
VOZ DO POVO
As críticas à Administração já

estão na “voz do povo”, como afir-
mou o vereador Cássio Luiz Bar-
bosa, o “Fala Pira” (PL), que, pu-
blicamente, já disse ter se arrepen-
dido por apoiar o atual prefeito.
Na reunião da Câmara, ele exibiu
vídeo com um relato de um muní-
cipe sobre problemas, como ex-
cesso de buracos nas vias públi-
cas, caos na saúde, problemas
com a merenda, aumento de ta-
rifas e greve no funcionalismo.
“Isso aí é a voz do povo, não é o
vereador que está falando”, disse.

CAOS!
Outro que se tornou crítico

ferrenho do prefeito é o vereador
Paulo Campos (Podemos). “Esta-
mos vivendo o caos na saúde da
nossa cidade”, disse. O foco do
parlamentar é a falta de profissio-
nais nas unidades de atendimen-
to. “No mínimo deveria ter quatro
clínicos gerais e três pediatras du-
rante o dia. Hoje tem três clínicos
e dois pediatras. É uma demanda
muito alta e contingente de mé-
dicos não é suficiente”, disse, ao
conclamar que sejam “somados
os esforços” para ver como será
resolvida essa problemática.

AUSTERIDADE?
O Capiau assiste, sempre mui-

to preocupado, as discussões em
torno da saúde pública. Mas é im-
portante, nestes momentos, a
gente trazer à luz algumas situa-
ções que, usadas como peça de
propaganda, no final prejudica a
população. Falo da tal “austeri-
dade”. Foi tanta nas últimas dé-
cadas que agora sobra dinheiro
em caixa e remuneração aos pro-
fissionais. A pior obra pública é a
obra inacabada e o pior dinheiro
público é aquele que, por austeri-
dade, não é aplicado para aten-
der as demandas da população.

MULTA?
O vereador Aldisa Vieira

Marques, o Paraná (Cidadania),
demonstrou contrariedade a
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multa aplicada a um motorista
que precisou furar o sinal ver-
melho do semáforo para dar pas-
sagem a uma ambulância em si-
tuação de resgate. “As câmeras
da Cemel só servem para mul-
tar”, criticou, “como pode a pes-
soa recorrer de uma multa des-
sas e não ganhar”, questionou.

MORO
Foi bem discreta a passagem

do ex-ministro Sérgio Moro, dia
desses, por Piracicaba, num péri-
plo que fez a região. Ele almoçou na
rua do Porto em companhia dos
tucanos Chico Graziano e José Otá-
vio Mentem. O prefeito Luciano Al-
meida, do mesmo partido de Moro,
o União Brasil, passou para um ca-
fezinho com ele. Sem muitos co-
mentários sobre o ex-magistrado.

FEDERAL
Moro pode ser o puxador de

votos a deputado federal pelo
União Brasil. É o que pensam os
alimentadores da sua pré-candida-
tura. Com isso, é a provável adesão
de Mentem ao grupo enfraquece,
em parte, a possível candidatura da
ex-secretária Rô Camolese. Seria o
barco tucano mais enchendo das
águas do Piracicaba? Afunda?

FUTURO
Com olhos no futuro, o ex-

prefeito Barjas Negri já deve estar
em namoro com o Podemos ou o
PSC, para recompor a derrota
anunciada do partido em nível
nacional e provavelmente a esta-
dual. Lógico que Barjas mira 2024,
o Centro Cívico de Piracicaba. Ali-
ás, o prefeito Luciano Almeida
(União Brasil) já declarou, por
várias vezes, que não é candida-
to à reeleição. Para o Capiau, será
um exemplo nesse sentido.

COMENTARISTAS
Depois de participar de um

programa na TV Ativa, o prefeito
Luciano Almeida foi quarta-feira
(25) no Programa dos Comentaris-
tas da Rádio Educadora, sob o co-
mando do experiente Jairinho Mat-
tos. E, nas noites desta próxima
semana, Almeida tem se dedicado
a articular e participar das reu-
niões do Orçamento Participati-
vo, com o compromisso de entre-
gar as demandas e obras solicita-
das pelos representantes populares.

ENTRE IRMÃOS
O primeiro suplente do ve-
reador Zezinho Pereira, o
Pastor Edilson de Madurei-
ra, esteve em Brasília na úl-
tima quarta (25), quando se
encontrou com o ministro do
Supremo Tribunal Federal
(STF) — e irmão em Cristo
— André Mendonça. “Meu co-
ração se alegra em ver um

homem digno e honrado em
posição tão especial e mar-
cante,  agradeço ao meu
Pastor Di lmo dos Santos
por colocar essas referênci-
as em nosso caminho”, res-
saltou Edilson. O ministro
André Mendonça é ministro
do Evangelho da Igreja Pres-
biteriana do Brasil (IPB).
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Bebel mantém articulação na Alesp para pôr fim à legislação
que possibilita o confisco dos aposentados e pensionistas

Saúde recebeu R$ 83,4 mi nos
primeiros quatro meses do ano
Número foi apresentado na noite da última quarta-feira, 25, em
audiência pública promovida pelo Conselho Municipal de Saúde

A Secretaria de Saúde de Pi-
racicaba investiu R$ 83,4 milhões
na área da Saúde no primeiro qua-
drimestre de 2022. Os números
foram apresentados na noite de
quarta-feira, 25, em audiência pú-
blica de prestação de contas do
Fundo Municipal de Saúde, reali-
zada pelo Conselho Municipal de
Saúde. A reunião pública aconte-
ceu na Câmara Municipal e foi co-
mandada por Milton Costa, presi-
dente do Conselho, contou com a
presença do secretário de Saúde,
Filemon Silvano, e a apresenta-
ção dos dados da Saúde ficaram
a cargo de Andresa Cristina Fer-
raz Pupin, servidora da pasta.

De acordo com a apresenta-
ção, o investimento (despesas li-
quidadas) feito pela Secretaria de
Saúde entre janeiro e abril de 2022
foi de R$ 121.109.190,04. Deste
valor, a maior fatia vem da fonte
de recursos municipais, R$
83.426.126,04 – o que dá 15,59%
de aplicações em ações e serviços
de saúde, estando acima do mí-
nimo estipulado por lei –, segui-
do da federal R$ 37.439.127,88 e
estadual R$ 162.699,96, além de
R$ 81.235,44 vindos de outras
fontes de arrecadação. “Isso sig-
nifica que estamos investindo o
necessário na Saúde de acordo
com o estabelecido por lei. Po-
rém, temos muito ainda a inves-
tir e mostraremos isso nos pró-
ximos meses”, declarou o secre-
tário de Saúde, Filemon Silvano.

Neste período, o investimen-
to em Média e Alta Complexidade
foi de R$ 37.932.812,11. Deste to-
tal, mais de R$ 34 milhões – 90%
do total – foram para pagamento
de convênios com diversas entida-
des e os hospitais filantrópicos da
cidade, como APAE, Centro de
Reabilitação, Santa Casa e Hospi-
tal dos Fornecedores de Cana.

No Departamento de Aten-
ção Básica o investimento no pe-
ríodo foi de R$ 4.179.611,97, e as
principais despesas foram com
medicamentos (R$ 744,2 mil) e
material de laboratório (R$
637,6 mil). O número de consul-
tas médicas na Atenção Básica
neste primeiro quadrimestre foi
de 71.897 atendimentos; foram
494.441 exames laboratoriais. Os
serviços das farmácias munici-
pais tiveram 394.652 receitas
atendidas. O total de procedi-
mentos odontológicos foi 77.934;
o atendimento na Vigilância em
Saúde foi de 1.925; e 2.107 aten-
dimentos veterinários realizados.

Na área de Urgência e Emer-
gência, o número total de atendi-
mentos médicos nas UPAs (Uni-
dades de Pronto Atendimento) e
COT (Central de Ortopedia e Trau-
matologia) foi de 169.305, sendo
42.760 na UPA Vila Sônia e 35.240
na UPA Vila Rezende que, juntas,
representam 46% do total de aten-
dimentos. Já as ocorrências aten-
didas pelo SAMU (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência)
foram de 10.110 no período.

APROVAÇÃO – Ainda na
noite de ontem, foi aprovada pelo
Conselho a adesão de Piracicaba
ao Cismetro (Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde da Região Metro-
politana de Campinas), com sub-
sede em Limeira, cuja finalidade é
a de realizar ações conjuntas em
Saúde, fomentando a qualidade e
agilidade aos serviços públicos ofe-
recidos a população. Já fazem par-
te deste consórcio 21 municípios,
entre eles, Campinas, Limeira, Rio
Claro, Jaguariúna e Holambra.
Com a aprovação no Conselho, nos
próximos dias a Prefeitura enca-
minhará a proposta de adesão ao
Cismetro à Câmara Municipal.
“Agradecemos o apoio do Con-
selho por ter entendido a impor-
tância desta adesão e, assim, po-
dermos minimizar o problema de
médicos na atenção básica e se-
cundária e ganharmos tempo
para promover novos concursos
e corrigir os salários dos médi-
cos que atuam em nossa rede e
que está em discussão na Câma-
ra”, finalizou Filemon Silvano.

MANEJO ARBÓREO
Nos próximos dia 6 e 7 de junho acontece
o workshop para treinar e capacitar pro-
fissionais de manejo arbóreo (podas e su-
pressão de árvores e palmeiras) para exe-
cutarem serviços em vias públicas. A rea-
lização é da Secretaria Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente (Sedema) e os in-
teressados em participar devem inscre-
ver-se no site da Sedema até 1º/06. As

vagas são limitadas. O evento será no Te-
atro Municipal Erotides de Campos, no
Engenho Central. “Atualmente, há 25 po-
dadores credenciados na Sedema. Não
é realizada uma capacitação nesse sen-
tido desde 2016, então esperamos que
esse número aumente para 100”, diz Rob-
son Willians da Costa Silva, responsável
pelo Núcleo de Arborização Urbana. A3

Divulgação

O objetivo é unificar forças
para que a Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo tome uma
medida em conjunto para derru-
bar a legislação. Assinado em con-
junto com outras entidades, o tex-
to destaca que a aposentadoria é
direito social quase centenário no
Brasil, “foi conquistada em 1923,
quando foi instituída a primeira
lei brasileirada destinada à Pre-
vidência Social”, salienta. A4
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Por uma Filosofia do Fracasso
“Chegar por“Chegar por“Chegar por“Chegar por“Chegar por
último tambémúltimo tambémúltimo tambémúltimo tambémúltimo também
é vencer – só queé vencer – só queé vencer – só queé vencer – só queé vencer – só que
ao contrário”ao contrário”ao contrário”ao contrário”ao contrário”

Mãe, você sabia? (I)
José F. Höfling

Mãe, sei que não está mais
entre nós e deve estar
preocupada como as coi-

sas estão se encaminhando em
nosso País, mas vou atualizá-
la e, me perdoe, não sei se fi-
cará alegre com isso não...

Você sabia, mãe: Que o Sr.
Presidente da República se tornou
o tal, fruto de uma trama gigan-
tesca muito bem construída e ar-
mada pelos que desejavam a sua
figura como Presidente da Repú-
blica desde o golpe que retirou a
Presidente Dilma do poder por
motivos vagos e inconsistentes?

Que o dito cujo simulou
“uma facada” no meio do povo
para a sua consternação, “joga-
da” bastante conhecida na polí-
tica desde tempos remotos?

Que, desde o início de seu
mandato, facilita a posse de
armas para a população sem
se importar com as consequ-
ências sociais desse ato?

Que ditou uma medida pro-
visória que retirou da Funai as
prerrogativas de demarcação de
terras indígenas, escancarando as
portas para os criminosos que não
se importam com a sobrevivên-
cia desses povos e com a aniqui-
lação da Floresta Amazônica?

Que os órgãos reguladores do
meio ambiente e de proteção às ter-
ras indígenas, viraram sub ór-
gãos? Mãe, não se assuste... você
sabia que a Terra é plana?! É, não é
mais redonda... vista de cima é pla-
na! Voltamos à idade média, mãe?

Que o efeito estufa é ba-
lela ou não existe, a despeito
dos alertas constantes da ci-
ência a esse respeito?

Que a licença agropecuária é
automática, ou seja, não se respei-
tará mais as normas que determi-
nam a segurança e o  bem estar da
terra e dos povos que a habitam e
cuidam? Que o pré-sal foi a leilão
abrindo as portas para o capital
estrangeiro minimizando os lu-
cros que poderiam auxiliar sobre-
maneira a população desse País?

Que, após o ajuste das apo-
sentadorias do cidadão co-
mum, mais uma vez isso acon-
teceu em ¨detrimento¨ do be-
nefício para o trabalhador?

Que, paralelamente, o go-
verno apresentou um gene-

roso plano de cargos e salá-
rios para os militares?

Que a reforma da Previdên-
cia vai atingir mais de 72 milhões
de pessoas negativamente?

Que a Bolívia sofreu um golpe
militar semelhante ao Brasil?

Que o presidente mal ini-
ciava o seu mandato, já tro-
cou de partido?

Que deputados e senadores
(incluindo os filhos do presi-
dente) querem mexer na Cons-
tituição para deixa-la ao bel
prazer dos usurpadores do po-
der para benefício próprio?

Mãe, me desculpe o desa-
bafo, não queria preocupa-la
com tanto disparate, mas está
difícil viver em um País de in-
divíduos ingênuos entorpecidos
por inverdades e malediscênci-
as, frutos de fake news dispa-
radas pelo estafe governamen-
tal, com o intuito de permanecer
no poder e realizar suas mara-
cutaias para benefício próprio?

