de 22 países. O evento, voltado somente aos seus cerca de 400
alunos do ensino médio, acontecerá das 19 às 21 horas, e terá bandeiras, informações geográficas,
população, moeda, dimensão territorial e personalidade do país,
informa o vice-diretor da escola,
Lauriston Elias Floriano, que está
na organização da atividade juntamente com a diretora Flávia Fernanda Cosentino Módolo, e que
conta com o apoio dos demais professores da unidade de ensino.

O objetivo desta I Festa das
Nações, além de oferecer atividade de lazer à comunidade escolar,
também é de proporcionar o aprendizado pedagógico, vivenciando
ainda as diferenças culturais dos
diversos países. Durante a festa
também haverá apresentação de
dança típica da comunidade japonesa e de futebol americano.
Os alunos também terão pipoca, algodão-doce, cuscuz, bolo
e refrigerante. Toda guloseima
foi adquirida com o apoio do comércio do bairro, entre eles os
Supermercado Alto Giro e a Padaria Rivana, além de contribuições de lideranças da cidade.
Divulgação

Programa recebeu a historiadora Marly Therezinha Germano
Perecin, autora de sobre os 200 anos do Legislativo piracicabano

Cartaz de divulgação da Festa das Nações
da EE Professor Hélio Penteado de Castro

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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F UNDEB

Apeoesp pressiona
e governo vai pagar
a terceira parcela

ETEC

Alunos de Santa Bárbara
criam esponja ecológica

Divulgação

Estudantes da unidade da ETEC “Prof. Dr. José Dagnoni” uniram
bucha vegetal e partes do abacaxi para garantir resistência ao produto

Na Assembleia Legislativa, a deputada estadual
Professora Bebel liderou a luta do novo Fundeb

A pressão feita pela Apeoesp
(Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do Estado
de São Paulo) deu resultado e, finalmente, o governador Rodrigo
Garcia informou que a terceira
parcela do Fundeb (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica) será paga no
próximo dia 31. A informação é da
presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT),
que vinha cobrando insistentemente do governo estadual a definição do pagamento da terceira
parcela do abono Fundeb.
Bebel chegou a encaminhar
ofício à nova secretária da Educação, Renilda Peres, e ao novo go-

vernador do Estado, Rodrigo Garcia, cobrando o pagamento de mais
esta parcela do Fundeb. A presidenta da Apeoesp lembra que a
conquista do Fundeb permanente
é resultado da luta em que a Apeoesp e o seu mandato popular na
Assembleia Legislativa de São Paulo foram protagonista. “Da mesma forma, é resultado da nossa
luta a ampliação da parcela destinada à valorização dos profissionais da educação, de 60% para 70%
dos recursos do Fundeb. Lutamos
e continuamos lutando para que a
destinação desses recursos aos
profissionais da educação seja feita na forma correta de reajuste e
não como Abono”, completa.

Ainda não existe consenso
quanto ao tempo que uma esponja
sintética de limpeza leva para se
decompor, mas a previsão mais
otimista indica um período de 100
anos. Essa foi uma das preocupações da equipe da Escola Técnica
Estadual (Etec) Prof. Dr. José Dagnoni, de Santa Bárbara D’Oeste,
premiada na 20ª edição da Feira
Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) com o projeto Bucha
vegetal (Luffa Aegyptiaca), fibra
mercerizada proveniente da coroa
e resina de cristais de nanocelulose (CNC) obtida a partir da casca
do abacaxi (Ananas Comosus). O
prêmio foi concedido pela Sociedade Brasileira de Bioquímica e
Biologia Molecular (SBBq).
“A esponja é um plástico e os
problemas que apresenta vão além
do longo tempo de decomposição:
ela agrupa todo tipo de bactérias e
pode causar doenças como salmonela”, conta a estudante Natália
Lopera Tabanez, integrante da equi-

pe vencedora ao lado de Karine de
Oliveira Pereira e Victor Dias, com
a coordenação de Vivian Marina
Barbosa e coorientação de Monica
Aparecida Miranda dos Santos.
A saúde pública, além da
preservação do meio ambiente,
portanto, motivou os jovens a
procurar uma alternativa às esponjas, que podem ser o item
mais sujo dentro da cozinha.
O assunto já ocupava os pensamentos Natália, enquanto cursava o Ensino Médio com o Técnico de Química Integrado ao Médio, e se tornou central na sua
vida quando ela se pôs a observar
seu pai descascar um abacaxi e
jogar a coroa no lixo. A partir
desse dia, começou a pesquisar as
possíveis formas de utilizar aquela parte descartada da fruta. Pouco tempo depois, assistindo a uma
aula em que se discutia a resistência da população em relação
ao uso da bucha vegetal, alternativa pouco popular às esponjas,

Jan Helebrant/Pixabay

A aparência da buchinha tratada se mantém semelhante à original

Natália ligou os pontos. Da coroa
se extrai uma fibra longa que poderia se somar à buchinha, gerando um material compósito (resultado da união de dois materiais que oferece qualidade superior aos que foram ligados). Esse
procedimento pode tornar a buchinha biodegradável mais resistente, com uma vida útil maior e,
assim, popularizar o seu consumo.

A casca do abacaxi também foi
empregada – seu PH ácido impede que as bactérias se acumulem.
Para coroar a pesquisa, um
professor sugeriu o amaciamento
do item a partir de um composto
orgânico. Com essa composição a
buchinha foi apresentada na Febrace e premiada. Para Natália,
que espera continuar os testes com
o produto, esse é só o começo.

Z ONA RURAL

Guardas civis serão homenageados por recuperarem trator após assalto
Um trator, recuperado de
roubo na zona rural, motivou o
vereador Laércio Trevisan Jr.
(PL) a apresentar o requerimento 403/2022, que homenageia
com voto de congratulações a
Guarda Civil Municipal. Os
guardas civis Josmar Rafael

Cordeiro, Claudinei Júnior
Martins Matias e Jeferson Luis
Sant'Anna, da Patrulha Rural
da corporação, seguiram um
rastro, no último dia 11, numa
estrada e localizaram um trator
que havia sido roubado na noite
anterior, em uma fazenda do bair-

ro Baguari, em Conchas, limite
de município com Piracicaba.
Nesse crime, a família do
proprietário da fazenda foi rendida, além do caseiro. Com as
vítimas encarceradas no próprio
imóvel, marginais iniciaram a
remoção dos tratores da propri-

edade levando-os para um caminhão. O roubo se estendeu até às
4h da madrugada. O veículo foi
localizado em meio a uma mata
fechada e devolvido ao proprietário. A honraria será entregue
em data ainda a ser agendada
pelo gabinete do parlamentar.

A Tribuna Piracicabana
A6

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

C ÂMARA

U NIMEP

Escola do Legislativo retoma aulas
presenciais com o tema saneamento

Propositura exalta os
30 anos do Programa
de Iniciação Científica
Divulgação

Segundo palestrante, o pagamento pelo investimento na área do
saneamento será sempre realizado pelo consumidor final, na tarifa
Após dois anos de atividades remotas por causa da pandemia da Covid-19, a Escola do
Legislativo retomou, nesta quarta-feira (25), as aulas presenciais em sua sede, no andar térreo do prédio anexo da Câmara
Municipal de Piracicaba. O tema
do primeiro encontro físico foi
"Financiamento Público e Privado do Saneamento no Brasil" e
faz parte do ciclo de debates sobre saneamento ambiental.
O coordenador da Escola do
Legislativo, vereador Pedro Kawai
(PSDB), comemorou o retorno das
atividades presenciais, na abertura da palestra. "Que a gente tenha
essa retomada com a força que a
nossa saúde, a sociedade e a escola precisam", afirmou. "A Escola
do Legislativo é o local de construção de políticas públicas e de
participação da sociedade".
Para o vereador Gilmar Tanno (PV), que assumiu a cadeira
na Câmara da diretora da Escola do Legislativo, a vereadora
Sílvia Morales, do mandato coletivo A cidade é sua (PV), o espaço é da comunidade e volta
agora a ser ocupado presencialmente. Sílvia Morales, que está
licenciada da Câmara, participou
do evento como ouvinte e também comemorou o retorno dos
trabalhos. "Há quanto tempo estávamos esperando por isso. E
esse retorno acontece justamente com um tema tão relevante,
como o saneamento", colocou.
MARCO LEGAL - Um dos
facilitadores da palestra foi o secretário executivo da Câmara Técnica de assuntos jurídicos da Associação Brasileira de Agências Reguladoras e diretor da Agência
Reguladora (Ares-PCJ), Carlos
Roberto Oliveira. Ele deu início ao
tema com a abordagem sobre as
diretrizes nacionais para o saneamento básico, definidas pela Lei
Federal 14.026/2020, que remodela a Lei Federal 11.445/2007. As
normas estabelecem o marco regulatório do saneamento no Brasil, que apresenta alguns desafios.
Um deles é a necessidade de
uniformização da regulação do
serviço, já que atualmente existem
mais de 80 agências reguladoras

no Brasil, entre elas a Ares-PCJ,
que atua em Piracicaba. A legislação prevê uma tendência de padronização das ações das agências, a partir do trabalho da ANA
(Agência Nacional de Águas).
Outra questão presente no
marco regulatório é o incentivo à
desestatização da execução do serviço. Segundo o palestrante, os
contratos antigos das companhias estatais criadas para desenvolver o serviço não estabeleceram
indicativos de metas de melhorias
das atividades e nem metas de investimentos. Já o marco estabelece o ano de 2033 para que os
municípios atinjam os índices de
99% de atendimento da população
com o fornecimento de água e 90%
com o tratamento de esgoto.
O diretor da Ares explicou
que, com as companhias estatais,
havia dispensa de licitação para a
contratação do serviço. Agora, as
empresas públicas podem continuar a existir, mas há disputa de
mercado. Outro ponto definido
pelo marco regulatório é tendência à regionalização. A legislação
incentiva que os municípios se
agrupem para o fornecimento do
serviço de saneamento, o que traria como benefício a ampliação da
capacidade de investimento.
O palestrante destacou ainda
outros pontos de oportunidades
para o setor: a desconcentração da
prestação, em função da baixa capacidade de investimento das companhias estatais; o incentivo à participação privada, com a exigência
de licitações para a prestação do
serviço; e as parcerias com a administração pública, através das
PPPs (parcerias público-privadas)
e concessões. "Ainda existe uma
discussão ideológica em relação a
isso, mas é esse tipo de incentivo
que a lei prevê", afirmou.
Para garantir que a participação da iniciativa privada no fornecimento do serviço de saneamento seja eficiente, o diretor da
Ares destacou que é necessário um
planejamento adequado, com a
elaboração de contratos bem amarrados. Para isso, é necessário que
existam alguns instrumentos,
como um plano municipal de saneamento com bases factíveis para

Davi Negri

Homenagem foi entregue pelo vereador Pedro Kawai na segunda (23)

Palestra abordou os desafios do novo marco legal do
saneamento e as formas de financiamento para o setor

evitar disputas e reequilíbrios contratuais, além da compatibilidade
com o plano da bacia hidrográfica.
Ele destacou ainda que o edital de contratação deve possuir
uma matriz de riscos ambientais,
de engenharia, operacionais, de
demanda, jurídicos e financeiros,
cujas responsabilidades devem ser
definidas entre o ente público e o
privado. "A matriz de riscos é o
coração da elaboração dos contratos. Quando tem ausência de riscos, inviabiliza a atuação do órgão
regulador e abre margem para
disputas", afirmou. Como exemplo, ele citou o caso da PPP firmada pela Prefeitura de Piracicaba
com a empresa Mirante. Atualmente, a Ares arbitra um pedido
de revisão contratual, o que foi
necessário em função de muitos
problemas no planejamento inicial e da necessidade de muitas alterações no escopo do projeto.
O palestrante ponderou ainda que não pode faltar a fiscalização do titular do contrato, o
ente público que é cedente do
serviço. Para isso, é preciso que
seja definido o gestor do contrato, a geração de relatórios de
fiscalização e as penalizações.
Já as formas de financiamentos disponíveis para o setor
são: o autofinanciamento tarifário, quando o serviço é prestado
pelo poder público; o plano de negócios, que é definido no contrato em caso de concessão da prestação; e fontes de captação externas, disponíveis para órgãos

públicos e privados, como os bancos públicos e de desenvolvimento e os fundos de financiamento.
"Independentemente da
forma de financiamento, o pagamento do investimento será
sempre realizado pelo consumidor final, na tarifa", colocou.
Como a legislação prevê o incentivo à regionalização, os recursos públicos estão disponíveis
apenas para os municípios que
aderirem ao modelo, conforme
prevê o decreto 10.588/2020.
OPORTUNIDADES - Outra parte da palestra foi composta pela participação da administradora Danielle Agrizzi Vida, representante do Grupo Aegea, do
qual faz parte a empresa Mirante. Ela falou sobre os desafios e
oportunidades para o setor a
partir do novo marco legal e pontuou as atividades desenvolvidas
pelo grupo no País. Segundo a
palestrante, para cumprir a meta
prevista no marco de universalização do saneamento até 2033,
será necessário um investimento de R$ 750 bilhões no Brasil.
A primeira palestra do ciclo
de debates sobre saneamento,
promovido pela Escola do Legislativo, aconteceu no dia 6 de abril,
com a abordagem sobre o novo
marco legal do saneamento. O
tema continua em debate nesta
quarta-feira (25), com a discussão
a respeito da gestão de resíduos
sólidos em Piracicaba. O ciclo será
encerrado com o tema Saneamento Rural, no dia 8 de junho.

P ROJETO

Os 30 anos do PIIC (Programa Institucional de Iniciação Científica) da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) foram
reconhecidos pela Câmara com a
moção de aplausos 56/2022, entregue pelo vereador Pedro Kawai
(PSDB) na noite desta segundafeira (23). A homenagem foi recebida pelo professor doutor Ismael
Forte Valentin, reitor interino da
universidade, e pela professora
doutora Marlene Aparecida Moreno, diretora de Graduação e
de Pós-Graduação e Pesquisa.
Estimulado por uma política de incentivo sob responsabilidade do Ministério da Ciência e
Tecnologia da época para áreas
com ênfase no desenvolvimento
científico e tecnológico de interesse nacional, o PIIC teve início
em 1992 como forma de reforçar
a relação entre ensino, pesquisa
e extensão. Hoje, 44 estudantes
da Unimep recebem bolsa do
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), tornando a instituição
privada piracicabana destaque
no país, inclusive quando comparada a universidades públicas.
"A história da Unimep se confunde com a evolução de Piracicaba, que tem esse patamar hoje
muito graças à Unimep. Grandes
nomes passaram e se formaram
lá. A pesquisa e a iniciação são fundamentais para dar base aos alunos em todos os momentos que a
formação deles exige", comentou
Kawai. "Que a gente consiga, com
essa moção, dar mais motivação e

visibilidade a essa tão importante
instituição que é a Unimep", completou o autor da homenagem.
Ismael disse esperar, com o
reconhecimento, "que as pessoas
continuem apoiando" a instituição. "O quanto a Unimep já contribuiu em pesquisa e desenvolvimento, de potenciais pesquisadores que hoje estão em grandes e
importantes universidades; milhares pelo país e até no exterior
que passaram por aqui. Cada vez
mais, a pesquisa está voltada
para as instituições públicas e,
corajosamente, a Unimep consegue vencer como uma instituição
de pesquisadores, mesmo com
toda a dificuldade", declarou.
Para Marlene, os 30 anos do
PIIC mostram a ligação da Unimep com ensino, pesquisa e extensão. "Somos uma das poucas universidades particulares que têm
um programa forte. Temos 44 bolsas do CNPq, dificilmente alguma
universidade pública tem. É também um reconhecimento do CNPq
em relação à seriedade com que a
gente trabalha", disse a professora, destacando que o número de
bolsas para alunos da Unimep se
manteve na renovação obrigatória
que deve ser feita a cada dois anos.
Michael Adorno, coordenador administrativo da Unimep,
acompanhou a entrega da moção
de aplausos. "Esta é uma homenagem bastante significativa para
a Unimep nesse momento pelo
qual ela vem passando. Mostra
que é uma instituição tradicional
desde que nasceu", afirmou.

E VENTO

Caipirandando vai
a Rio das Pedras
Divulgação

"Amigas do Vôlei" voltam à quadra após restrições
Depois de dois anos distantes, devido às restrições impostas
pela pandemia da Covid-19, um
grupo de amigas, praticantes de
voleibol, finalmente voltou a se
reencontrar em quadra. Na semana passada, elas retomaram à prática do esporte, enquanto atividade recreativa, no ginásio municipal de esportes “Garcia Neto”.
O vereador Pedro Kawai
(PSDB), que intermediou o encontro entre as atletas e o titular
da Selam (secretaria municipal
de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras), Hermes Balbino, a fim
de que a prefeitura autorizasse o
uso do ginásio para as atividades regulares, foi prestigiar a
primeira partida das amigas.

“Fiz questão de dar o meu
apoio e incentivo, porque sempre
acreditei que o esporte, assim como
a educação, impactam positivamente na vida das pessoas”, disse o vereador. Kawai complementou dizendo que o encontro semanal das atletas, amigas de
muitos anos, é uma valiosa oportunidade para fortalecer a amizade, e manter a forma física.
O parlamentar fez questão de elogiar e agradecer a
compreensão do secretário, e
disse que Balbino sempre o recebeu com muito respeito e
atenção, demonstrando a importância do bom relacionamento que deve haver entre o
Executivo e o Legislativo.

Divulgação

Na última etapa, o Caipirandando reuniu 200 participantes

Diálogo com o secretário da Selam permitiu a volta da prática esportiva

I NDÚSTRIA

Simespi oferece curso de oratória para empresários
Empresários e líderes que
desejam desenvolver ou aprimorar a habilidade de falar em público poderão se inscrever no
curso Oratória para Empresários que o Simespi realiza, nos dias
31 de maio e 2 de junho, das 18h
às 21h, no auditório do sindicato patronal. O tema será abordado pelo jornalista, professor e
escritor Fermino Neto, autor de
livros como Fale em Público Sem
Medo, Solte a Voz Como os Profissionais e O Poder da Oratória.
Segundo Fermino, entre os
objetivos do curso está o estímulo ao desenvolvimento com naturalidade dos dons e talentos do

líder, de modo que ele consiga,
com mais leveza, levar sua equipe
a alcançar os resultados propostos. “O curso também se propõe a
dar aos líderes a capacidade de
manejo da boa oratória, para que
enfrente qualquer tipo de ação comunicacional, seja em grupo, em
público ou on-line”, acrescenta.
Ele completa, afirmando que o
curso exercita a autoconfiança e
o autoconhecimento para favorecer a autoestima com vistas ao
desenvolvimento satisfatório
nas relações interpessoais, profissionais, sociais e em grupo.
O curso é dividido em duas
aulas, com três horas de duração

cada uma. Na primeira aula, que
acontece no dia 31 de maio, Fermino aborda o processo comunicativo (emissor-receptor-mensagem), e grava em vídeo cada participante. “Além de falarmos amplamente sobre os vários aspectos que envolvem a oratória, os
alunos realizam uma análise pessoal da sua performance durante
a gravação do vídeo e fazem exercícios de voz e expressão para falar melhor”, completa o professor.
Na segunda aula, em 2 de junho, os participantes do curso
aprendem a como melhorar a voz
(exercícios, ressonância, articulação e interpretação); conhecem

as raízes da timidez, recebem dicas de como melhorar a postura
e o uso das mãos e pés enquanto
falam; e aprendem como iniciar,
desenvolver e encerrar um discurso. “Ao final, os alunos criam
um mini discurso e fazem uma
apresentação gravada em vídeo
para posterior análise da performance”, complementa Fermino.
As inscrições para o curso Oratória para Empresários
são abertas a todos os interessados e podem ser feitas até o
dia 27 de maio, pelo e-mail
cursos@simespi.com.br. A sede do
Simespi fica na rua Almirante Barroso, 150, Bairro dos Alemães.

O Caipirandando, evento realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), está com a sexta edição da caminhada marcada para
o próximo sábado, 28/05. A atividade começa às 5h30, com a concentração e o aquecimento no
campus Taquaral da Universidade
Metodista de Piracicaba (Unimep).
A saída está programada pontualmente para as 6h, no estacionamento em frente ao Residencial Park
Unimep Taquaral. Desta vez, o
trajeto poderá ser realizado em
duas distâncias - 23 km ou 26 km
- e terminará em Rio das Pedras.
Após a largada na Unimep, o
percurso seguirá em direção ao
bairro Batistada e terá a primeira
parada no Alambique Engenho
Alambari, completando os primeiros 13 km. No local, serão comercializados alimentos e bebidas. A
proposta da organização é realizar uma pausa de aproximadamente uma hora para descanso e
hidratação. Nesse intervalo, os participantes interessados poderão caminhar mais 3 km (ida e volta) e
visitar a Cachoeira Verdinha.