Que um segmento do povo
que não enxerga nada, não entra
em contato com análises rigoro-
sas e científicas do ponto de vista
social e político, apoia esse governo?

Que outra parte  fica divi-
dida e não sabe em quem vo-
tar nas próximas eleições?

Que uma parte saberá em
quem votar por escolha consciente,
mas pode não ser o suficiente para
a ¨saudável¨ troca de presidente
para o próximo mandato? Que esse
é o palco que se descortina para a
população nas próximas eleições?

Que confusão, mãe... que tris-
teza de ver um País tão vilipendia-
do pelo poder autoritário e discri-
minatório em todos os sentidos...
Mãe, ainda tenho muito mais a lhe
contar sobre o nosso País, mas
acho que é demais para você por
hoje... vou deixar um pouco para
a semana que vem, tá bom?

Desculpe o meu desabafo,
mas não tinha mais a quem me
dirigir e sabia que você me com-
preenderia... até a próxima!

———
José F. Höfling, profes-
sor da Unicamp

VVVVVou deixou deixou deixou deixou deixar umar umar umar umar um
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Já disse mais de
uma vez que se
conseguisse eu

escreveria um livro de
auto-ajuda sobre
como sobreviver aos
fracassos. Nunca
consegui. Fracassei.
Para me consolar,
uma amiga senten-
ciou que eu não sou
um cronista assim tão fracassa-
do a ponto de minha escrita, ape-
sar de ruim, ser capaz de preen-
cher com glória as páginas de um
bom best-seller do gênero. “É
preciso saber ser bem ruim para
ser bom nessa categoria” – me
disse ela, com boa dose de sar-
casmo acerca da minha “litera-
tura” e da qualidade de sucessos
editoriais do tipo “Seja feliz em
dez lições” ou “É possível viver
com alegria o seu relaciona-
mento – pergunte-me como”.

É uma pena que não nos en-
sinem na escola sobre como fra-
cassar com mérito – e acho que
a educação fracassa também
nisso. Somos sempre adestrados
e cobrados para sermos os me-
lhores, os vencedores em tudo
– o que é, sejamos sinceros, uma
baita chatice (aliás, nada mais
chato do que a soberba dos ven-
cedores, não é não? – aquele
olhar superior, aqueles gestos
lentos de majestade, aquele ar
de quem se sente um César en-
trando em Roma enquanto, no
fundo no fundo, esconde a pre-
ocupação com a grana que fal-
ta para pagar os boletos da
vida). Não há pódios para os

fracassados, não há
louros nem coroa de
flores para os que che-
gam por último. Uma
pena! – (e um erro).
Afinal, chegar por úl-
timo também é vencer
– só que ao contrário.

Precisamos urgen-
temente de uma filoso-
fia do fracasso que nos

faça entender que fracassar é
normal e, às vezes, gostoso e im-
portante. Vi há pouco uma en-
trevista com um dos filhos do
mestre Ariano Suassuna na qual
o filho (hoje um pintor) conta que,
certa vez, a mãe, reclamando ao
pai das inaptidões do pequeno
para os afazeres da vida, teria pra-
guejado: “esse menino ainda vai
virar mendigo” – ao que Suassu-
na teria complementado com ale-
gria irônica: “Deus te ouça, eu sem-
pre achei que ele não daria para
nada”. Sim. Precisamos de uma
“Filosofia do Fracasso” ou de um
“Tratado Geral do Fracasso” que
nos mostrem que, a certos mo-
dos de visão, os fracassados
também fazem história (e a His-
tória) – só que sem galhardias.

Álvaro de Campos, heterôni-
mo célebre de Fernando Pessoa
(sempre ele), nos lembra em seu
também célebre poema intitulado
“Poema em linha reta” que os fra-
cassados e ferrados quase sem-
pre escondem dos outros as suas
mancadas e cabeças luxuosas.
“Nunca conheci quem tivesse le-
vado porrada. Todos os meus co-
nhecidos têm sido campeões em
tudo” – escreveu ele, para depois

exaltar com vigor e orgulho os
seus fracassos retumbantes: “E eu,
tantas vezes reles, tantas vezes
porco, tantas vezes vil. Eu tantas
vezes irrespondivelmente parasi-
ta. Indesculpavelmente sujo.” De-
lícia! E que disposição libertadora
para construir-se a partir da per-
cepção, aceitação e orgulho de sua
própria condição de fracassado.

Acho que esse é o ponto. Re-
conhecer com tranquilidade os
próprios fracassos – e o dos ou-
tros – sem aquela ansiedade de
Rocky Malboa (disposto a morrer
para provar a si e aos outros que é
bom) pode evitar que incompeten-
tes natos ocupem posições cen-
trais e exerçam papéis para os
quais não possuam a menor com-
petência. Uma filosofia do fracas-
so poderia nos apontar com tran-
quilidade que “está tudo bem em
não ser bom nisso e naquilo,” e nos
ensinaria também o quanto é im-
portante reconhecermos aqueles e
aquelas que dispõem de virtudes e
qualidades adequadas para exer-
cer determinadas funções.

Entender que não há mal em
exaltarmos quem é bom sem que
isso seja uma ofensa aos fracassa-
dos faria com que evoluíssemos
muito enquanto sociedade. Por
exemplo, da Presidência da Repú-
blica às prefeituras municipais país
afora e adentro, certamente se dis-
cutíssemos com leveza acerca de

uma filosofia do fracasso vería-
mos um número bem menor de
francos fracassados em cargos
públicos atuando como se fos-
sem hábeis administradores e
achando-se vitoriosos vingado-
res de suas soberbas incompe-
tências (enquanto destroem o que
é do povo e privam a sociedade
do que é importante para ela).

Paradoxo do fracassado,
há de se ter muita competência
para se reconhecer os próprios
fracassos – além de coragem e
conhecimento de si mesmo
(mas nada de autoajuda gente,
por favor). Base para uma filo-
sofia do fracasso, aceitar sem
culpa nem demérito nossas pró-
prias falhas e inaptidões pode nos
fazer sofrer menos (será?) e tam-
bém, talvez, nos encaminhe com
mais naturalidade para aqui-
lo que, mesmo que mediana-
mente, nos caia melhor e nos
dê um pouco mais alegria (não,
é?) – apesar de que essa busca
incessante pela alegria também
me incomode um pouco.

De fracasso em fracasso,
amanhã é sábado – e isso não
tem erro. Que nossos fracassos
nos construam com leveza nes-
te fim de semana e em todos os
outros. (E se esta crônica não
ficou tão boa assim, tudo bem.
Gozar os próprios fracassos
pode ser uma das alegrias de
quem se arrisca publicamente).

———
Alexandre Bragion,
cronista desta Tribuna
– com alguns fracassos
e acertos – desde 2017

Alê Bragion

O agronegócioO agronegócioO agronegócioO agronegócioO agronegócio
se tornou ose tornou ose tornou ose tornou ose tornou o
melhor negóciomelhor negóciomelhor negóciomelhor negóciomelhor negócio
do paísdo paísdo paísdo paísdo país

Xico Graziano

Mesmo com di-
namismo do
agro puxan-

do desenvolvimento de
importantes setores se-
cundários, ainda há
economistas ortodoxos

Há duas espécies
de negacionistas que
desmerecem a mo-
derna agropecuária no Brasil.
Uma é formada por economis-
tas ortodoxos. Outra pela es-
querda caviar. Ambas ofendem
a evolução tecnológica.

Nesse artigo, vou tratar
dos primeiros. Depois, falo
dos ideólogos do atraso.

Certos economistas do sécu-
lo passado, ligados ao pensamen-
to tradicional, teimam em anali-
sar o agronegócio como se a agri-
cultura ainda funcionasse isola-
da na economia. Chamam-na de
“setor primário”. Baseados no pro-
blema chamado de “doença holan-
desa”, criticam a “comoditização”
da economia brasileira. Dizem
que levará ao atraso do país.

Conforme relatada na lite-
ratura econômica, a doença ho-
landesa é definida como a va-
lorização permanente da taxa
de câmbio de um país, devido à
existência de vantagens compa-
rativas naturais que favorecem
suas exportações primárias.

Chama-se “holandesa” por
ter sido analisada, inicialmente,
na economia dos Países Baixos,
onde a descoberta e exportação
de gás natural no Mar do Norte
apreciou o câmbio e prejudicou a
indústria manufatureira do
país. Isso ocorreu nos anos 1960.

O tempo passou, entramos na
era tecnológica. Em pleno século
21, porém, os economistas orto-
doxos ainda utilizam a teoria das
vantagens comparativas– idea-
lizada por David Ricardo em
1817– para condenar a exporta-
ção considerada “primária”.

Aonde está o equívoco?
No fato de que a competiti-

vidade agrícola do Brasil, fren-
te ao mundo, não depende mais
de “vantagens naturais”, mas
sim de fortíssimos investimen-
tos realizados no processo tec-
nológico de produção do agro.

Estudos referenciados pelo
Ipea (Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada), Ministério da
Agricultura e Embrapa, elabora-
dos por especialistas como José
G. Gasquez, José Eustáquio R.
Vieira e Eliseu Alves, mostram que
a tecnologia passou, há 40 anos,
a ser a variável básica para expli-
car, em 60%, o crescimento da
produção rural no Brasil; o fator

terra caiu para 20%,
idem o fator trabalho.

Quer dizer, resu-
mindo  a  h is tór ia :
cada  tone lada  de
grão, ou carne, ou ce-
lulose e algodão, fru-
tas  ou  o  que  for ,
oriundo do agro e ex-
portado pelo país ,
contém tanta tecno-
logia nela embutida

quanto um bem manufatura-
do. Ou muitas vezes mais.

Todo um pacote tecnológico
elevou fortemente a produtivida-
de da agropecuária: variedades de
plantas geneticamente adaptadas
aos trópicos, raças e cruzamentos
de animais precoces e super pro-
dutivos, controle fitossanitário ri-
goroso, correção e fertilização do
solo, maquinários controlados por
GPS e gestão sustentável. A média
de crescimento da PTF (Produti-
vidade Total dos Fatores) foi de
3,8% a.a nos últimos 20 anos.

Conclusão: é grave erro,
conceitual e metodológico,
tratar os produtos da expor-
tação do atual agronegócio
como os daquela época do mo-
delo exportador de açúcar co-
lonial ou do café latifundiário.

Se a indústria ficou para trás,
o problema nada tem a ver com as
exportações agrícolas, mas com
sua incapacidade de inovação tec-
nológica. Preferiu depender de be-
nefícios públicos para manter
competitividade. E perdeu. ...

O agro, pressionado pelos
acordos de livre comércio da
OMC (Organização Mundial do
Comércio)  desde a  rodada
Doha, conseguiu alterar a polí-
tica agrícola, a partir da esta-
bilidade trazida pelo Plano Real,
e correu atrás da produtivida-
de, contando com a ajuda das
incríveis “Embrapas” da vida.

Nos complexos produtivos
atuais, onde se mescla o campo
com a cidade, pode-se até dizer
que a equação histórica do de-
senvolvimento se inverteu: é o
dinamismo do agro, impulsiona-
do pelas exportações, que puxa
importantes setores secundári-
os e terciários da economia.

A realidade está aí para
comprovar: o agronegócio se
tornou o melhor negócio do país.

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

Marcelo Aith

Sic transit gloria
mundi (toda gló-
ria no mundo é

transitória), a frase era
utilizada no ritual das
cerimônias da coroação
papal até 1963. O re-
cém-escolhido papa ru-
mava da Basílica de São
Pedro na Sede gestatória em pro-
cissão, que parava três vezes. Em
cada ocasião, um mestre de ceri-
mônias papal ficava de joelhos
diante do papa, queimando uma
mecha de estopa e dizia três ve-
zes consecutivas, em voz alta:
"Pater Sancte, sic transit gloria
mundi!" ("Santo Padre, assim
passa a glória mundana!"). Obje-
tivava lembrar ao escolhido que a
pompa e o poder são efêmeros.

Sergio Moro, como tantos
outros operadores do direito,
com o pseudo-propósito de “com-
bater” (termo equivocado, uma
vez que denota um estado de
guerra) a corrupção, despiu-se
da toga e praticou infindáveis
atos contrários as suas prerro-
gativas constitucionais, manipu-
lando à instrução probatória,
divulgando seletiva e ilegalmen-
te trechos de delações premiadas,
inclusive com divulgação intercep-
tação ilegal de Presidente da Re-
pública, esquecendo-se que a pom-
pa e o poder são transitórios.

Pedro Benedito Maciel
Neto, no artigo publicado no
Conjur de 25 de maio de 2022,
asseverou que: “Moro corrom-
peu a institucionalidade, prati-
cou, em tese, diversos crimes e
tramou contra a Democracia e o
Estado de Direito, além de cau-
sar danos enormes à economia”.

As ilegalidades praticadas
pelo ex-juiz Moro são objeto de
ação popular promovida os de-
putados Rui Falcão (SP), Erika
Kokay (DF), Natália Bonavides
(RN), José Guimarães (CE) e
Paulo Pimenta (RS) afirmaram
que "o ex-juiz Sergio Moro ma-
nipulou a maior empresa brasi-
leira, a Petrobras, como mero
instrumento útil ao acoberta-
mento dos seus interesses pesso-
ais". E que: "O distúrbio na Pe-
trobras afetou toda a cadeia pro-
dutiva e mercantil brasileira, prin-
cipalmente o setor de óleo e gás".

Cumpre questionar se as
ações ilegais do ex-juiz causa-
ram efetivamente prejuízo aos
cofres da Petrobrás?

Os autores apontam que Moro
cometeu "desvio de finalidade, ex-
cessos e abusos de poder" na Lava
Jato, o que "resultaram em per-
das e danos muito superiores ao
interesse público", produzindo,
assim, "um cenário de desarran-
jo econômico de altíssimo custo
social em nosso país". Destaca-
ram, também, que o ex-juiz afron-
tou o caro princípio da imparcia-
lidade, que impera para os pres-
tadores de jurisdição (ou seja,
para os magistrados de todas as
instâncias) e praticou "condutas
profundamente alheias aos ditames
imponíveis à atividade judicial".

Frisaram, ainda, que emprei-
teiras e grandes fornecedores de
equipamentos para os setores da
construção e óleo e gás foram atin-
gidas por Moro. "A sanha perse-
cutória do magistrado condutor
da 'Lava Jato' atrofiou as cadeias
produtivas dos setores de óleo e
gás e construção civil, reduzin-

do-as a uma fração
ínfima do que subsis-
tia anteriormente".

Pois bem, não há
dúvida que a conduta
de Moro, como juiz, foi
deplorável, abjeta e cau-
sou a derrocada de em-
presas privadas e públi-
cas, com um rastro de
desemprego como apon-

ta a pesquisa realizada pelo DIEE-
SE, que sinaliza que mais de 4,4
milhões de empregos foram lima-
dos, nos mais diferentes setores.

Para além dessa nefasta
consequência, as ações irres-
ponsáveis de Moro e dos Procu-
radores da República de Curiti-
ba, resultaram na retirada de
investimento no Brasil, o que
levou a paralisação 53 obras
grandes públicas em todo o Bra-
sil, gerando perdas coletivas para
a sociedade brasileira, com a re-
dução do recolhimento de tribu-
tos que afetaram não só a União,
como Estados e Municípios.

Dessa forma, não há dú-
vida de que ações ilegais de
Moro podem ter resultado em
prejuízo aos cofres da Petro-
bras. Mas isso é suficiente para
o manejo da ação popular?

O Superior Tribunal de Jus-
tiça, no julgamento do Recurso
Especial nº 1.447.237, firmou
entendimento de que para a exis-
tência de uma ação popular são
necessários três pressupostos: a
condição de eleitor do propo-
nente, a ilegalidade ou ilegitimi-
dade do ato e a lesividade de-
corrente do ato praticado.

Consoante se observa da pe-
tição inicial da ação popular, os
pressupostos de admissibilidade
da ação estão presentes. Os auto-
res são cidadãos no gozo dos seus
direitos políticos; além disso, em
tese, estão evidenciadas as ilega-
lidades praticadas por Sergio
Moro quando atuava como Juiz
Federal e; há, aparentemente, nexo
de causalidade entre as ilegalida-
des praticadas pelo ex-juiz e os
prejuízos causados a Petrobras.

No entanto, diversamente do
que Moro e os procuradores da
República faziam, não há como
condená-lo sem possibilitar que
exerça o direito ao contraditório
e a ampla defesa. Mas uma coisa
independe da resposta do ex-
juiz: Sic transit gloria mundi!

———
Marcelo Aith, advoga-
do, latin legum magis-
ter (LL.M) em direito
penal econômico pelo
Instituto Brasileiro de
Ensino e Pesquisa – IDP,
especialista em Blan-
queo de Capitales pela
Universidade de Sala-
manca, mestrando em
Direito Penal pela PUC-
SP, professor convida-
do da Escola Paulista de
Direito e presidente da
Comissão Estadual de
Direito Penal Econômi-
co da ABRACRIM-SP

Não há dúvidaNão há dúvidaNão há dúvidaNão há dúvidaNão há dúvida
que a conduta deque a conduta deque a conduta deque a conduta deque a conduta de
Moro, como juiz,Moro, como juiz,Moro, como juiz,Moro, como juiz,Moro, como juiz,
foi deplorável,foi deplorável,foi deplorável,foi deplorável,foi deplorável,
abjeta e causouabjeta e causouabjeta e causouabjeta e causouabjeta e causou
a derrocadaa derrocadaa derrocadaa derrocadaa derrocada
de empresasde empresasde empresasde empresasde empresas
privadas e públicasprivadas e públicasprivadas e públicasprivadas e públicasprivadas e públicas

O negacionismo contra
o agro tecnológico

Sic transit gloria mundi:
o ex-juiz virou réu
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DAMAS EM AÇÃO
Elas entram em ação e com

desafios nada fáceis. Michele
Bolsonaro e Rosângela da Silva
se apresentam com suas convic-
ções e poder de convencimento
dispostas a terem participações
importantes nas eleições. Pesqui-
sa da Quaest, não bem aceitas
pelos bolsonaristas, e mesmo fa-
vorecendo deixam os petistas
cautelosos, mostram que o ex-
presidente tem o apoio de 50%
das mulheres, enquanto o atual
Presidente da República conse-
gue 24%. Michele Bolsonaro bus-

ca a ajuda das evangélicas, in-
clusive cantoras (es) para mudar
o cenário, enquanto a Rosângela
da Silva, recém-casada, mostra
preocupação em blindar Luís Iná-
cio Lula da Silva de polêmicas,
caso do aborto. Michele é consi-
derada ativa e decidida, e a Jan-
já, com personalidade forte e de-
sinibida, agora, a grande conse-
lheira do marido. Michele terá que
persuadir o público feminino no
sentido de que Bolsonaro não é
rústico e grosseiro, enquanto Ro-
sângela precisará combater a ima-
gem de corrupto e condenado.

PPPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA

O “Afluentes” completa 10 anos
com mais de 16 mil participantes
Desenvolvida ao longo dos 10 anos, ação priorizou o empoderamento das
comunidades, através de um canal aberto entre a Mirante e a população

A atuação da Mirante, res-
ponsável pelo esgotamento sani-
tário da área urbana de Piracica-
ba, vai além da execução de obras
e manutenção de todo o sistema
no município. Através da área de
Responsabilidade Social, atua de
maneira harmônica, concedendo
meios para que as comunidades
se desenvolvam tanto nos aspec-
tos sociais e econômicos, como
nos aspectos ambientais. Esta re-
lação, desenvolvida ao longo dos
10 anos de atuação da Mirante
no município, priorizou o empo-
deramento das comunidades,
através de um canal aberto en-
tre a Mirante e a população.

Um bom exemplo é o Progra-
ma Afluentes, que é desenvolvido
em Piracicaba desde o início da
PPP (Parceria Público-Privada).
Pelo Afluentes já passaram, nes-
ses 10 anos, aproximadamente 16
mil pessoas. De acordo com a co-
ordenadora de Responsabilidade
Social da Mirante, Maria Apareci-
da Draheim, “O objetivo do Aflu-
entes é ouvir sugestões e contri-
buições da população, como for-
ma de maximizar o desenvolvi-
mento sustentável, minimizando
impactos e, principalmente, en-
volvendo a comunidade nas nos-
sas operações e na solução mais
aderente à realidade local”.

Maria Aparecida lembra que
a Mirante tem, em seu DNA, o
compromisso com a qualidade de
vida da população e com o meio

Divulgação

Reuniões do Programa Afluentes ocorrem em diversos bairros da cidade

ambiente. “Esse compromisso é
perceptível nas ações que contem-
plam as atividades sociais desen-
volvidas com a participação da
população piracicabana”, afirma.
A coordenadora lembra ainda
que também é perceptível nos in-
vestimentos realizados pois, em
apenas dois anos de atuação, a
Mirante fez com que o município
atingisse a universalização do
sistema de esgotamento sanitá-
rio, que preserva a natureza e o
rio Piracicaba, orgulho da popu-
lação. “Todos esses fatores sig-
nificam saúde, qualidade de
vida, valorização da cultura lo-
cal, da história de um povo e res-
peito ao nosso rio através da

união de forças com a comunida-
de para o bem comum”, enfatiza.

INVESTIMENTOS — A
Mirante investiu na construção de
estações de tratamento de esgoto,
interceptores, estações elevatórias
de esgoto, linhas de recalque, am-
pliação da rede coletora de esgoto
em benefício da população e res-
peito e integridade relacionados
aos itens contratuais. “E para que
a população pudesse participar ati-
vamente dessas conquistas, desen-
volvemos um portfólio de ações
sociais que contou com a partici-
pação de mais de 100 mil pesso-
as”, comenta Maria Aparecida.

No período de 10 anos, foram
desenvolvidos inúmeros projetos

nas áreas de Educação, Cidada-
nia, Sustentabilidade, Saúde e Qua-
lidade de Vida, geração de traba-
lho e renda e formação da lide-
rança comunitária em parceria
com as instituições de ensino e co-
munidades do município.

“As ações desenvolvidas para
os mais diversos públicos têm o ob-
jetivo de conscientizar a comuni-
dade local sobre a importância do
saneamento e do tratamento de es-
goto, estimular cuidados com o
meio ambiente, promover informa-
ção e capacitação, promover ativi-
dades esportivas, culturais e artísti-
cas, entre outras iniciativas sociais”,
finaliza a coordenadora de Respon-
sabilidade Social da Mirante.

SSSSSINALIZAÇÃOINALIZAÇÃOINALIZAÇÃOINALIZAÇÃOINALIZAÇÃO

Treze vias receberam
reforço de sinalização

Av. Luciano Guidotti recebeu serviços de sinalização horizontal

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), reforçou entre os
dias 19 a 25 de maio, a sinalização
horizontal e vertical em 13 vias
entre ruas, avenidas e travessas
em três bairros. O serviço é realiza-
do em ruas e avenidas com grande
fluxo de veículos e próximas a
escolas, para garantir maior se-
gurança e fluidez do trânsito.

A ação faz parte da estratégia
da Semuttran, que realiza sistema-
ticamente uma série de serviços de
revitalização e reforço de sinali-
zação de trânsito horizontal e
vertical em ruas e avenidas da
cidade, com objetivo de garantir
mais segurança para pedestres,
ciclistas e motoristas no trânsito.

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

Divulgação

As equipes trabalharam
na última semana no refor-
ço de sinalização de faixas
de  pedes t res ,  l egenda
Pare nos cruzamentos e
vagas de estacionamento.

AVENIDAS: Antônio Faza-
naro; Carlos Martins Sode-
ro; Cássio Paschoal Pado-
vani; Comendador Luciano
Guidotti e Dois Córregos;

Manutenção e reforço na
Sinalização Horizontal

RUAS: Amador Bueno; Rua
Batista Formaggio; Cajuru;
Campos Salles; Marechal
Deodoro e travessasAmália
Dedini e da ponte do Mora-
to; BAIRROS: Distr i to de
Tupi; Jardim Bartira e Parque
Peória. REFORÇO NA SINA-
LIZAÇÃO VERTICAL - AVENI-
DAS: Cássio Paschoal Pado-
vani e Rio das Pedras.

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

De acordo com a Semuttran,
a tinta especial utilizada na si-
nalização horizontal contém mi-
croesferas de vidro, que permite
melhor visualização por refletir
a luz dos veículos. Quando ne-
cessário, os serviços também in-
cluem a instalação de tachão e
tachinha e troca de placas da si-
nalização vertical e aérea.

SERVIÇO - A Semuttran
pode ser acionada pelos núme-
ros 3401-1110 e 3401-1111 para
os serviços pontuais/emergen-
ciais (veículos estacionados ir-
regularmente, veículos em fren-
te a garagens, acidentes etc.) e
156 para serviços gerais (solici-
tações de sinalizações horizon-
tais, verticais, vagas, semáfo-
ro, radar, defensa metálica etc).

INTERNACIONAL
Uma comitiva de Piracica-
ba foi para Bernardo de Iri-
goyen (Argentina) participar
de eventos e reuniões e es-
tiveram hospedados no Ho-
tel LF na cidade de Barra-
cão-PR, divisa tríplice entre
Brasi l ,  Argent ina e Para-
guai. Guilherme Eliodório,
Arialdo Araújo e o CEO Bis-
po Otanizio Feliciano foram

recepcionados pelas pro-
prietárias do LF, Aline Lim-
berger Weiss e Traute  Lim-
berger. "Nosso hotel rece-
be muitos turistas e temos
um carinho grande por Pi-
racicaba, queremos convi-
dar todos os "caipiracica-
banos" para visitarem nos-
sa região e se hospedarem
conosco" comentou Aline.

Divulgação

A Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sede-
ma) realiza nos dias 6 e 7 de ju-
nho workshop para treinar e ca-
pacitar profissionais de manejo
arbóreo (podas e supressão de
árvores e palmeiras) para execu-
tarem serviços em vias públicas.
Os interessados em participar de-
vem inscrever-se no site da Sede-
ma (https://bit.ly/WorkshopMa-
nejoArbóreo), até 1º de junho. As
vagas são limitadas. O evento será
no Teatro Municipal Erotídes de
Campos, no Engenho Central.

Aqueles que participarem das
atividades da programação rece-
berão certificado de capacitação e
poderão se credenciar na Sedema
para realizar manejo arbóreo em
vias públicas, com a devida auto-
rização e seguindo a legislação
municipal vigente e o Manual de
Arborização Urbana do municí-
pio, conforme a Lei Complemen-
tar 251/2010, artigos 258 e 259.