Na sequência, a caminhada
será retomada até a Usina São
José, onde está programado segundo intervalo do dia, mais
curto que o primeiro. O trecho
final levará os participantes à
Churrascaria Porção Sertaneja,
em Rio das Pedras. "Nós reforçamos as orientações que sempre
fazemos para a caminhada: calçar tênis confortáveis e macios,
trajar roupas leves, usar protetor
solar, levar frutas ou barras de
cereais para alimentação e garrafas de água para hidratação",
disse Alexandre Nascimento, chefe do setor de eventos da Selam.
Interessados em participar
podem se inscrever e obter mais
informações pelos telefones (19)
3422-0233 ou (19) 3403-2648. A
idade mínima para realizar a inscrição é de 18 anos. A iniciativa terá
o apoio da Secretaria Municipal de
Saúde, que fornecerá kits de primeiros socorros, e dos professores
do Programa de Atividades Motoras (PAM). No final da caminhada, a Selam fornecerá o transporte
aos participantes que desejarem
retornar ao ponto de partida, no
campus Taquaral da Unimep.
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B OSQUES

Prefeitura vai restaurar margem
do ribeirão do Enxofre em avenida

Imóveis de comércios devem
buscar adequação de contrato

Justino Lucente

Emdhap recomenda o procedimento como forma de evitar questionamentos
judiciais. Tema foi debatido nesta terça-feira em audiência pública na Câmara

Será construído muro de gabião em cerca de 15 metros de
extensão; obra será feita para evitar aumento da erosão

O prefeito Luciano Almeida
assinou ontem, terça-feira, 24/05,
contrato emergencial para obra de
contenção de erosão da margem
esquerda do Ribeirão do Enxofre,
no trecho da avenida Profº Demósthenes Santos Correa, próximo ao número 118, no Jardim
Conceição. A obra será feita de forma emergencial para evitar que a
erosão aumente e prejudique a via,
necessitando de interdição total.
A partir da emissão da Ordem de Serviço (OS), a empresa
Engesec Construções Eireli terá
90 dias para a conclusão da obra.
O investimento será de R$
802.505,26, com recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), da
Caixa. A previsão de início da
obra é para as próximas semanas.
Para conter a erosão, a
obra consiste na construção de
um muro de gabião (espécie de
muro de pedra ensacada em
malha metálica que segura a
encosta) em aproximadamente
15 metros de extensão da mar-

gem do ribeirão na avenida Profº
Demósthenes Santos Correa.
A margem do ribeirão neste
ponto é muito próxima à guia
da avenida. No final de 2021, a
Secretaria Municipal de Obras
(Semob) havia realizado serviço
paliativo para tentar conter a
erosão no local. Mas com as fortes chuvas do início do ano e o
consequente aumento do volume de água no ribeirão, o processo de erosão se intensificou.
PIO SBRISSA – O trabalho
de contenção de erosão nas margens do ribeirão do Enxofre é recorrente. No meio do ano passado, a Prefeitura já implantou
muro de gabião em trecho de cerca de 50 metros no córrego entre
as avenidas Abel Francisco Pereira
e Pio Sbrissa, no Chácara Nazareth
II. “Com esse serviço, conseguimos
solucionar o problema nesse ponto, por isso vamos realizar o mesmo trabalho no trecho da avenida
Profº Demósthenes Santos Correa”, afirma o secretário da Semob,
Paulo Sérgio Ferreira da Silva.

V ACINAÇÃO

Prefeitura realiza Dia D
contra gripe e sarampo
A Secretaria Municipal de
Saúde realiza mais um Dia D de
vacinação contra gripe e sarampo
no sábado, 28. Serão sete unidades de saúde com os imunizantes
disponíveis, das 8h às 16h, para
os públicos contemplados pelas
campanhas de vacinação. Não é
necessário fazer agendamento
para o Dia D. As unidades de saúde que participam da ação são a
UBS Centro, o CRAB Vila Rezende, a UBS Alvorada, o CRAB Mário Dedini, o CRAB Vila Cristina, a UBS Caxambu e o CRAB
Vila Sônia. Nos dias úteis, a vacina também é aplicada sem agendamento nos CRABs (exceto
CRAB Paulista) e UBSs, das 8h
às 15h, e nos PSFs, das 8h às 16h.
GRIPE – Os grupos contemplados na vacinação contra a gripe são idosos com 60 anos ou
mais; crianças de seis meses a
menores de cinco anos; profissionais da saúde e gestantes e puérperas (mulheres que deram a luz
há até 45 dias); professores das
redes pública e privada; pessoas
com deficiência; pessoas com comorbidades e indígenas; caminhoneiros; trabalhadores do
transporte coletivo rodoviário de
passageiro urbano e de longo curso; trabalhadores portuários;
forças de segurança e salvamento; forças armadas e funcionári-

os do sistema prisional, além da
população privada de liberdade.
SARAMPO – A campanha
de vacinação contra o sarampo
contempla todas as crianças de
seis meses a menores de cinco
anos. Já os profissionais da saúde também podem receber a vacina contra o sarampo para atualizar a carteirinha de vacinação.
DOCUMENTOS – Todos
os grupos devem apresentar documento de identificação para
tomar a vacina. Os profissionais
devem ainda apresentar documento que comprove a categoria, como carteira de trabalho,
holerite, crachá, entre outros.
Os professores devem apresentar crachá da escola ou holerite. As pessoas com comorbidades devem apresentar qualquer
comprovante que demonstre pertencer a um dos grupos de risco
descritos abaixo: exames, receitas, relatório médico, prescrição
médica, etc. As pessoas com deficiência serão consideradas de
acordo com a autodeclaração.
Para crianças e profissionais
da saúde é necessário também
apresentar a carteirinha de vacinação, uma vez que esses dois grupos também participam da campanha de vacinação contra o sarampo – vacina aplicada nos mesmos
locais e horários citados acima.

C AMPESTRE

Areninha do bairro está em obras
O bairro Campestre vai ganhar um campo de futebol society, uma quadra de basquete, arquibancadas com capacidade para
100 pessoas sentadas e iluminação de LED pelo projeto Areninha.
O local do novo centro esportivo
de Piracicaba, localizado na av.
Laranjal Paulista e cedido pela Prefeitura, terá uma área de 1.025 m².
O investimento será de R$
350 mil, destinados via emenda
parlamentar do deputado estadual Alex Madureira, e inclui a construção de uma segunda Areninha,
que será instalada no loteamento
Vem Viver, no bairro Vila Sônia.
“Essa foi uma conquista importante para a cidade e, principalmente para a população do bairro
Campestre, que é carente de locais
para a prática de atividades físicas. O espaço será administrado
pela Secretaria Municipal de Es-

portes e, tenho certeza, será muito bem utilizado pela população”,
afirmou Alex de Madureira.
A conquista das duas Areninhas se deu após encontro o
deputado Alex de Madureira
com o Secretário de Esportes,
Aildo Rodrigues Ferreira, quando esteve na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo,
onde foi recebido pelo solicitando recursos para a cidade.
“Essas audiências com o secretariado do Governador foram
extremamente benéficas e produtivas, pois fui até lá pedir recursos e os conquistamos. Do outro
lado, também contamos com a
participação da prefeitura municipal que cedeu o local para a implantar essas benfeitorias. Além
disso, essa solicitação foi um pedido do vereador Paulo Campos”,
afirmou Alex de Madureira.

Os contribuintes com imóveis
no Bosques do Lenheiro que abrigam atividades comerciais devem
procurar a Emdhap (Empresa
Municipal de Desenvolvimento
Habitacional de Piracicaba) a fim
de adequar o contrato de financiamento do bem à finalidade que
ele passou a ter. É o que recomenda a empresa pública diante do
questionamento que o Ministério
Público está fazendo na Justiça
após averiguar que dezenas de
imóveis do bairro —que na origem são residenciais em razão da
classificação da localidade como
Zona Especial de Interesse Social— hoje são usados como estabelecimentos comerciais ou igrejas.
A modificação na finalidade
não é ilegal, segundo a Emdhap,
mas é necessário que o contrato
de compra e venda seja atualizado, justamente para especificar
isso no papel, já que a alteração no
uso do imóvel implica mudança no
valor que os beneficiários devem
pagar por ele, nas parcelas mensais do financiamento. Se a adequação do contrato não for feita a
tempo, há o risco de a Justiça apontar desvio na finalidade do imóvel
e solicitar a reintegração de posse.
Os esclarecimentos foram
prestados pelo comando da
Emdhap em audiência pública
promovida pela Câmara na noite desta terça-feira (24). A convocação do evento partiu do vereador Paulo Campos (Podemos), por meio do requerimento 342/2022. Comerciantes do
Bosques do Lenheiro estiveram
no plenário para tirar dúvidas
sobre a situação, já que alguns
deles receberam notificação judicial para buscar a adequação.
"Os comerciantes me chamaram há 30 dias e todos estavam
preocupados com essa situação.
Quando iniciou o bairro, sabíamos que era de moradias; com a
evolução, houve inúmeros comércios e [a notificação] causou preocupação aos comerciantes", relatou Paulo Campos, que repercutiu fala anterior do procuradorgeral do município, Guilherme
Monaco de Mello, também presente na audiência pública".
"Para nós, é importante ouvir do
procurador que o prefeito está
atento a isso. Há um inquérito
correndo, mas aquele que está em
dia com o pagamento não vai sofrer prejuízo", afirmou o vereador.
O presidente da Emdhap,
Sérgio Maluf Chaim, enfatizou
que é do interesse da Prefeitura
regularizar os casos de imóveis
residenciais que passaram a ter
uso comercial, mediante a atualização do contrato de financiamento, mas alertou para a pressão vinda do Ministério Público
e a necessidade de a adequação
ocorrer antes que a Justiça se
manifeste de forma definitiva.

"A Emdhap está aberta para
resolver isso para que vocês possam preservar a propriedade de
vocês, para não chegar ao ponto
de reintegrar e as pessoas perderem seus imóveis. Queremos regularizar, mas estamos sendo pressionados, não sabemos o que o MP
vai concluir com esse inquérito. A
nossa recomendação é: podendo
regularizar e quitar, passamos a
escritura no dia seguinte. Como
ainda não foi transitado em julgado, ainda temos a chance de resolver, por acordo, todo esse processo", disse, acrescentando que os
moradores devem priorizar a garantia da escritura do terreno.
Assessora jurídica da Emdhap, Vivian Vilela explicou que,
diante do questionamento do
Ministério Público à quantidade
de imóveis que passaram a ter
finalidade comercial no Bosques
do Lenheiro, uma empresa foi
contratada para mapear o atual
uso dos cerca de 1.300 imóveis
do bairro, num trabalho que começou no último sábado (21) e
tem 30 dias para ser concluído.
Quando finalizado, os dados do
levantamento serão encaminhados ao Ministério Público.
"É possível haver comércios e
igrejas, desde que haja uma diferenciação na base de cálculo do
contrato. Todos os que não fizeram essa adequação precisam adequar a base de cálculo, porque também não é justo pagar [o financiamento] como uma casa normal e
auferir lucros [com o comércio
nela]", ponderou Vivian, ressaltando que as prestações obedecem
ao valor venal dos imóveis. "Não é
aleatório; é o valor venal declarado anualmente por decreto, em que
há classificação do uso dos imóveis, numa tabela que é pública.
Não é algo imposto pela Emdhap;
é algo calculado por metro quadrado e, por isso, vai variar de
imóvel para imóvel", completou.
Juarez Oliveira, cujo imóvel
residencial há 16 anos abriga uma
distribuidora de água mineral,
mostrou preocupação com a possibilidade de a parcela que ele paga
pelo terreno ficar maior se o contrato tiver de ser atualizado para
especificar o uso comercial. Ele
sugeriu que seja feita a mudança
da finalidade, de "residencial"
para "mista", sem, no entanto,
acarretar elevação dos valores
originalmente acordados quando
da assinatura do contrato.
Pela proposta de Juarez, somente após a quitação das parcelas desse contrato (no valor total
de R$ 17.847 no caso dele, que começou pagando R$ 97 e hoje paga
R$ 159 mensais) é que a Prefeitura deve iniciar a cobrança da diferença gerada pela atualização do
contrato. "Não estamos nos negando a pagar, mas que se faça
uma coisa justa. Não temos con-