“Atualmente, há 25 podado-
res credenciados na Sedema. Não
é realizada uma capacitação nesse
sentido desde 2016, então espera-
mos que esse número aumente
para 100. Esse tipo de serviço rea-
lizado pelos credenciados acaba
desafogando a demanda do setor

WWWWWORKSHOPORKSHOPORKSHOPORKSHOPORKSHOP

Prefeitura abre inscrições para manejo arbóreo
de Arborização Urbana e propor-
cionando mais uma oportunida-
de de atividade remunerada à po-
pulação”, afirma Robson Willians
da Costa Silva, responsável pelo
Núcleo de Arborização Urbana.

O evento conta com o apoio
da Secretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac) e das empresas
Engemaia e Arbolab. O Teatro
Municipal Erotídes de Campos
fica na avenida Dr. Maurice
Allain, 454, Vila Rezende.

PROGRAMAÇÃO – A pro-
gramação do workshop conta
com treinamentos teóricos e
práticos. No primeiro dia, 06/
06, as atividades começam às
8h30 e terminam às 17h, com
intervalos e horário de almoço.
O secretário de Defesa do Meio
Ambiente, Alex Salvaia, fará a
abertura. Entre as palestras
programadas para o primeiro
dia estão temas como a legisla-
ção municipal, manual e normas
de arborização, manejo arbóreo
urbano, atividades da CPFL,
boas práticas, entre outras.

Já no segundo dia, 07/06,
as  at iv idades  começam às
8h30 e terminam às 12h, focan-
do na prática em segurança em
manejo arbóreo e de poda. Prefeitura abre inscrições para o Workshop de Manejo Arbóreo

Divulgação
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Reunião discute ações para valorização da história

O episódio 112 do Estação
Esalq integra a Série Especial Polí-
ticas Públicas. Na conversa, o tema
é a popularização da ciência pro-
posto pelo Grupo de extensão
GENt, ligado ao Departamento de
Genética da Esalq e que atua com
comunicação e divulgação cientí-
fica. Para abordar o assunto, o jor-
nalista Caio Albuquerque conver-
sou com a professora Maria Caro-
lina Quecine Verdi, que falou so-
bre comunicação científica e o pa-
pel da universidade como disse-
minador de conhecimento e com-
bate às fake news.Sobre o grupo
GENt, acesse: https://gent-esalq.
github.io. Confira a Série Políti-
cas Públicas: http://www.esalq.
usp.br/politicas-publicas .

O distrito de Artemis tem di-
versos patrimônios históricos e
culturais importantes no contex-
to do desenvolvimento de Pira-
cicaba. O vereador Josef Borges
(Solidariedade) participou de
uma reunião com técnicos do Ip-
plap (Instituto de Pesquisa e Pla-
nejamento de Piracicaba) que já
possui registros de alguns des-
ses patrimônios, como a antiga
Estação Ferroviária, a Ponte de
Ferro e o antigo Grupo Escolar.

“A revitalização desses espa-
ços e a recuperação das histórias
de cada um é fundamental para a
valorização deles e do distrito, que
está se tornando um dos princi-
pais destinos turísticos do muni-
cípio. Nossa proposta, junto com a
comunidade, é a de iniciar proje-
tos de geração de renda para os
moradores por meio dos atrativos
turísticos”, afirmou o vereador.

Além desses patrimônios, o

distrito conta com balneário com
água sulfurosa que possui propri-
edades minerais e pode ser melhor
aproveitado pelos piracicabanos e
turistas. Na reunião, Cachioni e

Lazzerini falaram desse potenci-
al histórico, cultural e natural do
distrito, que é “abraçado” pelo
rio Piracicaba e tem duas lagoas,
a do Itaiçaba e do Lago Azul.

Assessoria parlamentar

Josef Borges conversou com o arquiteto Marcelo Cachioni
e o diretor de projetos Fabio Lazzerini, ambos do Ipplap
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Podcast aborda
genética e
divulgação
científica
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Apeoesp faz manifesto pelo fim do confisco
O objetivo é unificar forças para que a Alesp tome uma medida em conjunto para derrubar a legislação

A Apeoesp (Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial de En-
sino do Estado de São Paulo), em
conjunto com demais entidades do
funcionalismo estadual, tirou e
está divulgando  manifesto públi-
co pelo fim do confisco salarial de
servidores aposentados e pensio-
nistas do Estado de São Paulo. De
acordo com a presidenta da Apeo-
esp, a deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT), o objetivo é unifi-
car forças para que a Assembleia
Legislativa de São Paulo tome uma
medida em conjunto para derru-
bar a legislação que possibilita o
governo estadual a fazer descon-
tos nas aposentadorias e pensões
do funcionalismo estadual.

Assinam o manifesto, além da
Apeoesp, a Adunesp, Adunicamp,
Aduspe, Afuse, Apase, Aprofesp,
Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Educação, Centro
do Professorado Paulista, CUT
São Paulo, FESSP, FET-SP, Fórum
de Educação do Estado de São
Paulo, Sifuspesp, Sindcop, Sispesp,

Sindsaúde, Sintesp, Sintunesp, Sin-
tusp, Sindicato dos Psicólogos de
São Paulo, Sindicato dos Traba-
lhadores do Centro Paula Souza,
Sindicato dos Trabalhadores da
Unicamp, Fórum das Seis e Liga
do Professorado Católico.

O manifesto diz o seguinte:
“A aposentadoria é um direito
social quase centenário no Brasil.
Foi conquistado em 1923, quan-
do foi instituída a primeira lei
brasileira destinada à Previdên-
cia Social. Após diversos avanços
no sistema de previdência e segu-
ridade social, que foram sendo
paulatinamente conquistados
com muita luta pelos trabalhado-
res e pelas trabalhadoras do nos-
so País, vivemos agora um perío-
do de graves retrocessos, perpe-
trados por governos que não têm
compromissos com os direitos e
necessidades da classe trabalha-
dora e da população em geral. Em
decorrência da reforma da previ-
dência instituída em nível nacio-
nal e estadual, o confisco salarial

dos aposentados e pensionistas,
por meio da majoração a 14% das
alíquotas previdenciárias – per-
centual aplicado sobre o valor to-
tal de seus proventos que exce-
dem a um salário-mínimo – é
uma medida desumana e covar-
de contra servidores e servidoras
que dedicaram toda uma vida a
servir à população que mais pre-
cisa, prestando atendimento a
suas necessidades nas mais diver-
sas áreas. Esses servidores e es-
sas servidoras contribuíram re-
gulamente com o sistema de pre-
vidência (hoje denominado SP-
PREV – São Paulo Previdência)
e, agora, são novamente cobra-
dos. Ao se verem privados de par-
te importante de seus já mingua-
dos proventos, essas pessoas dei-
xam de ter recursos para suas
necessidades básicas. Muitos en-
tram em depressão e adoecem.
Para institucionalizar o confisco
salarial de aposentados e pensio-
nistas, o governo Doria/Rodrigo
Garcia utilizou-se de um artifício,

por meio do anúncio de suposto
deficit na SPPREV, que não foi
comprovado, nem demonstrado.
É preciso revogar, com urgência,
essa falsa decretação de deficit e
também o Decreto 65.021/2020,
que instituiu o confisco. A Assem-
bleia Legislativa de São Paulo,
como poder independente, insti-
tuição fiscalizadora do poder exe-
cutivo e representação da vonta-
de popular não pode manter-se
passiva frente a esse profundo
ataque aos direitos dos servido-
res aposentados e dos pensionis-
tas da SPPREV. Tramitam na
Casa projetos de autoria de diver-
sos deputados e deputadas com o
mesmo objetivo: acabar com o
confisco. Por isso, apelamos ao
Presidente da ALESP, às lideran-
ças partidárias e a cada deputa-
do e cada deputada que se unifi-
quem no esforço de produzir e
aprovar um único projeto, supra-
partidário, institucional, que res-
tabeleça a justiça e os direitos des-
te segmento tão injustiçado”.

Bebel continua articulando na Alesp para pôr fim a legislação
que possibilita o confisco dos aposentados e pensionistas
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Câmara Convida destaca trabalho social de igreja e livro de poemas
A edição do programa Câ-

mara Convida, que vai ao ar nesta
sexta-feira (27), a partir do meio-
dia, destaca o trabalho social de-
senvolvido pela Igreja Batista
“Casa Bíblica” (IBCB), comuni-
dade religiosa que está sob o mi-
nistério do pastor Daniel Borba.
No segundo bloco, o bate-papo
foi com o escrito Fábio Casemi-
ro, autor do livro “Canções a lá-
pis para um homem morto”.

“Esse trabalho começou na
minha casa, sem pretendo a parte
do projeto social, onde oferece-
mos aulas de música e a parte
esportiva, e depois fazemos as
adaptações para que possamos
realizar um culto”, explica Da-
niel Borba, que se formou Bacha-
rel em Teologia, em 2007, no Se-
minário Batista de Minas Gerais.

Atualmente localizada na ave-
nida Francisco Luiz Razera, 198,
no bairro Água Branca, a IBCB
mantém a mesma característica de
realizar “adaptações” em sua es-
trutura, ora para oferecer proje-
tos sociais, com aulas de violão,
guitarra, contrabaixo, bateria e

Guilherme Leite

Programa entrevista pastor Daniel Borba e o escritor Fábio Casemiro

canto coral, ora na área esportiva,
com aulas de boxe tradicional, ka-
ratê (com aulas marcadas) e ago-
ra também com cross training.

“Nós cremos, como diz na
Bíblica, que existem ‘lâmpadas
para os nossos pés, luz para os
nossos caminhos’, todos temos
dons e habilidades, e essas au-
las são como um meio para pro-
pagar a mensagem do Evange-
lho, os valores de Cristo, por-
que a palavra de Deus faz toda
a diferença na formação de
uma pessoa”, diz, ao lembrar
também das aulas de reforço
escolar oferecidas na IBCB.

SEGUNDO BLOCO –
Historiador de formação, o es-
critor Fábio Casemiro detalho as
origens do seu segundo livro de
poesias, lançado em Abril deste
ano, “Canções a lápis para um
homem morto”, da Editora Pa-
tuá. “Em 2018, quando eu esta-
va vendo o filme Dead Man, de
Jim Jarmusch, com o protagonis-
ta feito pelo Johnny Depp, e a tri-
lha sonora do Neil Young, que é
um guitarrista norte-americano,

eu me submergi no contexto polí-
tico e escrevi esses poemas”, disse.

De fato, todas as poesias in-
cluídas na obra foram escritas a
lápis, “em um caderninho como se
eu estivesse escrevendo uma tri-
lha poética para esse filme”, des-
tacou. A inspiração também foi
buscada no personagem que é
protagonista da produção cine-
matográfica, William Blake, que

é um poeta do Século 19, “o qual
também, como eu, também edi-
tava os próprios livros”, disse.

O programa Câmara Con-
vida é exibido pela TV Câmara,
nos canais 11.3 em sinal aber-
to, 4 da Claro/Net e 9 da Vivo/
Fibra, com retransmissão nas
mídias sociais, no Facebook e
Youtube,  e  a inda no s i te
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.
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Vereadora visita “Missão Gênese”
e prevê projeto para Piracicaba

Assessoria parlamentar

A vereadora Ana Pavão (PL)
viajou a Brasília nesta quarta-fei-
ra (25) para conhecer o projeto
“Missão Gênese: Uma Jornada
Nanocientífica”, desenvolvido
pelo Hospital de Amor de Barre-
tos, interior de São Paulo, e atu-
almente alocado no Distrito Fe-
deral. A carreta da “Missão” tem
como objetivo aproximar, através
de uma unidade móvel, o público
jovem de 11 a 15 anos, transmitin-
do conhecimento sobre o autocui-
dado e a prevenção do câncer.

O trabalho é realizado especi-
almente em escolas, nas quais con-
ta com a capacitação prévia de pro-
fessores, gestores e funcionários,
por meio de um curso oferecido
na modalidade EaD, em que o pro-
jeto é apresentado. A experiência
dentro da unidade móvel, que
dura aproximadamente 40 minu-
tos, expõe os assuntos por meio de
jogos interativos dispostos em di-
ferentes setores, percorridos pelos
vários grupos de estudantes.

Até o momento, mais de 13
mil pessoas já foram atendidas
pelo projeto - em Barretos e no in-
terior de São Paulo -, que é custe-
ado através de parceria com o Mi-

nistério Público do Trabalho da
15ª Região (Campinas) e já esteve
presente em eventos como a Festa
do Peão de Barretos, o Ação Glo-
bal - Ribeirão Preto e o Encontro
Anual da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência
(SBPC), ocorrido em 2019 em Cam-
po Grande, no Mato Grosso do Sul.

A iniciativa busca que os jo-
vens que participaram da jor-
nada sejam multiplicadores de
conhecimento, compartilhando
o que aprenderam e tornando-
se, assim, verdadeiros heróis
na batalha contra a doença.

Atualmente, Ana Pavão está
na luta contra o câncer de pul-
mão, e venceu outros dois tipos
ao longo de sua vida. Encanta-
da com o projeto, que incentiva
a educação, a parlamentar soli-
citou a inclusão da cidade de Pi-
racicaba na rota da “Missão Gê-
nese”. “A informação salva.
Conscientizar os alunos sobre
como o corpo humano funciona
e levar isso através da interati-
vidade, algo que os atrai, é im-
portantíssimo para a saúde. Va-
mos levar essa carreta a Piraci-
caba”, comentou a vereadora.

Nesta quarta-feira (25), a vereadora Ana Pavão (PL) esteve na
carreta “Missão Gênese”, que atualmente está alocada em Brasília
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Prefeitura acompanha caso
de envenenamento de gatos

A Prefeitura, por meio do
Núcleo de Bem-Estar Animal
(NBEA) e o Centro de Controle
de Zoonoses (CCZ), vinculados
às secretarias de Defesa do Meio
Ambiente (Sedema) e da Saúde
(SEMS), acompanha caso de en-
venenamento de cinco gatos
ocorrido na manhã de quarta-
feira, 25/05, na Praça Boyes.

O coordenador do CCZ e
NBEA, Matheus Santos, explicou
que uma protetora independen-
te registrou a ocorrência na Polí-
cia Civil que, por meio da UPJ
(Unidade de Polícia Judiciária),
acionou a Prefeitura. “Este crime
aconteceu na manhã de ontem,
por volta das 9h. A suspeita é que
os animais tenham sido envene-
nados por meio de bolinhas de

carne que também foram encon-
tradas no local e encaminhadas
para análise. A polícia fez a perí-
cia no local onde os gatos foram
encontrados mortos e nós reco-
lhemos os animais”, disse.

Segundo Santos, câmeras
de monitoramento foram insta-
ladas no local e o Núcleo de
Bem-Estar Animal vai intensifi-
car o monitoramento naquela
região. “O núcleo de gatos da
Praça Boyes já é um local onde
o NBEA acompanha e o CCZ já o
monitora há algum tempo a fim
de efetivar e intensificar o con-
trole populacional por meio do
projeto CastraFácil, que teve iní-
cio neste mês”, completou o coor-
denador, que segue dando apoio
a polícia na investigação do caso.

Em mais uma ação do Cas-
traFácil, promovido pelo CCZ
(Centro de Controle de Zoono-
ses), vinculado à Secretaria de
Saúde, a Prefeitura de Piracica-
ba vai castrar 50 gatos neste sá-
bado, 28, das 8h às 16h. A ação
tem apoio de protetores indepen-
dentes de animais da cidade e
visa o controle populacional de
gatos de rua e núcleo de gatos
instalados em bairros carentes da
cidade. Além dos protetores, nes-
ta data, o CastraFácil ainda con-
ta com apoio de médico veteriná-
rio voluntário Cássio Reis e da
vereadora Alessandra Bellucci.
Na primeira ação, realizada em
14/05, foram castrados 47 gatos.

O coordenador do CCZ,
Matheus Santos, explica que
não haverá livre demanda para
castração, tendo em vista que a
data é reservada para atender a
demanda solicitada pelos prote-
tores de animais. “Entendemos
ser importante o controle da
população dos núcleos de gatos
na cidade, por isso, quando os
protetores trouxeram a deman-
da até nós, já nos organizamos
para que ela fosse atendida. To-
das as vagas disponibilizadas já
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Em nova ação do CastraFácil, Prefeitura vai castrar 50 gatos
Arquivo/CCZ

Na primeira ação do CastraFacil, 47 gatos foram operados

foram preenchidas previamen-
te e não haverá atendimento por
livre demanda nesta data, apenas
o atendimento de urgência que já
é rotina no CCZ”, completou.

Na ação deste sábado, o
CCZ está com equipe com dois
veterinários, supervisor de equi-
pe e agentes de zoonoses, além
disso, um médico veterinário
voluntário dará suporte no pré
e pós-operatório dos gatos. “Es-
ses mutirões ocorrerão de acor-
do com a avaliação da equipe da
Sedema, por meio do Núcleo de
Bem-Estar Animal, quinzenal-
mente, de acordo com a gravi-
dade da situação e dos bairros
que encontram animais sem es-
terilização”, explicou Santos.

Filemon Silvano, secretário de
Saúde, reforça que é importante
dar suporte ao trabalho das equi-
pes do CCZ bem como dos proteto-
res independentes. “Além do CCZ,
os protetores fazem um trabalho
crucial, pois chegam em locais que
muitas vezes nossas equipes não
chegam. Essa integração no tra-
balho é importante para a socie-
dade e também para os animais
que terão uma qualidade de vida
melhor em seus núcleos”, aponta.
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XV busca fortalecer sua marca internacional na Austrália
O XV de Piracicaba, atra-

vés de Débora Barros, esteve
representado em um encontro
com a Secretária Geral de Co-
mércio do Consulado do Bra-
sil em Sydney, Helena Masso-
te. No encontro foram discuti-
das oportunidades de atuação

conjunta entre o consulado e
o clube. Em razão do bicente-
nário da proclamação da inde-
pendência brasileira, o consu-
lado brasileiro em Sydney tem
buscado fortalecer a cultura
nacional com elementos repre-
sentativos da nossa identida-

de, dentre os quais, o futebol.
Como legítimo representante do
esporte no interior brasileiro, o
clube se colocou à disposição para
fortalecer a identidade futebo-
lística do Brasil na Austrália.

Além da atuação instituci-
onal, foi apresentado à secre-

tária do consulado a atual in-
fraestrutura do clube, assim
como o trabalho desenvolvido
nas categorias de base. Com
essa aproximação, o XV busca
estreitar laços para a busca de
parceiros que possam fortale-
cer seu projeto esportivo.
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Alunos do progama participam
de eventos neste fim de semana
Festival de Atletismo deve reunir cerca de 50 participantes no
Barão da Serra Negra; ginastas disputam torneio em Santo André

Os alunos do Programa Des-
porto de Base (PDB), realizado pela
Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Secretaria de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam), par-
ticipam de dois eventos no próxi-
mo sábado, 28/05. Com início pre-
visto para as 8h30, o Festival de
Atletismo acontece na pista Apa-
recida de Fátima Adão, no Está-
dio Municipal Barão da Serra Ne-
gra. O evento deve reunir cerca de
50 participantes na faixa etária
dos 5 aos 17 anos nas provas de
arremesso do peso, corridas de
velocidade e resistência, e salto em
distância. A atividade será condu-
zida pelo professor Mario Leme.

De acordo com a programa-
ção do festival, estão agendadas
três provas de velocidade - 50 m (5
a 10 anos), 60 m (11 a 13 anos) e
100 m (14 a 17 anos) - e mais três
de resistência - 400 m (5 a 10 anos),
800 m (11 a 13 anos) e 1.000 (14 a
17 anos). A divisão por faixa etária
será a mesma aplicada no arremes-
so de peso (2 kg para alunos de 5 a
13 anos e 3 kg de 14 a 17 anos) e no
lançamento de dardo (500 g para
participantes 5 a 13 anos e 600 g
de 14 a 17 anos), além do salto em
distância. No final da competição,
haverá uma corrida de 50 metros
envolvendo os pais e responsáveis
presentes à competição. Todos
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A equipe da Selam viaja 39 ginastas para disputar o Troféu Lineg

os alunos serão contemplados
com lanches e medalhas de par-
ticipação fornecidos pela Selam.

GINÁSTICA - Também no
sábado, a Selam viaja com 39 alu-
nos de 6 a 17 anos para Santo An-
dré, onde será realizado do Tro-
féu Lineg (Liga Nacional de Es-
portes Gímnicos) de Ginástica
Acrobática. A equipe do PDB dis-
puta o título contra as represen-

tações do Colégio Liceu de Santo
André e a Sociedade Esportiva
Palmeiras. No total, serão 76 gi-
nastas divididas em diferentes ní-
veis: iniciação com séries obrigató-
rias nos níveis 2 a 6 para duplas e
trios, nível 1 com elementos da Copa
São Paulo e o nível 7 com a primei-
ra série do Troféu São Paulo.

"O Troféu Lineg é uma pré-
via de eventos como a Copa São

Paulo e o Troféu São Paulo, am-
bos realizados pela federação.
Nós entendemos que é uma boa
oportunidade para que as crian-
ças iniciem na ginástica acrobá-
tica, uma vez que se trata de uma
competição para iniciantes. Será
um incentivo à prática esporti-
va", destacou a professora de gi-
nástica acrobática do Programa
Desporto de Base, Maria Dilailça.
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Concerto homenageia
Américo Jacomino

Divulgação

Um concerto gratuito, hoje,
27, às 19h30, homenageará o com-
positor e violonista Américo Jaco-
mino (1889-1928), conhecido como
Canhoto, no Museu Histórico e
Pedagógico Prudente de Moraes.
No concerto, executado e idealiza-
do pelo violonista Gabriel Angelo,
o público poderá apreciar diversas
composições de autoria de Jaco-
mino, incluindo valsas, choros,
marcha, mazurka e tangos.

Américo nasceu em São Pau-
lo no ano de 1889, filho de mi-
grantes italianos. Junto a Agus-
tín Barrios e Josefina Robledo foi
um dos pilares para o desenvolvi-
mento do violão solista de con-
certo no Brasil ao decorrer do sé-
culo 20. Já entre 1912 e 1915 gra-
vou seus primeiros discos, resul-
tando em um grande concerto
realizado no Conservatório Dra-
mático e Musical de São Paulo, o
que segundo o pesquisador Gilson
Antunes foi “um marco da histó-
ria do violão, pelo tom da crítica
positiva, que reverberou por toda
a carreira do músico” (2008).

O músico tocava o violão de
maneira invertida, porém, sem
trocar a ordem das cordas, por isso
recebeu o apelido de “canhoto”.
Além de ser o primeiro grande vi-
olonista concertista brasileiro tam-
bém atuou tocando em conjuntos
musicais, ganhou o primeiro con-
curso de violão da história da
música brasileira, escreveu um
método de violão ainda hoje pu-
blicado e compôs um dos grandes
hinos da história do violão brasi-
leiro - a valsa Abismo de Rosas.

Entre outras músicas conhe-

cidas ainda hoje estão a Marcha
Triunfal Brasileira, a Marcha
dos Marinheiros, o choro Olhos
Feiticeiros, a Fantasia sobre o
Guarani de Carlos Gomes, o tan-
go Guitarra de Mi Tierra e o fox
A Menina do Sorriso Triste.

Canhoto morreu precoce-
mente no ano de 1928, na capi-
tal, contudo, deixou um legado
enorme para o desenvolvimen-
to do violão brasileiro.

Gabriel Angelo é violonista
clássico, começou seus estudos,
particularmente, em 2014, o que
possibilitou o ingresso no curso
de bacharel em violão erudito no
Instituto de Artes da Unicamp,
em 2016. Com essa graduação em
andamento deu início ao curso de
licenciatura em Música no ano de
2019. Em 2020 encarou um in-
tercâmbio patrocinado pela
AUGM para a Universidad de la
República (Uruguai), onde foi
aluno do Mauro Marasco e parti-
cipou ativamente das apresenta-
ções do Núcleo Música Nueva
de Montevideo em importantes
teatros da cidade uruguaia.

SERVIÇO
Concerto em homenagem a
Américo Jacomino. Dia: 27/
05. Horário: 19h30. Entrada
gratuita. No Museu Histórico
e Pedagógico Prudente de
Moraes, rua Santo Antônio,
641, Centro. Informações:
(19) 3422-3069. Site: www.
museuprudentedemoraes.
piracicaba.sp.gov.br.  Aces-
so a pessoas com deficiên-
cia motora, dificuldades de
locomoção e ostomizados.

Concerto foi idealizado pelo violonista Gabriel Angelo
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Mutirão para zerar cirurgias é anunciado em reunião do PMP

Representantes das Guardas
Civis de Brotas e Tatuí visitaram
nesta semana a Guarda Civil de
Piracicaba. Os representantes de
Brotas vieram conhecer a Patru-
lha Maria da Penha e solicitar su-
porte técnico para convênio com
a Polícia Federal referente a ar-
mamento e padronização. Já Ta-
tuí solicitou suporte para elabo-
ração de planejamento estratégi-
co junto ao Exército para aquisi-
ção de material bélico. Durante
as visitas, o comandante da GC
de Piracicaba, Sidney Nunes, co-
locou sua equipe à disposição para
auxiliar as corporações irmãs.

Para a cidade de Brotas ficou
acertado que a equipe que compo-
rá a Patrulha Maria da Penha a
ser implantada naquele município
receberá treinamento em Piracica-
ba, feito pelos integrantes da Pa-
trulha de Piracicaba. Também fi-
cou definido que o responsável
pelos projetos e convênios da cor-
poração auxiliará Brotas com de-

talhes sobre o convênio com a PF.
A coordenadora da Patrulha Ma-
ria da Penha de Piracicaba, Fer-
nanda Nardon, explanou sobre o
funcionamento do serviço em Pi-
racicaba, a logística para realiza-
ção do trabalho, as peculiaridades
e as dificuldades do serviço. O
comandante da Guarda Civil de
Brotas explicou que a lei para im-
plantação da Patrulha em Brotas foi
aprovada recentemente e eles estão
conhecendo experiências exitosas
similares para realizar a implanta-
ção. Além de Bueno, integraram a
comitiva os GCs Ana Cláudia Corsi
Herreira e Dimas Odinei de Souza.