Guilherme Leite

Audiência pública aconteceu na Câmara Municipal, na noite de terça (24)

dições de assinar uma coisa que
não vamos conseguir cumprir.
Que se transformem os comércios em mistos, sem mexer no
contrato e sem alterar as prestações. Terminando esse primeiro contrato, depois iniciamos
uma outra negociação", propôs.
Vereadores que participaram
da audiência pública expuseram
suas preocupações. Cassio Luiz
Barbosa, o Cassio Fala Pira (PL),
endossou a sugestão de Juarez e
pediu que a Prefeitura leve em
consideração a realidade do bairro, formado por pequenos negócios, a exemplo de um mercado
retratado em vídeo que o parlamentar exibiu no telão do plenário. "São pessoas que compram na
caderneta e é assim que ela [a proprietária] consegue sobreviver no
comércio. Se ela fecha, prejudica
outras pessoas que dependem
dela para comer", comentou.
Rai de Almeida (PT) observou que o uso de imóveis residenciais para atividades comerciais é uma situação comum a
várias comunidades, "que vão se
organizando para ter um comércio para o morador não precisar
ir a outro local". "Eles suprem a
demanda da própria comunidade e também são uma forma de
essas pessoas auferirem ganhos.
O Poder Judiciário não pode penalizar essa comunidade sem
dar uma alternativa para que ela
possa regularizar. Concordo que
um comércio precisa ser regularizado, pois uma coisa é eu morar num imóvel e outra é ter uma
atividade comercial, mas vamos
precisar discutir com a Emdhap
e o Poder Judiciário uma saída",
analisou a vereadora, sugerindo
a criação de uma comissão que
faça o acompanhamento do caso.
Thiago Ribeiro (PSC) disse
que, na hipótese de a Câmara receber projeto de lei que permita o
uso misto dos imóveis do bairro,
os vereadores manifestarão apoio.
"A economia no Bosques do Lenheiro gira ali dentro mesmo. Se
for viável trabalhar com a possibilidade de ser [de uso] misto e não
prejudicar as pessoas, tenham a

certeza de que o projeto será
aprovado por nós. Que, juntos,
os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e os moradores,
busquemos uma solução plausível para sanar esse problema."
Gustavo Pompeo (Avante)
elogiou a discussão do caso em
audiência pública, ao lembrar que
a natureza do evento é dar conhecimento a uma questão e buscar
esclarecimentos. O vereador, que
mora no Mário Dedini e acompanhou a formação do Bosques do
Lenheiro ao longo das últimas
duas décadas, propôs que, na
adequação dos contratos, as parcelas sejam escalonadas para que
o aumento se dê aos poucos. "Na
hora da negociação tem que se
ouvir os comerciantes para que
não seja um valor exorbitante. Tem
que ser na intenção não de prejudicar, mas de ajudar", declarou.
O presidente da Emdhap observou que há a possibilidade de
lançar um programa de refinanciamento de dívidas, nos moldes do
já adotado pela Prefeitura, voltado a pessoas que estejam em atraso com o financiamento. "A
Emdhap pode pensar nisso, em
um projeto que precisa ser aprovado pela Câmara. Provavelmente, no segundo semestre, vamos
ter o nosso Refis, para refinanciar, aumentar o número de parcelas ou abater juros e multa
para quem pagar em menos parcelas", afirmou, salientando que
a regularização é "o melhor caminho, pois acaba minando qualquer possibilidade de ser questionado no futuro pela Justiça".
Pedro Kawai (PSDB) sugeriu
que, no caso de ser enviada à Câmara proposta de programa de
refinanciamento de dívidas com
a Emdhap, seja ampliado o número máximo de parcelas, que
hoje, no Refis da Prefeitura, é limitado em 96. "Encontramos situações em que, mesmo com o Refis, se torna inviável o pagamento
da dívida pelo teto das 96 parcelas. Esse teto, em alguns casos, ficou apertado. É preciso aumentar
o prazo [para pagamento] e diminuir o valor da parcela", propôs.

C ENTRO C ÍVICO

Dia D da Campanha de Inverno acontece neste sábado, dia 28
O Dia D da Campanha de
Inverno 2022 vai arrecadar agasalhos, cobertores e acessórios,
entre outras peças, em ação que
será realizada em frente ao Centro Cívico, no sábado, 28/05,
das 8h às 16h, no sistema drive-thru. A Campanha de Inverno é realizada pela EPTV, em
parceria com a Prefeitura, por
meio do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (Fussp).
Na última edição, em 2021,
a campanha arrecadou mais de
26 mil peças. Entretanto, cerca
de 50% da arrecadação recebida não foi de roupas de inverno. As principais necessidades,
de acordo com os organizadores, são roupas de inverno masculinas e infantis, além de cobertores, mantas, meias e até
mesmo fraldas geriátricas.
De acordo com a presidente do Fussp, Andréa Almeida,
a arrecadação pelo drive-thru
é favorável. “O sistema drivethru facilita a doação porque

Divulgação

Andréa Almeida, à direita, presidente do Fussp:
piracicabano é um doador nato

é mais prático já que não é preciso sair do carro. As equipes
do Fussp estarão no Centro Cívico, neste sábado, para receber todas as peças”, disse.
Todos os itens arrecadados
serão encaminhados para a
Central de Projetos para triagem e posterior distribuição

para a população em situação
de vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua.
Após o Dia D, a campanha
seguirá até o dia 31 de julho. Na
Prefeitura de Piracicaba, a caixa
para arrecadação foi disponibilizada no Térreo 1, para que tanto os servidores quanto a popu-

lação possam doar. “Sempre tenho dito que o piracicabano é um
doador nato. Agradecemos sempre a generosidade da população porque é essa ajuda que
nos move”, enfatiza Andréa.
CADASTRAMENTO Para receber as doações da Campanha de Inverno as famílias devem procurar o Cras (Centro de
Referência de Assistência Social)
do seu bairro, que fará o encaminhamento para a Central de
Projetos, local responsável pela
triagem, armazenamento e distribuição dos itens arrecadados.
SERVIÇO
Dia D da Campanha de Inverno 2022. No sábado, 28/05,
das 8h às 16h. Em frente ao
prédio do Centro Cívico, na rua
Capitão Antonio Correa Barbosa, 2.233, Chácara Nazareth.
Mais informações na Central
de Projetos, rua Professor
José Rosário Losso, 946, Jaraguá. Telefones: 3422-9677.
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NÃO FUMAR FAZ BEM PARA A SAÚDE
O cigarro é inimigo da saúde. Entre as
adversidades que o tabagismo pode trazer
– como câncer, doenças respiratórias e cardíacas –, os problemas bucais são destaques. O hábito do cigarro pode contribuir
para o aparecimento de halitose, manchas
nos dentes, perda de dentes e implantes,
doença periodontal e câncer bucal.
As orientações do cirurgião-dentista
são essenciais para manter uma boa saúde bucal e ajudar o paciente a evitar começar a fumar ou parar de vez com esse
hábito. Além de informações técnicas de
cuidados e prevenção, o paciente pode receber apoio de outros profissionais da saúde, inclusive o psicólogo. E isso pode fazer toda a diferença e auxiliar ainda mais.

O psicólogo Diogo Saint-Clair Lacerda
Guedes explica: atualmente, a terapia cognitiva comportamental é a abordagem de psicoterapia recomendada pelo Ministério da Saúde
na perspectiva de cessação do tabagismo.
Tal tratamento costuma ser de curta duração, enfocando a redução gradual do número de cigarros consumidos por dia, desenvolvendo estratégias para confrontar os
sintomas de abstinência aguda, com intuito de fragmentar os comportamentos e rituais relacionados ao hábito de fumar.
Não é raro a necessidade de emprego
de medicações para aliviar tais sintomas.
Portanto, o acompanhamento psiquiátrico
(médico) também poderá ser desejável.
(Fonte: Ministério da Saúde)
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Historiadores mapeiam
46 pontos para visitar no
Cemitério da Saudade

Região Oeste recebeu as duas
primeiras plenárias do OP
Isabela Borghese

Autores do livro "Somos Todos Iguais", Mauricio Beraldo e Paulo Tor Pinto
participaram de roda de conversa promovida pela Escola do Legislativo nesta terça
Que tal antecipar a parada
no nosso destino final e fazer
uma viagem pelo tempo, com curiosidades centenárias, imersão
em grandes obras de arte e lendas que sobrevivem a gerações?
E tudo isso gratuitamente, a céu
aberto? É o que propõem os historiadores Mauricio Beraldo e
Paulo Tor Pinto, autores do livro "Somos Todos Iguais", sobre o Cemitério da Saudade.
Eles participaram na tarde
desta terça-feira (24) de evento online promovido pela Escola do Legislativo, da Câmara Municipal de
Piracicaba. A roda de conversa
"Aspectos históricos e culturais do
Cemitério da Saudade" contextualizou a origem da principal área
de sepultamentos da cidade, cuja
inauguração completará 150 anos
no próxima dia 2 de dezembro.
Chamado no início de "cemitério dos alemães", em razão de
ser a morada final de fiéis protestantes, o "Saudade" hoje se estende por 145 mil metros quadrados.
Abriga túmulos de personalidades nacionalmente conhecidas —
como o do primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Morais,
e o do pintor José Ferraz de Almeida Júnior— e outras que se
tornaram famosas pela mística
"nascida com a morte", como é o
caso de Nelsinho Sant'Anna, também chamado de "o menino da
chupeta", a quem se rogam preces pela saúde das crianças.
Maurício e Paulo mapearam
46 pontos de grande interesse
histórico e artístico do Cemitério
da Saudade: 43 sepulturas, a capela de São Miguel Arcanjo e os
dois portais —o "Monumental",
que hoje funciona como o principal acesso, pelo Largo da Saudade, e o "de 1871", nome denunciado pela inscrição visível no
topo, que faz menção ao ano de
fabricação do portão que antes
servia como entrada, pela avenida Independência, na altura do
estádio Barão da Serra Negra.
O objetivo do mapeamento é
estimular idas ao Cemitério da
Saudade que não estejam relacionadas aos tristes motivos que levam a maioria das pessoas a atravessarem seus portões. Paulo ressalta que o local tem potencial
para ser transformado em espaço de visitação, com eventos culturais, a exemplo de tours guia-
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A segunda plenária do OP foi realizada no Centro Social Novo Horizonte

O Cemitério da Saudade hoje se estende por 145 mil metros quadrados

dos com a participação de escolas
e outros grupos interessados.
"Nesses dois anos da pandemia, os cemitérios ficaram em
evidência. Apesar de natural,
todo mundo quer fugir da morte
e a gente, que estuda e gosta dessa cultura, tem que aproveitar
esse espaço para desmitificar isso
e torná-lo espaço de visitação. É
preciso tirar esse medo, esse estigma do cemitério", comentou o
historiador, que é membro da diretoria da Associação Brasileira
de Estudos Cemiteriais e já participou de encontros sobre a temática em países como Argentina, Colômbia, Chile e Peru.
"É um dos lugares mais bonitos da cidade", completou Mauricio, endossando opinião antes expressa por Paulo e também pelo
vereador Pedro Kawai (PSDB), que
é coordenador da Escola do Legislativo e fez a abertura da roda
de conversa. Funcionário do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, ele chamou a
atenção para o tesouro cultural
que há em cada lápide. "É um
museu a céu aberto, onde encontramos obras de arte e túmulos
históricos, como de Prudente de
Morais, Barão de Serra Negra,
Barão de Rezende, Parafuso e Erotídes de Campos", disse Maurício.
No livro "Somos Todos
Iguais" —cujo título remete à frase, em latim, que adorna o Portal Monumental (Omnes similes
sumus)—, o roteiro com os 46

pontos de visitação é acompanhado de fatos históricos que os
contextualizam. (Para fazer o
download do livro, acesse
IHGP.org.br ou clique aqui). A
segunda parada do percurso, por
exemplo, é no túmulo de Gaspar
Fessel, o primeiro coveiro do cemitério, que, em seus 33 anos na
função, enterrou 20 mil pessoas.
Perto dali, destaca-se a sepultura de padre Galvão. "É uma
das mais emblemáticas, pois fica
no meio da rua. Existe a lenda
de que, no enterro, o caixão começou a ficar muito pesado e o
deixaram ali mesmo, no meio da
rua. Mas a verdade é que, como
o cemitério passou por várias reformas, foram fazendo novos arruamentos, porém não quiseram
mexer nessa sepultura. Ali tinha
uma capela, que depois foi demolida, mas não quiseram mexer no túmulo", explicou Mauricio.
Mediado pelo jornalista Rodrigo Alves, diretor do Departamento de Comunicação Social
da Câmara, a roda de conversa
também abordou as circunstâncias que fizeram Piracicaba ter
um novo local para sepultamentos. Até o século 19, predominava a tradição de enterrar os
mortos ao redor de igrejas ou
mesmo dentro delas (no caso de
religiosos e pessoas eminentes).
"Com o passar do tempo, proíbe-se de enterrar nas igrejas e os
cemitérios passam a ser locais públicos. O da praça Tibiriçá foi o

primeiro, para enterrar os mais
pobres, escravos, suicidas, pessoas
condenadas", disse Maurício, sobre o local onde atualmente está a
Escola Estadual "Moraes Barros".
Em seguida, foi aberto o do Colégio
Dom Bosco, na rua Boa Morte. "Os
protestantes não tinham espaço,
eram enterrados em fazendas",
continuou Paulo. "Em 1860, um
pedaço de terra é doado ao pastor
Otto, onde começam a ser enterrados os protestantes que não tinham
oportunidade de ser enterrados em
espaços católicos", completou.
O "pedaço de terra" doado ao
médico alemão Otto Rodolfo Kupfer é a parte "velha" do Cemitério da Saudade, que na época tinha um muro que separava as
áreas onde católicos e não-católicos estavam sepultados. Paulo
acredita que a divisão permaneceu até a reforma de 1904, na qual
se deu a construção do Portal
Monumental, que mudou a entrada para o Largo da Saudade.
Um conjunto de quatro túmulos protestantes que datam do início do cemitério está em processo
de tombamento no Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio
Cultural de Piracicaba). As lápides
remanescentes também fazem
parte da visita sugerida pelos autores de "Somos Todos Iguais".
"A história está nesses túmulos.
Temos que transformar o cemitério em local histórico e turístico e
quebrar esse paradigma de tristeza e morte", concluiu Maurício.

O RDINÁRIA

A região Oeste recebeu as duas
primeiras plenárias do Orçamento Participativo na segunda e terça-feira, dias 23 e 24/05, nos centros sociais dos bairros Tatuapé e
Novo Horizonte, respectivamente.
Coordenadas pela Secretaria Municipal de Governo, as plenárias
acontecerão sempre a partir das
19h, às segundas e terças-feiras,
com o objetivo de manter contato com a comunidade, associações, entidades civis organizadas, no sentido de receber demandas sobre investimentos,
manutenção e serviços públicos.
A região Oeste abrange cerca de
47 bairros. As plenárias abrangerão as seis regiões da cidade (Oeste, leste, norte, sul, centro e rural)
e prosseguirão até o dia 28/06.
O assessor da Secretaria de
Governo e coordenador do OP,
Jackson Santiago, destacou ser
importante a participação da sociedade nas plenárias, por permitir
que apresente as carências de seu
bairro e região. “O Poder Público
tem restrições orçamentárias, mas
junto com a sociedade podemos
encontrar alternativas que beneficiem a coletividade”, disse.
Um dos participantes da plenária de ontem foi Jorge Ribeiro, 26 anos, líder comunitário e
morador do bairro Santa Fé. Ele
reconhece a importância do Orçamento Participativo e, para ele,
esse é o caminho mais apropriado para que as comunidades possam se manifestar e apresentar
as demandas de seus bairros.
Durante a reunião ele apresentou a sua demanda, que é a construção de um centro comunitário para atender os moradores
do Santa Fé I, II e III. "Fiz questão de exercer minha cidadania
em busca de melhoria para a região em que vivo", observou.
Luana Ires da Silva, 19 anos,
da região do Novo Horizonte, participou pela primeira vez de uma
plenária do OP. “Vim para a reunião para ouvir e aprender como é
o funcionamento de uma plenária. A cultura sempre esteve presente em minha vida e participo
intensamente de eventos culturais
da cidade. A minha demanda é a
ampliação das opções culturais
voltadas aos jovens. Minha ex-

pectativa é que a Administração
municipal possa nos ouvir e atender o nosso pedido”, completou.
DEMANDAS – Entre as demandas apresentadas pelos representantes da região Oeste estão o
recapeamento asfáltico no bairro
Jardim Planalto e Loteamento
Ipanema; construção de duas salas no Espaço do Centro Social do
Jardim Planalto; instalação de
parque infantil na praça do Jardim Planalto; instalação de câmeras de monitoramento na rua
Maria Isabel da Silva Matos, em
frente à escola municipal Enedina Lourenço; construção de ponte sobre o ribeirão do Enxofre, ligando a rua Maria Isabel da Silva Matos com a rotatória no final
da rua Madre Maria Teodora;
construções de campo de futebol
no Nazareth II; reforma do centro comunitário do Vila Cristina
e um centro cultural no Jaraguá.
A comunidade também solicitou a construção de uma unidade do Programa Saúde da Família do Tatuapé II; conclusão
das obras da escola municipal de
educação infantil Marcia Regina
Giuliani Novello; revitalização e
reforma do campo de futebol do
Jardim Tókio e regularização
fundiária e canalização do esgoto da Comunidade Portelinha.
Caso as demandas apresentadas na plenária tenham algum
aditamento ou acréscimo, o participante poderá encaminhar os respectivos acréscimos até cinco dias
úteis após a data de realização da
plenária à Secretaria Municipal de
Governo ou à Coordenação Paritária do Conselho Municipal do
Orçamento Participativo, por intermédio de ofício/carta ou e-mail
comop@piracicaba.sp.gov.br.
O Orçamento Participativo
(OP) é um mecanismo governamental de democracia participativa que permite aos cidadãos
influenciar ou decidir sobre os
orçamentos públicos de prefeituras municipais para assuntos
locais, por meio de processos de
participação da comunidade.
As próximas plenárias acontecem nos dias 30 e 31/05, no Centro
Social Sol Nascente/Alvorada, e no
Centro Comunitário Piracicamirim/Petrópolis, respectivamente.

E DUCAÇÃO

Legislação aprecia criação de data para conscientizar sobre epilepsia Demandas de escola municipal
A inclusão do 26 de março no
calendário oficial do Município
como o "Dia Roxo", o Dia Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia, será apreciada
na noite de hoje, 26, na 21ª reunião ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Piracicaba.
A instituição da data, proposta por meio do projeto de lei
78/2022, de autoria do vereador
André Bandeira (PSDB), segundo texto da propositura, tem como
premissas conscientizar a população sobre o que é a epilepsia,
combater o preconceito para com
as pessoas que dela padecem, sensibilizar a sociedade, divulgar as
atitudes a serem tomadas pelos
que presenciam uma crise, estimular atividades de divulgação,
proteção e apoio às pessoas com
epilepsia e seus familiares e "divulgar, prestar informações e
apoiar pessoas com epilepsia que
buscam tratamentos de saúde".
Na justificativa do projeto, o
vereador traz que a data foi criada "por uma criança de nove anos
de idade, Cassidy Megan, de Nova
Escócia, no Canadá, juntamente
com a associação de epilepsia da
cidade", e lembra que a epilepsia
é uma alteração neurológica cu-

jas crises "podem se manifestar
com convulsões que variam entre
breves lapsos de atenção e contrações musculares até episódios prolongados e severos, e se
manifestar em qualquer pessoa,
independente da faixa etária".
Assim, de acordo com o parlamentar, "tais características levam
ao preconceito contra as pessoas
com essa doença, sendo certo que
justo se faz a presente homenagem,
trazendo para a cidade de Piracicaba, oficialmente, um dia que é
celebrado no mundo inteiro como
símbolo de conscientização sobre a
doença e combate ao preconceito".
ORDEM DO DIA - Ao
todo, 14 matérias devem ser apreciadas na noite desta quinta-feira, das quais 2 são projetos de
decreto legislativo, 9 são requerimentos e 3 são projetos de lei.
Dentre os requerimentos, o
416/2022, de autoria do vereador Gilmar Tanno (PV), solicita
informações ao Chefe do Executivo sobre eventual despejo irregular de esgoto sanitário na lagoa do Parque da Rua do Porto.
O parlamentar quer saber se houve denúncias de despejo irregular nos últimos dois anos e também pergunta se há monitora-

mento periódico dos parâmetros
da qualidade da água da lagoa.
Já o requerimento 400/2022,
assinado por André Bandeira,
busca informações sobre viagem
a Las Vegas, nos EUA, por uma
comitiva da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente (Sedema) para
participar da “WasteExpo 2022”,
realizada entre os dias 9 e 12 de
maio deste ano. O vereador pergunta quantos servidores participaram do evento, seus respectivos cargos, os valores gastos
pela comitiva, pede a lista dos
locais visitados e também questiona se os valores empenhados
são oriundos ou não dos cofres
públicos. Em caso negativo, o
vereador pergunta o nome da
pessoa/empresa que porventura
tenha financiado a viagem.
Outro requerimento previsto
para ser apreciado durante a 21ª
reunião ordinária de 2022 é o
419/2022, de autoria do vereador
Cássio Luiz Barbosa (PL), que
pede ao Executivo informações
"sobre a oferta, a compra, o recebimento, a guarda, o manuseio, a
distribuição e o descarte dos lotes de testes de Covid-19 referentes ao segundo semestre de 2021
e ao primeiro semestre de 2022".

De acordo com informações enviadas ao vereador, "lotes de testes de Covid-19 estão
sendo descartados, pelo simples fato de que o prazo de validade deles expirou e, portanto,
não podem mais serem utilizados". Assim, Cássio pede a lista
dos lotes de testes vencidos ou
cuja data de vencimento está
próxima, a quantidade de testes
distribuída nas unidades de saúde do município e, também, pergunta como, atualmente, é realizada a testagem no Município.
TRIBUNA POPULAR - A
tribuna popular da 21ª reunião
ordinária de 2022 será ocupada
por Rui Cassavia Filho, que versará sobre o tema "Regularização fundiária urbana específica
- Ocupação territorial e suas consequências". O orador terá um
total de 10 minutos de fala.
TRANSMISSÃO - Os trabalhos poderão ser acompanhados, ao vivo, pela TV Câmara
(sintonizada nos canais 11.3 em
sinal aberto digital, 4 da Claro/
Net e 9 da Vivo Fibra, no site
camarapiracicaba.sp.gov.br/tv e
nos perfis no Facebook e no YouTube), pela Rádio Câmara Web e
pela Rádio Educativa 105,9 FM.

são apresentadas ao Executivo
Assessoria Parlamentar

Gabinete do vereador Gilmar Rotta esteve na escola
municipal Professora Anna Maria Fontabelli Avansi

A fim de tentar solucionar os
problemas de infraestrutura da
escola municipal “Profª Anna
Maria Fontabelli Avansi”, o gabinete do vereador Gilmar Rotta
(PP) visitou na manhã desta quarta-feira (25) a unidade, localizada
no bairro Gilda, acompanhados
dos funcionários da Secretaria
Municipal de Educação, engenheira Ana Cabani e Luciano Trevisan,
e o líder comunitário Adriano de
Souza Sabiá. O grupo foi recepcionado pela diretora da escola, Mariane Bortoleto Christofoletti.