Para a cidade de Tatuí ficou
definido o apoio na elaboração
do planejamento estratégico jun-
to ao Exército, necessário para
aquisição de material bélico. Es-
tiveram presentes pela corporação
daquele município o comandante
da corporação, Vanderlei dos
Passos, o subinspetor Rubens da
Silva Ávila e o GC Cleuter Leria.
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Brotas e Tatuí visitam GC para
conhecer “Maria da Penha”

Guarda de Tatuí veio solicitar suporte para elaboração de planejamento
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O vereador Gilmar Rotta
(PP), presidente do Parlamento
Metropolitano de Piracicaba
(PMP), pediu aos demais verea-
dores que presidem as Câmaras
componentes do colegiado, em
reunião on-line realizada na tar-
de desta quinta-feira (26), que
façam contato com as secretarias
de saúde de seus respectivos mu-
nicípios e obtenham o atual nú-
mero de procedimentos cirúrgi-
cos pendentes em cada um deles.

O pedido vem após o anún-
cio oficial do Governador do es-
tado, Rodrigo Garcia, nesta quar-
ta-feira (25), de que pretende, por
meio do Mutirão das Cirurgias,
zerar a fila de mais de 581,3 mil
procedimentos cadastrados na
Central de Regulação (Cross).

Segundo notícia publicada no
site do governo estadual, serão
contempladas “54 cirurgias ofer-
tadas no Sistema Único de Saúde
em 7 especialidades, como do apa-
relho circulatório, visão, digestivo
e abdominais, osteomolecular e
geniturinário, das glândulas en-

Guilherme Leite

Presidente do PMP, Gilmar Rotta pediu aos membros do
colegiado levantamento de cirurgias pendentes nos municípios

dócrinas e em nefrologia. Sem as
ações do Mutirão, o Estado leva-
ria cerca de dois anos para aten-
der toda a demanda reprimida”.

Gilmar Rotta, que além de
presidir o PMP também é presi-
dente da Câmara Municipal de
Piracicaba, pediu aos demais
parlamentares que o oficiem, até
quarta-feira de semana que
vem, com a lista com as cirurgi-
as pendentes em cada cidade.

“O que o governador está
pedindo para a gente, enquanto
Parlamento Metropolitano de
Piracicaba e enquanto presiden-
tes das Câmaras, é que nós fa-
çamos essa ligação junto às se-
cretarias de saúde de nossos
municípios e levantemos essas
demandas para, posteriormen-
te, fazermos a ponte com o Go-
verno do estado”, disse Rotta.

O presidente do Parlamento
Metropolitano de Piracicaba tam-
bém pediu aos municípios compo-
nentes do colegiado que façam o
levantamento, inclusive, de proce-
dimentos não previstos neste pri-

meiro mutirão: “mesmo que não
estejam dentro deste escopo, va-
mos trabalhar junto ao Gover-
no do estado para que elas tam-
bém sejam incluídas”, afirmou.

Gilmar Rotta ainda disse
que, segundo informações de
Rodrigo Garcia, que os procedi-
mentos cirúrgicos anunciados

deverão ser realizados nos AMEs
(Ambulatórios Médicos de Espe-
cialidades) e, havendo necessida-
de, por meio da contratação de
serviços privados. De acordo com
a nota oficial do Governo do esta-
do, há também previsão de remu-
neração dobrada nos hospitais do
SUS (Sistema Único de Saúde).

VVVVVIAIAIAIAIA R R R R RÁPIDAÁPIDAÁPIDAÁPIDAÁPIDA

Programa abre inscrições para
cursos gratuitos de qualificação

As inscrições para 240 vagas
dos cursos gratuitos do programa
Via Rápida estão abertas em Pira-
cicaba e serão ministradas pelo
Sest/Senat, em parceria com a Pre-
feitura. Para se inscrever, basta
acessar o site do programa -
www.cursosviarapida.sp.gov.br

Os interessados têm direito
a uma bolsa-auxílio de R$ 210
para qualificação profissional. Os
cursos oferecidos são de Motoris-
ta de Veículos de Cargas, Moto-
rista de Veículos de Passageiros,
Operador de Empilhadeira, Fren-
tista e Auxiliar Administrativo.

Pessoas  a  part i r  de  16
anos, alfabetizadas, podem se
inscrever. Após a inscrição, os
candidatos serão convocados
para formação das turmas. Os
cursos presenciais serão mi-
nistrados dentro da unidade
do Sest/Senat, que conta com
toda infraestrutura e corpo
docente especializado.

O pagamento da bolsa-au-
xílio se dará após a conclusão
do curso, mediante 75% de
frequência. O formato é pre-
sencial e com carga de que
varia entre 60h e 72 horas.

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Audiência pública, hoje, analisa
o teto salarial de médicos

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba realiza, na tarde des-
ta sexta-feira (27), a partir das
16 horas, audiência pública
para discutir “ações de saúde
no Município de Piracicaba,
como também, a questão do
cumprimento e flexibilização de
jornada de trabalho dos médi-
cos, dentistas e demais profis-
sionais que recebem acima do
teto salarial Constitucional”.

Proposta pelo vereador La-
ércio Trevisan Jr. (PL) por meio
do requerimento 383/2022, a
audiência contará com a presen-
ça do secretário municipal de
Saúde, Filemon Silvano, que foi
convocado para dela participar,
e será realizada no plenário
“Francisco Antônio Coelho”.

Segundo texto da proposi-
tura, o encontro pretende abor-
dar “a real situação do quadro
de servidores da Secretaria
Municipal de Saúde” e terá
como uma de suas frentes o
debate sobre os casos em que
médicos e dentistas da rede atin-
gem o teto remuneratório do pre-
feito, que é de R$ 15.550,00.

De acordo com o requeri-
mento, a audiência pública deve
subsidiar a análise de uma even-
tual “reforma administrativa da
carreira dos médicos, em conjun-
to com a carga horária, visando
resolver a situação existente, den-
tre o princípio Constitucional da
legalidade e razoabilidade”.

Além da relação dos médi-
cos e de suas respectivas cargas
horárias, durante a audiência
pública também devem ser ana-
lisadas a quantidade de “unida-
des de saúde que estão sem mé-
dicos”, com detalhamento por es-
pecialidades, o número de con-
tratações necessário para suprir
a atual demanda de atendimen-
tos, bem como a relação entre
contratações e exonerações des-
tes e de outros profissionais de
saúde desde janeiro de 2021.

A audiência pública desta sex-
ta-feira poderá ser acompanhada,
ao vivo, pela TV Câmara (nos ca-
nais 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 You-
Tube) e pela Rádio Câmara Web.
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Roda de conversa traz avanços
e desafios na gestão de resíduos
Atividade realizada nesta quarta (25) trouxe panorama dos resíduos sólidos no estado
de São Paulo e a apontou necessidade de aproximação entre poder público e academia

Davi Negri

Atividade integra a programação do ciclo “Saneamento Ambiental”

A Escola do Legislativo da
Câmara Municipal de Piracicaba
promoveu, na tarde desta quarta-
feira (25), de forma presencial, a
terceira de quatro atividades do
ciclo de debates "Saneamento
Ambiental". Intitulada "Gestão dos
Resíduos Sólidos em Piracicaba",
a roda de conversas foi mediada
pelo engenheiro ambiental e dou-
tor em engenharia civil (recur-
sos hídricos, energéticos e am-
bientais), Ayri Saraiva Rando, e
teve a participação do gerente da
agência ambiental de Piracica-
ba da Cetesb (Companhia Am-
biental do Estado de São Pau-
lo), José Ferreira Assis, e da pro-
fessora do programa de Pós-
Graduação em Recursos Flores-
tais da Esalq/USP, professora
doutora Adriana Maria Nolasco.

O vereador Gilmar Tanno
(PV) agradeceu a presença dos
facilitadores e celebrou o retor-
no das atividades presenciais da
Escola do Legislativo, que esta-
vam suspensas devido à pande-
mia da Covid-19: "Esse espaço é
nosso e nós teremos muito outros
cursos presenciais", destacou.

A vereadora Sílvia Morales
(PV), que está de licença e parti-
cipou da atividade como ouvin-
te, também destacou a relevân-
cia do ciclo de atividades: "esse
ciclo veio de um encontro da
OCA (Laboratório de Política e
Educação Ambiental da Esalq),
da vontade de fazer um curso
sobre saneamento rural. A par-
tir daí, pensamos em expandir e
fazer um ciclo sobre saneamen-
to ambiental, abarcando tam-
bém a questão das águas, esgo-
to, drenagem e resíduos", disse.

PANORAMA ESTADU-
AL - José Ferreira Assis falou
sobre os desafios e oportunida-
des da gestão de resíduos sólidos
urbanos com base nas concepções
do novo marco regulatório do sa-
neamento básico (Lei Federal
14026, de 15 de julho de 2020) e
da Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS, Lei Federal
12.305, de 2 de agosto de 2010).

De acordo com o técnico da
Cetesb, como o novo marco do
saneamento foi aprovado recen-
temente, em 2020, ainda é difícil
fazer uma análise sistêmica de
seu impacto na melhoria dos ín-
dices ambientais. No entanto, de
acordo com ele, na questão dos
resíduos sólidos - que também é
abarcada pelo marco - o que
houve foi a dilação do prazo pre-
visto na PNRS para a erradica-
ção total dos lixões no país, que
passou de 2014 para 2024.

Apesar da prorrogação, As-
sis diz que o estado de São Pau-
lo é um dos mais avançados do
Brasil na gestão dos resíduos
sólidos. Ele cita como exemplo o
pioneirismo paulista na adoção
de uma política de logística re-

versa, entendida como uma sé-
rie de regramentos que estabele-
cem a obrigatoriedade de os re-
síduos, após o consumo de de-
terminado produto, retornarem
para a indústria que o fabricou.

"A logística reversa, previs-
ta no PNRS, hoje, ela é obriga-
tória em nosso estado. Em toda
indústria, todo empreendimen-
to, existe uma relação de ativi-
dades passíveis de logística re-
versa. Ela tem que informar ao
órgão ambiental e só tem a emis-
são ou renovação da licença am-
biental caso possua tiver um pla-
no de logística reversa", disse.

Outro exemplo por ele trazido
foi a criação do Sistema Estadual
de Gerenciamento Online de Resí-
duos Sólidos (Sigor-MTR), gerido
pela Cetesb, que permite o con-
trole do transporte de resíduos
no estado e que se comunica com
o sistema nacional homólogo.

Sobre os lixões, José Ferrei-
ra Assis, disse que o estado de
São Paulo vem aprimorando, por
meio da adoção de melhores ín-
dices e metodologias analíticas,
o controle das condições dos ater-
ros de resíduos. Ele apresentou
um mapa comparativo dos anos
de 1997 e 2020, que mostra por
meio de cores um aumento ex-
pressivo de aterros "impróprios
e controlados" para "próprios".
Em 1997, eram 502 os municípi-
os com disposição inadequada.
Em 2021, o número caiu para 27.

"Os aterros podem não ser a
melhor solução, mas ouso dizer
que no Brasil ela, ainda, é neces-
sária e será empregada por mui-
to tempo. O desafio é fazer que
esses locais sejam aterros, pelo
menos, e que no futuro chegue-
mos aos aterros mínimos, que é
o aterro de rejeitos", acrescentou.

PESQUISA E DESEN-
VOLVIMENTO - A professora
Adriana Maria Nolasco, que re-
alizou sua exposição na sequên-

cia, enfatizou que "não é possí-
vel fazer uma gestão sustentável
de resíduos sólidos sem uma for-
te base científica e tecnológica".
Com resíduos cada vez mais
complexos, compostos de mate-
riais dos mais variados, a gestão
destes resíduos também se torna
mais desafiadora: "A gestão de
resíduos está cada vez mais com-
plexa e exige cada vez mais co-
nhecimento para que a gente te-
nha melhores resultados", diz.

Segundo Adriana, a visão "fi-
nal de tubo", que vê a gestão de
recursos de forma linear, "quan-
do todo mundo gera resíduos e
depois vê o que faz com aquilo que
foi gerado no final", não pode
mais ser aplicada atualmente.

"Na verdade, a gente não quer
chegar com esse material no final,
a gente quer que ele tenha outras
destinações ao longo desse percur-
so e que não tenha rejeito, que é o
que gente tem que mandar para
aterro, incinerar ou dar outro tipo
de destinação que não agrega
nada. São só custos ambientais,
econômicos e sociais, com riscos à
saúde pública, com riscos de con-
taminação ambiental. É tudo o que
a gente não quer", aponta.

Para ela, dada a complexida-
de do tema, é cada vez mais pre-
mente que o poder público, as uni-
versidades e as organizações coo-
perem e se empenhem em apre-
sentar soluções para uma gestão
circular dos resíduos, ou seja,
uma gestão que prime por redu-
zir e prevenir a geração destes
materiais e que valorize os recur-
sos já existentes por meio de reci-
clagem, reuso, reaproveitamento,
com foco na automação de pro-
cessos e no desenvolvimento de
materiais menos tóxicos, geran-
do empregos e renda ao longo de
toda essa cadeia de tratamento.

"A solução, primeiro, vem
do entendimento do problema,
do diagnóstico. Se não temos

uma boa leitura da realidade,
não temos boas perguntas, e
não sabemos onde atuar. O que
nós vemos muitas vezes, em ter-
mos de políticas públicas, é a fal-
ta de entendimento da realida-
de, que acaba gerando políticas
pontuais, leis que não conversam
entre si", pondera Adriana.

Compreendido o problema e
conhecidas as soluções disponíveis,
segundo a pesquisadora, é preci-
so haver um planejamento de
modelos de gestão adequados à
realidade, seja no contexto local
ou regional. "Isso tudo exige
muito conhecimento, para além
apenas da questão do resíduo em
si, e que não tomemos decisões
com base no achismo", reforça.