As raízes das árvores na
parte do fundo da escola levantaram as placas de cimento da calçada, causando risco
de acidentes aos alunos que
passam por ali, além de terem
sido encontrados animais peçonhentos embaixo da placa,
preocupando a todos. Durante a visita, o responsável pela
manutenção escolar realizou a
medição da calçada e informou os dados necessários à
engenheira para que seja iniciado o reparo com urgência.
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Vereador fiscaliza trabalho
de recapeamento do acesso
Assessoria Parlamentar

I NVESTIMENTO

Prefeitura vai fazer reforma
na EMEI Profº Walter Vitti
Além da reconstrução das salas, a reforma na unidade escolar contempla
outros reparos na fachada, pintura, troca de pisos e revitalização da área verde

Estrada que dá acesso aos bairros rurais de Santana e Santa Olímpia

Nesta segunda-feira (23), o
vereador Anilton Rissato (Patriota), esteve na estrada PIR 330,
que liga os bairros Santana e
Santa Olímpia à região central
de Piracicaba (SP), para conferir a manutenção na estrada. A
via estava cheia de buracos, deformidades no asfalto e necessitava de melhorias de infraestrutura para a segurança dos
condutores. Além do asfalto, o
vereador destacou a necessidade de manter a lateral da estrada
limpa, sem mato e a necessidade
de instalação de iluminação.
De acordo com o parlamentar, a reforma ocorreu após muita cobrança por parte do vereador em conjunto com o deputado
estadual Alex de Madureira (PL)
e moradores dos bairros. "Agradeço ao deputado estadual Alex

de Madureira, após visita ao local, no dia 29 de abril, quando se
comprovou o precário estado de
conservação do trecho. O deputado acionou a concessionária
Eixo SP, que se responsabilizou
pelo serviço após acordo firmado
com o MP - SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e a
Prefeitura de Piracicaba em reunião realizada no dia 2 de maio.
Participaram da reunião o
promotor de Justiça, Luciano Gomes de Queiroz Coutinho, representando o MP-SP, os secretários
municipais de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes, Jane
Franco de Oliveira, e de Obras,
Paulo Sérgio Ferreira da Silva, representando a Prefeitura, e Márcio Dantas dos Santos e Robinson Alexandre de Ávila, representando a concessionária Eixo SP.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou ontem, 25, no Diário Oficial, a homologação da reforma da estrutura da EMEI Profº Walter Vitti, no bairro Pauliceia. Com investimento de R$ 801.799,29 do
Tesouro Municipal, a empresa
NG7 Construções será responsável pela reconstrução parcial da
unidade escolar. A escola é a primeira de um pacote de reformas.
"Um dos nossos projetos para
Educação passa pela reforma e reestruturação das unidades escolares. Essa escola é um dos casos
que, infelizmente, acabam sendo
recorrentes: logo após a entrega
da obra, que neste caso ocorreu
em 2012, os problemas estruturais
já começaram a aparecer. Não vamos mais aceitar esse tipo obra",
afirma o prefeito Luciano Almeida.
Após a emissão da Ordem de
Serviço (OS), a obra na unidade
escolar tem previsão de término
de 180 dias e consiste na demolição e reconstrução de quatro
salas de aula, que – devido à erosão do terreno – tiveram sua estrutura danificada, ocasionando
trincas nas paredes, tornando as
salas impróprias para uso.
Além da reconstrução das
salas, a reforma na unidade esco-

lar contempla outros reparos na
fachada, pintura, troca de pisos e
revitalização da área verde situada na área externa da escola.
O secretário de Educação Bruno Roza lembra que a reforma da
EMEI Profº Walter Vitti é essencial para a escola voltar a sua integral capacidade. “Desde o ano passado a Secretaria Municipal de
Educação e a Secretaria Municipal de Obras trabalham em parceria no desenvolvimento do projeto
de reconstrução da escola para que
a unidade volte a operar em 100%
de seu espaço”, frisa Roza.
Com parte da estrutura interditada desde 2019, após vistoria
das secretarias municipais de
Educação e de Obras, para preservar a integridade dos alunos e profissionais, a escola trabalha apenas
com as salas de aulas que não tiveram a estrutura comprometida.
“Toda a comunidade escolar
espera por essa reforma. Os problemas estruturais traziam receio
e impossibilitavam melhorias no
espaço, o que diminuiu o número
de crianças atendidas e profissionais”, lembra a diretora da escola, Juliana Salmazzi Dezorzi.
Atualmente a escola atende
cerca de 170 alunos de 0 a 5 anos.
Com a reforma, a unidade tem a
estimativa de atender cerca de 250

Fábio Lisboa/Educação

Prefeitura vai fazer reforma estrutural na EMEI Profº Walter Vitti

alunos. Em 2019, após a interdição de quatro salas, parte dos alunos foi realocada em outras unidades da Rede Municipal, como
a EM Joaninha Morganti e EM
Prof. Irineu Umberto Packer.
Durante a reforma, o atendimento aos alunos não será prejudicado, uma vez que as salas que
serão demolidas para reconstrução
têm acesso independente da área
onde os alunos são atendidos atualmente. Quanto aos outros ambientes que receberão intervenção,
será feito cronograma de ação para
que não prejudique as atividades.
HISTÓRICO – De acordo

com a justificativa do projeto licitatório, a EMEI Profº Walter Vitti
foi inaugurada em 2012 e, seis
meses após a construção, as paredes já apresentaram as primeiras
trincas. Em 2014 foi constatado
que a área onde a escola foi construída é de solo arenoso, o que
acelera a erosão e o movimento
do terreno, que causaram os danos estruturais na unidade. No
mesmo ano foi feito trabalho no
solo que desacelerou parcialmente essa erosão, porém não resolveu o problema. Desta forma,
após vistoria, laudo técnico interditou parte da estrutura em 2019.

L ANÇAMENTO

V AREJÃO

Hyundai divulga teaser de
primeiro N Line no Brasil

Encontro de Meliponicultura Urbana reúne 350 pessoas na Paulista

A Hyundai compartilhou,
em suas redes sociais, teaser do
primeiro veículo N Line no Brasil, que será lançado nas próximas semanas. Na imagem, é possível ver o logotipo característico
dos veículos de estilo diferenciado da marca, aplicado ao que pa-

rece ser parte da grade frontal.
Mais informações sobre a novidade serão divulgadas nos próximos dias, nos perfis da Hyundai no Instagram (@hyundaibr),
no Facebook (facebook.com/
hyundaibr) e no canal do Youtube (youtube.com/hyundaibr).

O Encontro de Meliponicultura Urbana, ocorrido no último domingo, 24, no Varejão da
Paulista, reuniu cerca de 350
pessoas interessadas na criação
de abelhas ASF (Abelhas Sem
Ferrão ou Nativas). A Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento),
apoiou o evento, que contou com
oito estandes, envolvendo expositores de diversos municípios,
como Santa Bárbara d’Oeste,
Santo Antônio da Posse, Sorocaba, Capão Bonito, São José da
Barra, Americana e Piracicaba.
Difundir a criação das
abelhas ASF na área urbana e

rural foi o objetivo do encontro, segundo o organizador
Carlos Jesus de Souza. “Mostramos às pessoas que as abelhas sem ferrão não são nocivas
e que é possível fazer a criação
delas em casa tranquilamente”.
De acordo com ele, “a parceria com a Sema foi de suma
importância, pois possibilitou
este encontro em Piracicaba,
atraindo centenas de pessoas
num lugar tão privilegiado
como o espaço do Varejão da
Paulista”. Durante o evento
houve o sorteio de um enxame
de Bugia, um enxame de mandaçaia MQQ e dois enxames de
Jataí, além de outros brindes.

Thais Passos/SEMA

Encontro reuniu interessados na criação de abelhas sem ferrão
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FALECIMENTOS
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.
------------------------------------------

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00

SR. WILSON ROBERTO NUNES
MACIEL faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 53 anos, filho do
Sr. Jeronimo Nunes Maciel, já falecido e da Sra. Maria Antonia da Silva Maciel; deixa o filho: Jhony Wilson Nunes Maciel. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às
10h00 no Cemitério Municipal da Vila
Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

da com o Sr. Antonio Sergio Angeleli. Deixa 06 netos, 10 bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 14h00 do
Velório do Cemitério Municipal de
Rio das Pedras/SP para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

MENINA JASMINIE GABRIELA
DREGER RUBIA faleceu anteontem,
na cidade de Campinas/SP, contava 01 ano, filha do Sr. Weslei Francisco Rubia e da Sra. Luane Karoline Dreger Bonfim. Deixa familiares
e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 09h00 do Velório do Cemitério
Municipal da Vila Rezende, sala 02,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ODETTE MALAVASI CAMARGO NEVES faleceu ontem,
nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Rodolfo Malavasi e da Sra. Dolores Vargas Malavasi, era viúva do Sr. Juarez Camargo Neves; deixa o filho: Eduardo Camargo Neves Sobrinho, já falecido. Deixa nora, netos, demais
familiares e amigos. Sua Cerimônia
de Cremação foi realizada ontem,
tendo saído o féretro às 16h00 do
Velório da Saudade, sala 03, para
Crematório Unidas – Bom Jesus na
cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. FLORINDA BUCIOLOTTI
SANJUAN faleceu anteontem, na
cidade de Rio das Pedras/SP, contava 95 anos, filha dos finados Sr.
Antonio Buciolotti e da Sra. Eliza
Nicolai, era viúva do Sr. Thomaz
Sanjuan; deixa os filhos: Luiz Thomaz Sanjuan, casado com a Sra.
Fatima Ap. Moraes Sanjuan; Irineu
Sanjuan, casado com a Sra. Ivone
Ap. Strapasson Sanjuan e Maria
Aparecida Sanjuan Angeleli, casa-