Segundo a pesquisadora, por
se tratar de um assunto que faz
parte do dia a dia de todas pesso-
as, incluindo parte dos gestores
públicos, muitas vezes estes apos-
tam em soluções "senso comum",
incapazes de atacar o problema
da forma adequada, ou seja, com
base nos conhecimentos científi-
cos e tecnológicos disponíveis.

Ainda de acordo com Adria-
na, a importância da ciência e tec-
nologia recebe destaque na pró-
pria PNRS: "Ela traz claramente
no seu capítulo terceiro quais são
os instrumentos de gestão que
todos os setores da sociedade po-
dem e precisam usar para uma
gestão adequada dos resíduos".

Por fim, a professora lembra
que Piracicaba e sua Região Me-
tropolitana possuem grandes
centros de pesquisa e ensino, ca-
pacitados para oferecem e desen-
volverem soluções para os proble-
mas complexos dos resíduos, algo
que segundo Adriana Nolasco,
atualmente vem sendo subutili-
zado pelo poder público local.

A próxima atividade do ciclo,
um curso presencial sobre sanea-
mento rural, está prevista para
acontecer no dia 08 de junho.

HHHHHOSPITOSPITOSPITOSPITOSPITAISAISAISAISAIS

Vereadora participa de reunião
sobre crise dos filantrópicos

A vereadora Ana Pavão (PL)
participou, nesta quarta-feira
(25), de uma reunião organiza-
da pelo presidente da Frente Par-
lamentar de Apoio às Santas Ca-
sas, deputado federal Antonio
Brito (PSD-BA), na Câmara dos
Deputados, em Brasília (DF).

Na ocasião, estiveram pre-
sentes cerca de 70 representantes
de Santas Casas de todo o Brasil,
pelo movimento "As Santas Ca-
sas Não Suportam Mais", com o
objetivo de relatar a crise de saú-
de provocada pela pandemia da
covid-19 e também as dificulda-
des financeiras que os hospitais
filantrópicos sofrem atualmente.

Em razão do sub-financia-
mento, os hospitais filantrópi-
cos são remunerados em 60%
do que custa a prestação dos
serviços ao SUS (Sistema Único
de Saúde). Desde o início do Pla-
no Real, a tabela foi reajustada
em 93,77%, enquanto o INPC
(que mede a inflação no país)
subiu 636,78%, o salário míni-
mo, 1.597,79%, e o gás de cozi-
nha, 2.415,94%. O descompasso
acarreta um valor anual de R$
10,9 bilhões em desequilíbrio
econômico e financeiro na rela-
ção dos hospitais filantrópicos
com o SUS e, como destacou Ana
Pavão, provoca sucateamento das
estruturas físicas e tecnológicas e
riscos na assistência ao paciente.

Pelo menos 752 das institui-

Assessoria parlamentar

Ana Pavão participou de encontro na Câmara dos Deputados

ções filantrópicas do país con-
trataram operações de crédito
com a garantia dos recebíveis do
SUS. São R$ 10 bilhões em em-
préstimos, o que implica uma
parcela mensal de R$ 115 mi-
lhões. O endividamento está na
ordem de R$ 20 bilhões. Nos úl-
timos seis anos, 315 desses hos-
pitais tiveram que fechar as por-
tas ou parar de atender via SUS.

A ação conjunta da Frente
Parlamentar de Apoio às Santas
Casas, da CMB (Confederação
das Santas Casas de Misericór-
dia, Hospitais e Entidades Filan-
trópicas), das federações e das
entidades trouxe à pauta nacio-
nal as medidas capazes de evitar
um possível colapso econômico
do segmento hospitalar filantró-
pico, com o comprometimento no
atendimento à população brasi-
leira. A Frente Parlamentar tem
acompanhado e se desdobrado
para buscar soluções imediatas
que assegurem a sobrevivência
da rede filantrópica no Brasil e a
prestação de serviços ao SUS.

"É um momento importan-
te para a nossa saúde nacional,
pois vemos que muitos hospi-
tais tiveram que fechar as por-
tas por conta desse ônus finan-
ceiro refletido nos atendimen-
tos ao SUS. Agora é hora de se
unir e buscar soluções para esse
setor tão importante da nossa
nação", destacou Ana Pavão.

“““““AAAAARTERTERTERTERTE     PIRAPIRAPIRAPIRAPIRACICCICCICCICCICABANAABANAABANAABANAABANA”””””

Mostra reúne acervo com mais de 70 anos de história de salões
A Semac (Secretaria Munici-

pal da Ação Cultural) realizará a
mostra Salão dos Salões, que exi-
birá obras do acervo dos salões de
Belas Artes, Arte Contemporânea
e de Aquarelas. A exposição res-
gata trabalhos que compõem o
acervo da Pinacoteca Miguel Du-
tra de mais de 70 anos de histó-
ria e acontecerá em julho, no Te-
atro Municipal Dr. Losso Netto.

Salão dos Salões consiste na
somatória de sete décadas de
obras premiadas e doadas por re-
nomados artistas piracicabanos,
desde o ano 1953, quando se ini-
ciou o Salão de Belas Artes na ci-
dade, seguida, em 1969, pela cri-
ação da Pinacoteca de Piracica-
ba, que hoje comporta mais de
1.000 obras em seu acervo com
importantes nomes eternizados
no cenário artístico brasileiro.

Entre os trabalhos estão telas
de Hugo Benedetti, Frei Paulo
Maria de Sorocaba, João Dutra,
Renato Wagner, Archimedes Du-
tra, Ida Schalch, Antonio Pacheco

Divulgação

T0057 Archimedes Dutra - O Rio Piracicaba em 1845 (vini - 23.07.2020)

Ferraz e Gil Schreiber da Silva. “As
Belas Artes estão resumidas neste
Salão dos Salões que a Semac tem
o prazer de mostrar ao público
amante das artes. São premiações
exponenciais de grandes mestres

piracicabanos. É uma retrospecti-
va única que será mostrada peri-
odicamente para que a popula-
ção possa conhecer e se orgulhar
dos grandes nomes que com-
põem o acervo artístico de Pira-

cicaba”, afirma o secretário da
Ação Cultural, Adolpho Queiroz.

O público poderá ver aqua-
relas, pinturas, desenhos e escul-
turas de valor inigualável para a
arte piracicabana. De acordo com
o curador da mostra, Esio Antô-
nio Pezzato, além de resgatar a
história cultural e artística da ci-
dade, o objetivo é apresentar à
população muitos trabalhos que
estavam “escondidos” no acervo.
“Principalmente porque essas
obras seletivas não são expostas
com regularidade, sendo que, ge-
ralmente, são divididas em seg-
mentos temáticos de acordo com
cada exposição”, explica Pezzato.

SERVIÇO
Mostra Salão dos Salões –
70 anos de História. Período:
de 29 de julho a 31 de agos-
to. Entrada gratuita. Local:
Teatro Dr. Losso Netto, Av. In-
dependência, 277 – Bairro
Alto, Piracicaba – SP, 13419-
160. Informações: 3434-2168.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

A Estação Experimental de
Tupi, mais conhecida como Horto
de Tupi, sediará amanhã, 285, das
9h às 12h, o Círculo de Mulheres
A História da Mulher e os Impac-
tos Causados nos Papéis das Mu-
lheres Contemporâneas, ação que
integra o programa Vem pro Hor-
to, que tem o objetivo de aproxi-
mar a comunidade do Horto e tor-
nar o local um espaço ainda mais
voltado à educação sustentável. Os
interessados em participar devem
se inscrever previamente no link
https://forms.gle/oZm4DPiwK9
A6Ybfz6. As vagas são limitadas.

A Prefeitura disponibilizará
linha gratuita de transporte pú-
blico, com saída às 8h10 do Ter-
minal Central de Integração, da
plataforma B03. O retorno do Hor-
to está previsto para às 12h30. Esse
ônibus estará disponível também
para os não inscritos na ativida-
de que queiram passear no Hor-
to, inclusive realizar uma trilha
guiada para conhecer melhor o
local. O itinerário está disponível
no site da empresa TUPi tupi
transporte.com.br/linhas-e-horarios.

O círculo, que será conduzido
por Camila Pimenta, da Curado-
ria da Alma Feminina, propõe uma
reflexão em relação à mulher con-
temporânea, resgatando histórias
vividas por mulheres do passado
e os desafios enfrentados em uma
sociedade que não permitia mui-
tos espaços, nem direitos, sendo
que muitas foram silenciadas ou

PPPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA

Círculo de Mulheres será
atração do Vem pro Horto

tiveram suas histórias deturpadas
ao longo do tempo. Com a utiliza-
ção de uma ferramenta desenvol-
vida pela ministrante, serão pro-
postas reflexões com o intuito de
estimular as participantes a enten-
derem seus processos internos por
meio do diálogo com essas histó-
rias e com as histórias das mulhe-
res das suas próprias famílias.
“Assim, pretende-se permitir a es-
cuta e o diálogo, propiciando parti-
lhas de experiências pessoais que
poderão enriquecer ainda mais as
reflexões trazidas”, explica Camila.

O programa Vem pro Horto
foi criado em 2016, tem realização
da Prefeitura, por meio da Secre-
taria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente, Instituto de Pesquisas
Ambientais e Fundação Florestal,
além de diversos parceiros. Sua pro-
gramação é construída de forma
participativa no início de cada ano.

O Horto de Tupi conta com
Centro de Visitantes, onde o visi-
tante encontra todo apoio neces-
sário à visitação, estacionamento,
parquinho Infantil com uma Cen-
tral de Recreação infantil com três
torres, escorregador, balanço,
gira-gira e gangorra; campo de
futebol, quiosques para piquenique
(é proibido fazer churrasco ou qual-
quer outra atividade com a utili-
zação de fogo), trilhas e toda in-
fraestrutura necessária para rece-
ber bem os frequentadores. Mais
informações: https://hortode
tupi.wixsite.com/vemprohortotupi.
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Pedágio lembra as 32 mil mortes por ano no trânsito
Iniciativa é do vereador André Bandeira (PSDB) e faz parte das ações da campanha "Maio Amarelo: Juntos Salvamos Vidas"

Os números impressionam!
A média é de 32 mil mortes por
ano de pessoas que foram víti-
mas de acidentes de trânsito, se-
gundo dados levantados pelo
Observatório 2020. O vereador
André Bandeira (PSDB) realizou
na tarde desta quarta-feira (25),
um pedágio que mobilizou repre-
sentantes do Corpo de Bombei-
ros, Hospital Unimed, grupos
Pernas Caipiras, União Brasil de
Ciclismo e Mais Ciclovias, além
de voluntários, no cruzamento
das avenidas Independência e
Carlos Martins Sodero, no bair-
ro Cidade Alta, para chamar a
atenção da sociedade quanto ao
grande número de mortos e feri-
dos no trânsito brasileiro, prin-
cipalmente, em Piracicaba (SP).

Motoristas, motociclistas e
ciclistas, até mesmo pedestres,
aplaudiam os participantes,
quando o semáforo fechava.
Entrava em cena, durante 60
segundos, os voluntários segu-
rando os cartazes com a frase
"Juntos Salvamos Vidas".

Vítima de um acidente au-
tomotivo que o deixou na ca-
deira de rodas, Bandeira fala
com propriedade de causa,
quando um motorista, visivel-
mente embriagado passou no

sinal vermelho e o atingiu. "Há
26 anos sou cadeirante por causa
dessa imprudência", recordou.

A mobilização no semáforo
integra a campanha “Maio Ama-
relo: Juntos Salvamos Vidas”. O
parlamentar defende que o tra-
balho deve acontecer anualmen-
te “porque o Brasil continua sen-
do um dos recordistas mundiais
em mortes no trânsito. A cada 14
minutos uma pessoa perde a vida
e, a cada um minuto, uma pessoa
fica com sequelas para o resto da
vida”, enfatizou Bandeira.

O superintendente do Hospi-
tal Unimed, Sérgio Furtuoso, dis-
se que a empresa interage com to-
das as questões de prevenção,
Meio Ambiente, Esporte, Cultura,
além da sua missão principal que
é atuar na área da Saúde. “No
nosso pronto atendimento de ur-
gência e emergência, registramos
um grande volume de acidentes.
Quando falamos em prevenção a
Unimed é parceira para que te-
nhamos um trânsito melhor”.

Os cabos do Corpo de Bom-
beiros de Piracicaba (SP), Guara-
cy Ribeiro Filho e David Antônio
Filho distribuíram panfletos aler-
tando os motociclistas sobre os
cuidados na hora da pilotagem.
A corporação promove há 12

anos, para alunos do oitavo e
nono ano, o “Bombeiros Educa-
dores”, “que é uma parceria do
Estado com as escolas onde os
profissionais vão às unidades de
ensino para orientar aos estudan-
tes sobre noções de primeiros so-
corros, como evitar incêndio e
proteger o Meio Ambiente, entre
outros temas, sempre voltados à
prevenção”, explica Guaracy.

Quem deu apoio à panfleta-
gem foi Eduardo Alves, membro
do grupo União Brasil de Ciclis-
mo. Ele estava acompanhado de
Júlia Alves Pennachin e Robson
Poiatti, ambos ciclistas e estudan-
tes da Esalq (Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz). Ele
disse que o município tem um flu-
xo de veículos muito grande, “mas,
muitas pessoas se utilizam de bici-
cletas para se deslocar”. Ressalta
o CTB (Código de Trânsito Brasi-
leiro) classifica a bicicleta como um
veículo não motorizado e que tem
“prioridade” sobre os motorizados.
“Pelo menos é isso que diz o códi-
go de trânsito brasileiro”.