SRA. VANDA MARIA ZANCHETA
faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr.
Sylvio Zancheta e da Sra. Maria Lygia Cypriano Zancheta; deixa a filha:
Aline Zancheta. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade,
sala “02”, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. JESSE MIRANDA VITALE
HELLMEISTER faleceu ontem, na
cidade de São Paulo/SP, contava
78 anos, filha dos finados Sr. Alberto Vitale e da Sra. Lysenor Miranda Vitale, era viúva do Sr. Antonio Carlos Hellmeister; deixa as filhas: Graziela Vitale Hellmeister e
Marina Vitale Hellmeister Fernandes. Deixa neto, 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. AMADEU ZAGO faleceu ontem, nesta cidade, contava 78
anos, filho dos finados Sr. Jose
Zago e da Sra. Benedicta Baptista Zago, era casado com a Sra.
Maria Aparecida Pereira Zago;
deixa os filhos: Jose Americo
Zago, casado com a Sra. Rose
F a n t i Z a g o ; Ve r a L u c i a Z a g o
Santos, casada com o Sr. Sidnei
Santos; Silvia Mara Zago; Marcos Aparecido Zago, casado com
a Sra. Marina Domingues e Aguinaldo Zago. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 09h00
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, sala “01”, para
o Cemitério Parque da Ressurreição em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ELIZETE APARECIDA ROCCA GIOVANONI faleceu ontem,
nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Antonio Rocca
e da Sra. Elzira Florinda Rocca,
era casada com o Sr. Ademir Giovanoni, deixa os filhos: Daniela Giovanoni Garcia, casada com o Sr.
Thiago Garcia; Thiago Antonio Giovanoni, casado com a Sra. Rose
Giovanoni e Lucas Giovanoni, casado com a Sra. Andresa Gonçalves. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Sua Cerimonia de Cremação
será realizada hoje às 10h00 no
Crematório Unidas – Bom Jesus da
cidade de Piracicaba – SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
EMPRESÁRIO ALBERTO MONDONI faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr.
Felix Mondoni e da Sra. Jacyra Barbosa Mondoni, era casado com a
Sra. Alice de Angelo Mondoni; deixa
os filhos: Elenice Mondoni; Rodolfo
Mondoni, casado com a Sra. Vania
Rocha de Oliveira Mondoni e Alexandrina Mondoni Martins, casada
com o Sr. Nicolas Martins. Deixa
netos, bisnetas, demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de Cremação será realizado hoje, saindo o
féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala
“A”, para o Crematório Unidas-Bom
Jesus da cidade de Piracicaba-SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. TEREZA DE SOUZA POMPEU faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Palmiro Pompeu. Era filha do Sr. Domingos Agostinho de Souza e da Sra. Eufrausina Candida de Jesus, ambos falecidos. Deixou ainda Irmãos, Cunhados e Sobrinhos. O seu sepultamento deu-se ontem ás 13:00hs,
saindo a urna mortuária do velório
da Saudade sala - 07, seguindo
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazido da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

ba, aos 77 anos de idade, era filho
do Sr. Oscar Neme, falecido e da
Sra. Maria Elza Dias Valencio
Neme. Deixa irmãos, sobrinhos e
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem ás
17:00hs, saindo a urna mortuária
do Velório - Sala 01, seguindo para
o Cemitério da Saudade, onde foi
inumado em jazido da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ISABEL GOMES DA SILVA
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade, era
casada com Sr. Olival Pininga da
Silva, filha do Sr. Silvino Gomes
da Silva e Sra. Maria Rocha da
Silva, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Tania Maria Silva Bortoletto, Elisabete Gomes do Nascimento, Sueli Aparecida Gomes Ribeiro, Paulo Sérgio Gomes da Silva e
Olival Gomes da Silva e Jose Carlos da Silva, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem ás
17:00hs, saindo a urna mortuária
do Velório - Sala 6, seguindo para
o Cemitério da Saudade, onde foi
inumada em jazido da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. ORLANDO FERREIRA DA SILVA
CORTES faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 81 anos
de idade e era Casado com a Sra.
Jacqueline Nogueira Santiago Cortes. Era filho do Sr. Manoel Ferreira da Silva Cortes e da Sra. Maria
Luiza de Melo Cortes, falecidos.
Deixa o filho: Patrik Cortes e os irmãos: Ana Maria Cortes, Maria Luiza do Espirito Santo Cortes, José
Leonardo Cortes, Paulo Cortes,
Martinho Cortes, falecido, Francisco Cortes, falecido, Cecilia F. Cortes, falecida e Regina C. Cortes
Matias, falecida. O seu corpo foi
transladado ontem para a cidade de
Mogi das Cruzes – SP e o seu sepultamento deu-se ontem as 16:30
hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério São Salvador, seguindo para o referido Cemiério,
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

PROFº OSCAR DIAS NEME faleceu ontem na cidade de Piracica-

SRA. VILMA NELI PEREIRA DA
CUNHA SALLES faleceu dia 23 pp

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:4007216-95.2013.8.26.0451. Classe:
Assunto: Monitória - Nota Promissória. Reque-rente: COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃOPAULO. Requerido: MIGUEL LAMATRIZ. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro de Piracicaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Mie
Murata, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MIGUEL LAMATRIZ, Brasileiro,
Agricultor, RG 7837994, CPF 849.540.608-00, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória nº 4007216-95.2013.8.26.045, por parte de COOPERATIVA DOSPLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando em síntese: “o
recebimento do valor de R$ 123.266,69 (Setembro/2013), referente as Notas Fiscais nºs. 49246, 51653, 55807, 61880 e 55807; com vencimentos nos dias 10/10,
10/11, 20/11, 10/12 todas do ano de 2008 e 20/05/2009 respectivamente; valores:
R$25.200,00, R$20.720,00, R$5.115,00, R$3.971,75 e R$5.115,00 respectivamente”. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital
(20 dias), pague o débito no valor de R$ 123.266,69(setembro/2013), devendo
ser atualizado, com os honorários advocatícios, ou ofereça embargos, sob pena
de conversão em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Piracicaba, 17 de maio de 2022.

na cidade de Piracicaba, aos 82
anos de idade e era viúva do Sr.
Jorge Salles. Era filha do Sr. Abilio
Pereira da Cunha e da Sra. Zulmira Bueno da Cunha, falecidos.
Deixa os filhos: Jorge Gabriel Salles, Jorge Augustus Salles, Heloisa Helena Salles Sanches casada
com Claudinei Sanches e Heliana
Clara Salles casada com Estevam
Alberto Napolitano Júnior. Deixa os
netos: Marilia, Frederico, Giordano e Léo, falecido. O seu sepultamento deu-se dia 24 pp as 16:30
hs, saindo a urna mortuária do
velório do cemitério Parque da
Ressurreição sala A, seguindo
para a referida necrópole onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. NEIDE VERNIER FACCINI faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 92 anos de idade e era
viúva do Sr. Orlando Faccini.Era
filho do Sr. Primko Vernier e Sra
Laura Vernier, ambos falecidosDeixa os filhos: Luiz Fernando
Faccini casado com Silvia Regina
Chaves Faccini e Orlando Faccini,
falecido. Deixa demais parentes e
amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade
São Paulo e seu sepultamento darse-á hoje as 16:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório do Cemitério
Vila Mariana - São Paulo, seguindo
para o referido cemitério, onde será
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. DIRCE PONTES BONFIM faleceu ontem na cidade de Rio da
Pedras, aos 74 anos de idade e
era viuva do Sr. Olivi Machado
Bonfim. Era filha do Sr. José Lou-

renço Pontes e Sra. Waldomira
Maria Pontes, falecidos. Deixa os
filhos: Jair Machdo Bonfim casado com Eliana Borges Bonfim, José
Machado Bonfim e Neli Bonfim Fagundes casada com Eugenio Lemos Fagundes. O seu sepultamento dar-se-á hoje ás 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério
Municipal naquela localidade, onde
será inumada em jazido da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ FRIAS NETO faleceu no
dia 23 pp, na cidade de Rio das Pedras, aos 68 anos de idade, e era
casado com a Sra. Maria Odete dos
Santos Frias. Era filho do Sr. Aristeu Frias e da Sra. Suzana Jimenez
Frias, falecidos. Deixou os filhos:
Jaqueline dos Santos Pinto, Aristeu
Frias Neto, Fernando Frias e Luciene dos Santos Frias. Deixa também
netos. O seu sepultamento foi realizado no dia 23 pp as às 15:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de Rio das Pedras, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério da Saudade em Piracicaba,
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
CINTIA CRISTINA RACIONI faleceu anteontem na cidade de São
Pedro aos 26 anos de idade e era
filha do Sr.Albino Eusebio Racioni
da Sra.Maria José dos Santos Racioni. Deixa parentes e amigos.O
seu sepultamento deu se ontem
ás 14:00 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)

- 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

CLUBE DO SAUDOSISTA DE PIRACICABA - CLUSAPI
EDITAL DE INSCRIÇÃO
JOSÉ DE FREITAS FILHO, vice presidente do Conselho Deliberativo do Clube do Saudosista de Piraciicaba sediado a Rua Castro Alves 291Jardim Pacaembu em Piracicaba SP, no âmbito de
suas prerrogativas legais estatutárias, leva ao conhecimento
público de seus associados que, entre os dias 06 a 10 de junho
de 2022, das 09:00 h as 17:00 h estará aberta na secretaria do
Clube, inscrição para registro de chapas concorrentes ao pleito
visando eleição de nova diretoria para gerir o Clube no biênio
2022 a 2024, bem como inscrição de associados interessados
em participar da renovação parcial do Conselho Deliberativo
conforme determina o Artigo 34º, letra A do Estatuto Social. A
chapa elaborada dos candidatos concorrentes poderá ser inscrita no livro próprio pelo candidato ao cargo de presidente assinado e aos demais também assinados com apresentação da
carteira social e recibo quitado do mês de junho de 2022. O
presente Edital será publicado no jornal Tribuna Piracicabana e
ficará exposto no mural no hall de entrada do Clube.
Piracicaba, 25 de maio de 2022
JOSÉ DE FREITAS FILHO
Vice-Presidente
Conselho Deliberativo

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 36/2022, Processo: 971/2022, que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos de Informática TABLETS. As propostas serão acolhidas com início no dia 26 / 05 /2022 às 10:00
horas até às 08:00 horas do dia 08 /06/2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 08 /06/2022. Deve ser observado o horário de
Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da Internet,
por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua
Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através
do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br . São
Pedro, 25 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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R ECURSOS
Divulgação

Deputada Bebel destina mais
R$ 150 mil para Rio das Pedras
Recurso foi solicitado pelo ex "Vereador Canela do PT" e o PT de
Rio das Pedras, que agradecem a deputada Bebel pelo atendimento

RECAPEAMENTO
A obra de recapeamento asfáltico da cidade chegou ao
fim dentro do cronograma estabelecido entre prefeitura e
a empresa que realizou os
trabalhos. Em aproximadamente 30 dias, 24 ruas foram
recapeadas em 8 bairros diferentes. A obra que começou
pela rua Prudente de Moraes
trouxe melhorias por onde
passou e aconteceu de forma rápida, sem grandes alterações na rotina dos locais
por onde esteve. O bairro Vi-

toria Perin Cezarino, conhecido como Pombal teve praticamente todas as ruas recapeadas. Outros bairros como
Bela Vista, Bom Jardim, Vitorio Cezarino, Bom Jesus tiveram as vias de maior movimento recapeadas para trazer melhorias nos acessos e
na mobilidade do bairro. A
obra conseguiu trazer mais
conforto, mais segurança,
valorização das áreas onde
passou e com certeza melhoria para os cidadãos.

S OLIDARIEDADE

Campanha do agasalho
tem dia D neste sábado
Este ano o frio antecipou sua
chegada e o Fundo Social de Solidariedade juntamente com a
prefeitura estão atuantes em reforçar a campanha do agasalho.
Para isso neste sábado dia
28/05 fazem o dia D de arrecadação com a campanha acontecendo na frente da Igreja Matriz a partir das 8 da manhã.

Os postos de arrecadação
já estão distribuídos pelas repartições públicas e pelo comércio local para quem quiser
antecipar a sua doação.
O Fundo Social destaca que
toda doação é bem vinda, mas o mais
necessário são as blusas, cassacos e
cobertores mesmo para suprir as
necessidades dos mais carentes.
Divulgação

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:
AILTON DA SILVA e LUCINÉIA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, motorista, nascido em Ivaiporã - PR, aos 26/09/1971, residente e domiciliado na Rua Júlio
Rogero, nº 158, Jardim Santa Tereza, Rio das Pedras - SP, filho de
MAURICIO DA SILVA e de SANTINA ANDRE DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, motorista, nascida em Adrianópolis - PR, aos 19/10/1975, residente e domiciliada na Rua Júlio
Rogero, nº 158, Jardim Santa Tereza, Rio das Pedras - SP, filha de
ORIAS XAVIER DE OLIVEIRA e de MARIA NADIR DE OLIVEIRA.
MARCIEL LUTGENS e PRISCILA CIRICO VIRGILIO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, motorista, nascido em Piracicaba - SP, aos 14/07/1984, residente e domiciliado na Rua Trajano
Alves de Moura, nº 302, Jardim Santa Tereza, Rio das Pedras - SP,
filho de MARCO ANTONIO LUTGENS e de SIRLEI CÉLIA RIBEIRO; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascida
em São Paulo - SP, aos 06/05/1983, residente e domiciliada na Rua
Trajano Alves de Moura, nº 302, Jardim Santa Tereza, Rio das Pedras
- SP, filha de JOSÉ VIRGILIO e de MARIA FERREIRA CIRICO VIRGILIO.

A deputada estadual Professora Bebel (PT) acaba de conseguir a liberação de mais R$ 150
mil para a cidade de Rio das Pedras, para serem utilizados em
pavimentação asfáltica e recapeamento de ruas da cidade. O recurso foi solicitado pelo ex-Vereador
Francisco Vanderley Sarmento de
Andrade ("Vereador Canela do
PT") e o Partido do Trabalhadores de Rio das Pedras, que fazem
questão de agradecer a deputada
Bebel pelo pedido atendido.
Para o ex-vereador Canela,
hoje presidente do PT na cidade,
a deputada Professora Bebel,
além de ter uma forte atuação
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, defendendo
a educação, a saúde de qualidade e políticas públicas para a população que mais precisa, também tem se preocupado em ajudar a cidade de Rio das Pedras.
Como prova disso, o ex-

vereador lembra que no ano passado, a deputada Professora Bebel também destinou R$ 150 mil
em recursos para o Hospital São
Vicente de Paula, instituição que
tem seu atendimento focado
principalmente através do SUS.
Ambos recursos são frutos de
emendas parlamentares indicadas pelo mandato popular da
deputada Professora Bebel,
aprovada pela Assembleia Legislativa. “Me sinto muitíssima
honrada em poder contribuir
com a população da cidade de
Rio das Pedras, seja com recursos para o Hospital São Vicente
de Paula ou para melhoria da
pavimentação asfáltica ou de
obras de infraestrutura”, diz.
Neste seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, a deputada Bebel já destinou à Prefeitura
Rio das Pedras R$ 175 mil para
recapeamento de vias públicas e
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A deputada Professora Bebel quando recebeu o pedido do
ex-vereador Canela para destinar recursos para Rio das Pedras

R$ 150mil para obras de infraestrutura urbana; R$ 150 mil
para o Hospital São Vicente de
Paula utilizar em custeio, além

destes novos R$ 150 mil também para a Prefeitura de Rio
das Pedras utilizar em pavimentação asfáltica e recapeamento.

A RCOR

Instituto apresenta Projeto Novo Olhar
No dia 19, quinta-feira, o Instituto Arcor apresentou o Projeto
Novo Olhar na Câmara de Rio das
Pedras. Desenvolvida em parceria com a Fundação FEAC e com
o Núcleo de Estudos em Políticas
Públicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a
iniciativa tem como objetivo impactar e transformar a atuação
dos educadores e os ambientes
escolares, fazendo com que o desenvolvimento das crianças seja
ainda mais eficiente e positivo,
gerando grandes benefícios e
assegurando seus direitos.
Milena Porrelli Drigo Azal,
coordenadora do Instituto Arcor
Brasil, Terezinha Klein, representando a Fundação FEAC e Roberta Borges, do Núcleo de Estudos
de Políticas Públicas da UNICAMP, apresentaram o projeto
para a comunidade e ressaltaram
a importância da iniciativa na formação das crianças, especialmente na primeira infância, já que tudo
o que se aprende nesta fase tem
impactos profundos na formação
das capacidades, dos conhecimentos e das atitudes de cada um.
Com o apoio da Secretaria
Municipal de Educação de Rio
das Pedras, nove escolas de educação infantil da cidade participam do projeto. Todos os educa-

dores do município recebem formação com profissionais da Unicamp e, além disso, um comitê
gestor, formado pelos profissionais da universidade e do Instituto Arcor foi criado para passar orientações e elaborar ações
educativas para cada escola.
Para este ano ainda está
previsto formações presenciais e
online, visitas de intercâmbio em
escolas de outros municípios,
aproximação com as famílias,
realização de uma mostra no
centro pedagógico do município,
além da instalação de brinquedos adequados às crianças pequenas em uma praça e uma publicação documentando a experiência desenvolvida na cidade.
"É muito gratificante ver a
transformação que já está ocorrendo nas escolas. Temos visto
práticas dos educadores sendo
modificadas, espaços transformados e isso nos deixa muito honrados e orgulhosos em fazer parte
de um projeto que transforma
tanto o presente como o futuro da
educação", diz Milena, coordenadora do Instituto Arcor Brasil.
O Instituto Arcor Brasil tem
como objetivo promover, de forma orgânica e corporativa, o desenvolvimento integral das comunidades onde atua, contribuindo

Divulgação

Apresentação foi quinta-feira (19)

para a igualdade de oportunidades educacionais para as crianças,
mobilizando atores sociais, desenvolvendo as capacidades de educadores, cuidadores e responsáveis
pelas crianças e apoiando a projetos de âmbito territorial, voltados
para a infância na perspectiva dos
direitos. Conheça mais sobre do
Instituto Arcor Brasil em:
www.institutoarcor.org.br;
@institutoarcor (Instagram) e
@institoarcorbrasil (Facebook).
SOBRE A ARCOR - Com
70 anos de história, a Arcor é
uma das maiores empresas de
alimentos do mundo, sendo
uma das líderes nas categorias

de chocolates, guloseimas e biscoitos. De origem argentina e
presente no Brasil há 40 anos, a
companhia é reconhecida por
marcas icônicas, que levam momentos mágicos à vida e à mesa
de muitos brasileiros, como Tortuguita, Triunfo, Butter Toffees, 7 Belo, Bon o Bon, Amor, Aymoré, Passion, CerealMix, Salpet, Big Big, Plutonita, Poosh!,
Arcor Gelatinas, Topline, Flics,
Kids, Rocklets e Aerado, sendo
referência mundial em sabor e
qualidade. Conheça mais sobre
nós em @arcordobrasil (Instagram), @ArcorBrasil (Facebook) e www.arcor.com.br.

D IVERSÃO

Rio das Pedras recebe o Circo a TV nesta sexta-feira, 27
As próximas semanas serão
de muita diversão para pais e
filhos em Rio das Pedras.
A partir de sexta-feira, 27, o
Circo da TV começará as suas
apresentações na cidade. O circo
que tem como proprietários o produtor Murilo Bordoni do progra-

ma do Ratinho e o Palhaço Tubinho. O circo une a experiência do
Palhaço com a inovação da TV que
é o tema do circo. A entrada já é
através de um aparelho de TV e as
atrações são baseadas em personagens conhecidos de todos, como
as princesas dos filmes e dese-

ADALTON RIBEIRO DA PAIXAO e RALINE DE JESUS SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, metalúrgico, nascido em Campo Formoso - BA, aos 26/07/1998, residente e
domiciliado Rua Rua Rangel Pestana, nº 78, Centro, Rio das Pedras - SP,
filho de JOÃO BATISTA ALVES DA PAIXÃO e de FLORINHA RIBEIRO DA
PAIXÃO; e o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, do lar,
nascido em Umburanas - BA, aos 20/01/1998, residente e domiciliado
Rua Rua Rangel Pestana, nº 78, Centro, Rio das Pedras - SP, filho de
JOSÉ DOS SANTOS e de ROSIMEIRE DE JESUS SILVA DOS SANTOS.

nhos. O circo também traz praça
de alimentação e está instalado na
avenida Prefeito Nicolau Marino
próximo à Rotatória do Conjunto
Residencial Vitorio Cezarino. A
vinda do circo para a cidade teve
apoio da Secretaria de Cultura e
Turismo de Rio das Pedras.
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CLEITON MENDES DE OLIVEIRA e VIVIANE DE LIMA FERREIRA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, lavador
de veículos, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 13/12/1994, residente e domiciliado na Rua Victor Taranto, nº 7, bairro Lúcia Taranto
Marrano, Rio das Pedras - SP, filho de APARECIDO MENDES DE
OLIVEIRA e de CLEIDE DE MEIRA OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Rio das Pedras SP, aos 20/02/1993, residente e domiciliada na Rua Victor Taranto,
nº 7, bairro Lúcia Taranto Marrano, Rio das Pedras - SP, filha de
ROQUE MATEUS FERREIRA e de JULIA FABIANA DE LIMA.
EDUARDO TEIXEIRA FERREIRA e GISELIA MATOS DE PONTES, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, comerciante, nascido
em São Paulo - SP, aos 02/08/1989, residente e domiciliado na Rua
Dezavantor Schiavom, nº 10, Residencial Luiz Massud Coury, Rio das
Pedras - SP, filho de SEVERIANO DE JESUS FERREIRA e de APARECIDA
DE FATIMA TEIXEIRA FERREIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascida em Rio das Pedras - SP, aos
12/09/1993, residente e domiciliada na Rua Dezavantor Schiavom, nº
10, Residencial Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filha de JEREMIAS DANTAS DE PONTES e de MARIZA RODRIGUES DE MATOS.
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,26 de maio de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA

FUTEBOL AMERICANO
No intuito de continuar dando
espaço à todas as modalidades esportivas, o Secretário
de Esportes e Lazer Wainer
Ignácio trouxe no último final
de semana uma rodada oficial de Futebol Americano
para Rio das Pedras. O esporte esteve com tudo o que
tem direito no estádio Massud Coury em duas partidas.

O primeiro jogo entre Spartans (São Paulo) e Lizards
(Leme). O segundo jogo entre Cane Cutters (Piracicaba)
e Guarás (Lençóis Paulista)
foi o queteve mais público,
lotando a arquibancada.
Além do jogo diferente e divertido que trouxe uma nova
opção de esporte e entretenimento para os rio-pedrenses.

FACCHINI
O prefeito Marcos Buzetto, de
Rio das Pedras, acompanhado do vice-prefeito, do
secretário de Indústria e Comércio e do presidente da
Câmara, visitou a Empresa

Facchini, nesta semana. A
visita teve por intuito estudar
possibilidades de expansão, trazendo mais empregos, mais investimento e
prosperidade à cidade.

A Tribuna Piracicabana
A14

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