O motorista que foi aborda-
do interagiu com a “morte”. Va-
léria de Barros Penatti é do movi-
mento “Mais Ciclovias” Vestida de
preta e utilizando uma máscara,
simbolizando a morte, ela segu-

Guilherme Leite

Motoristas, motociclistas e ciclistas, até mesmo pedestres, aplaudiam os participantes

rava o cartaz “Vai beber? Deixa
que eu dirijo”. “Eu gostaria de
acrescentar você (morte), mas se
você não quer estar comigo, por
favor, use o cinto de segurança
no banco da frente ou no banco
de trás, não beba quando vai di-

rigir, os motociclistas usem capa-
cete, crianças só com 10 anos na
garupa, pois estamos aqui para
alertar à população a ter mais cons-
ciência no trânsito”, orientou.

O vereador André Bandei-
ra é autor do decreto legislati-

vo 13/2016 que dispõe sobre a
participação da Câmara Muni-
cipal de Piracicaba no evento
“Maio Amarelo”.  Anualmente,
no mês de maio, o vereador
promove ações de conscientiza-
ção alusivas ao Maio Amarelo.
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Prefeitura teme impacto da inflação
quando contratos forem renovados
Audiência pública, na última quarta-feira, 25, trouxe dados das
finanças do município nos quatro primeiros meses de 2022

A disparada nos preços de
produtos e serviços gera preo-
cupação na Prefeitura para
quando contratos mantidos pela
administração municipal tive-
rem de ser renovados. A infla-
ção no país —que, segundo o
IPCA-15, do IBGE, acumula alta
de 12,20% nos últimos 12 me-
ses— por um lado elevou a arre-
cadação no primeiro quadrimes-
tre de 2022, mas deve impactar
ainda mais nas despesas futuras.

O cenário foi traçado pelo
secretário municipal de Finan-
ças, Artur Costa Santos, duran-
te audiência pública realizada
pela Câmara na tarde desta quar-
ta-feira (25). No evento, convo-
cado pela Comissão de Finanças
e Orçamento, foram detalhadas
as contas do município nos qua-
tro primeiros meses deste ano.

As receitas no período alcan-
çaram R$ 813.330.861 (dos quais
R$ 686,6 milhões da Prefeitura e
R$ 85,9 milhões do Semae), en-
quanto as despesas liquidadas fi-
caram em R$ 503.400.048. A alta
na arrecadação entre janeiro e
abril foi 5,06% acima do previsto
na Lei Orçamentária Anual —que,
quando elaborada, usou como re-
ferência uma estimativa de infla-
ção de 7% para 2022, o que proje-
tou uma arrecadação de R$
2.079.664.000 para o ano.

Apesar da receita maior até o
momento, Artur alertou para o
reflexo que a alta dos preços já
provoca na renovação de contra-
tos mantidos pela Prefeitura. De
acordo com o secretário, embora
haja o efeito inicial de elevar a ar-
recadação, a mesma inflação tam-
bém será a referência usada pelos
prestadores de serviços e fornece-
dores para recompor valores an-
teriormente pactuados. Atenta ao
cenário, a Secretaria Municipal de
Finanças tem feito cálculos para
que o impacto seja absorvido pelo
Orçamento ao longo do ano. "Pre-
ocupa porque vai demandar valo-
res bastante importantes, pelo que
estamos sentindo", afirmou.

45ª E45ª E45ª E45ª E45ª EDIÇÃODIÇÃODIÇÃODIÇÃODIÇÃO

Recital Mirim da EMPEM é
em homenagem às mães

"Isso [o aumento na arreca-
dação], num primeiro momento,
parece uma situação confortável,
mas quando a inflação se estabili-
zar, todos os custos inerentes —
mesmo que a inflação no ano que
vem seja menor—, como as reposi-
ções salariais e todos os contratos
de despesas da Prefeitura, serão
sobre a inflação 'cheia'. Este é um
momento que sempre preocupa; a
gente tem deixado algumas reser-
vas, principalmente em contas
mais importantes", declarou.

"Tivemos inúmeros problemas
provenientes da inflação. Houve
renegociações constantes dos con-
tratos. Muitos se negaram, inclusi-
ve, a entregar, pedindo um equaci-
onamento financeiro. Isso tudo ge-
rou uma série de atrasos que acon-
teceram no recebimento desses pro-
dutos. A mesma dificuldade ocor-
reu com os processos licitatórios,
em função da oscilação enorme de
preços pela inflação, uma vez que
a prevista foi de 7% e está neste
momento em 12%, além dos as-
pectos envolvendo energia elétri-
ca e combustíveis", disse Artur.

Das receitas no primeiro qua-
drimestre, R$ 153,7 milhões vie-
ram do ICMS, R$ 87,7 milhões do
ISSQN, R$ 80,1 milhões do IPTU,
R$ 68,6 milhões do IPVA, R$ 30
milhões do Fundo de Participação
dos Municípios e R$ 82,8 milhões
do Fundeb (fundo nacional da edu-
cação básica), entre outras fontes.
Artur observou que impostos mu-
nicipais tiveram arrecadação mai-
or não só por causa da inflação,
mas também por conta do Refis, o
programa de refinanciamento aber-
to pela Prefeitura com descontos
para quem quitar dívidas com o
município. "Tivemos a aplicação
do Refis e ele também trouxe um
excedente importante em relação
ao que se previa", comentou Ar-
tur, sem especificar valores.

Entre as despesas, os investi-
mentos estão em 2,4% do projeta-
do para 2022: foram liquidados R$
1.717.389 entre janeiro e abril, ante
uma previsão de R$ 73.110.297

para o ano. Já as despesas com pes-
soal —sem ainda o impacto da re-
composição salarial de 10,56%
concedida ao funcionalismo e que
passou a ser paga em maio— fica-
ram em R$ 777.179.438 no primei-
ro quadrimestre, 29% abaixo do li-
mite hoje de R$ 1.097.331.237, cor-
respondentes ao máximo de 54% da
receita líquida corrente permitido
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

DISPONIBILIDADE FI-
NANCEIRA - Chamou a atenção,
durante a audiência pública, o acu-
mulado de recursos disponíveis
para a Prefeitura para o restante
do ano. A soma chega a R$ 596
milhões, incluindo R$ 16,7 milhões
de restos a pagar a liquidar ainda
não processados. O montante in-
clui R$ 325 milhões do tesouro
geral e R$ 73,9 milhões especifica-
mente da Educação —o valor tem
a ver com a compensação que o
Executivo terá de fazer até 2023
para alcançar o patamar mínimo
de 25% do Orçamento investido no
setor, conforme brecha aberta pela
emenda constitucional 119/2022.

Artur listou cinco justificati-
vas para a chamada "disponibili-
dade financeira" registrada no
primeiro quadrimestre: a receita
5,06% acima do previsto para o
período; o fato de o pagamento da
reposição de 10,56% aos servido-
res ocorrer somente em maio; a

defasagem de 400 servidores que
há na folha de pagamento, os quais
devem ser supridos a partir do se-
gundo semestre por concurso pú-
blico; e o atraso na entrega de pro-
dutos devido à inflação, o que fez
despesas não serem liquidadas.

Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento, o vereador
André Bandeira (PSDB) fez ques-
tionamentos aos R$ 596 milhões
"parados" no caixa da Prefeitura.
"Temos uma disponibilidade fi-
nanceira bastante alta. Qual a pre-
visão de aplicação desse recurso
ainda em 2022 e em qual tipo de
ação?", indagou. Ele também re-
forçou que a Prefeitura terá de
compensar neste e no próximo ano
o mínimo de 25% não aplicados
na Educação em 2021. O titular da
pasta, Bruno Roza, explicou que um
grande pacote de obras e a contra-
tação de servidores para repor o
déficit na área estão entre os gas-
tos previstos até o fim do ano.

Também estiveram presentes
na audiência pública o presidente
da Câmara, Gilmar Rotta (PP), o
vereador Paulo Camolesi (PDT)
e os secretários municipais de
Saúde, de Defesa do Meio Ambi-
ente e de Obras. Além de André
Bandeira, compõem a Comissão
de Finanças e Orçamento o rela-
tor Acácio Godoy (PP) e o mem-
bro Paulo Campos (Podemos).

Cenário foi traçado pelo secretário de Finanças, Artur Costa Santos,
durante audiência pública realizada pela Câmara na de quarta (25)

Guilherme Leite

A Escola de Música de Pi-
racicaba Maestro Ernst Mahle
(EMPEM) realiza, hoje, a par-
tir das 19h30, a 45ª edição do
Recital Mirim. A entrada é gra-
tuita, mas quem puder colabo-
rar, a escola irá arrecadar óleo
de soja, macarrão e molho de
tomate, produtos que serão en-
caminhados à pastoral escolar
e incorporadas às cestas bási-
cas para famílias carentes.

Neste recital comemorativo
ao Mês das Mães, os alunos mi-
rins, entre 4 a 11 anos, apresen-
tam obras clássicas, folclóricas
e populares dos compositores
Bach, Botelho, Suzuki, Mancini,
Gurgel, Villa-Lobos, Mahle, te-
mas de filme e peças tradicio-
nais ao piano, violino, violão,
flauta e voz. Professores tam-
bém fazem uma pequena apre-
sentação, mas isso é surpresa.

Sob a coordenação de Sue-

len Almeida (professora de Pia-
no, Iniciação Musical, Musicali-
zação Infantil e Teoria Musical),
o principal objetivo do Recital
Mirim é dar oportunidade aos
musicistas mirins para se apre-
sentarem e mostrarem suas ha-
bilidades aos familiares e amigos.

Suelen ressalta que o apoio da
família é muito importante para
que as crianças se sintam estimu-
ladas e motivadas a seguir em fren-
te em seus estudos musicais. “In-
centivados, o desempenho melho-
ra a cada apresentação”, observa.

No recital se apresentam
alunos dos (as) professores (as):
Débora Letícia (voz); Felipe Por-
sebon (violino); Máger Gonçal-
ves (piano e violão); Luciane
Penati (piano), Otiniel Aleixo (vi-
olão); Rosélys Alleoni (piano) e
Suelen Almeida (piano e flauta).

O Recital será transmitido ao
vivo pelo Instagram (@empempira).

Divulgação

Felipe Luis Sakai, Lorena Sanchez e Maria Fernanda Sakai
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Fotos: Divulgação

Depois de sua pré-estreia no
último sábado, o eletrizante "Top
Gun: Maverick" teve sua estreia
oficial no Brasil nesta quinta-feira
em mais de 1,6 mil salas de cinema
-- quatro delas no Cine Shopping
Piracicaba. É o circuito mais am-
plo de um filme de ação em 2022.
Também chega em nossas salas o
drama biográfico "Luta Pela Fé -
A História do Padre Stu", basea-
do na vida real de Stuart Long,
um boxeador que virou padre.

TOP GUN: MAVERICK é
uma sequência direta de "Top
Gun: Ases Indomáveis" (1986), fil-
me que marcou os anos 80 e lan-
çou Tom Cruise, então com 23
anos, ao estrelato. Nesta sequên-
cia acompanhamos a história de
Pete "Maverick" Mitchell , um pi-
loto à moda antiga da Marinha
que coleciona muitas condecora-
ções, medalhas de combate e  gran-
de reconhecimento pela quantida-
de de aviões inimigos abatidos nos
últimos trinta anos.  Entretanto,
nada disso foi suficiente para sua
carreira decolar, visto que ele dei-
xou de ser um capitão e tornou-se
instrutor de um grupo de gradu-
ados Top Gun. A explicação para
esse declínio é simples: ele conti-
nua sendo o mesmo piloto rebelde
de sempre, que não hesita em rom-
per os limites e desafiar a morte.
Nesta nova aventura, Maverick
precisa provar que o fator huma-
no ainda é fundamental no mun-
do contemporâneo das guerras
tecnológicas. Em sua missão final,
ele precisa enfrentar um exército
de drones inteligentes que são uma
ameaça perigosa. Será que as ha-
bilidades humanas ainda estão
acima de qualquer máquina?. Para
dar vida e realismo às eletrizantes
cenas aéreas, o próprio Tom Crui-
se pilota alguns dos aviões. Para

isso teve de passar por um treina-
mento intenso de resistência para
enfrentar as cenas  a bordo dos
caças.Tom Cruise (Maverick) e Val
Kilmer (Tom "Iceman") reprisam
seus papéis do filme original, que
foi lançado  com enorme sucesso
em nosso saudoso cine Rivoli em
19 de março de 1987. Atores como
Miles Teller, Ed Harris, Jon
Hamm, Lewis Pullman, Glen Po-
well e Mônica  Bárbaro fazem suas
estreias na franquia Top Gun, além
de Jennifer Connelly como Pené-
lope, o novo interesse romântico
de Maverick. Sem dúvida alguma,
este é o melhor filme de ação do
ano, na verdade, um filmaço com
ação eletrizante e cenas aéreas
grandiosas e espetaculares. A di-
reção é de  Joseph Kosinski.

LUTA PELA FÉ - A HIS-
TÓRIA DO PADRE STU é um
drama biográfico  que narra a his-
tória de vida de Stuart Long
(1963-2014), um boxeador amador
de Helena, Montana (EUA) que
virou padre e inspirou inúmeras
pessoas durante sua jornada da
autodestruição à redenção.

Após sofrer uma lesão grave,
Stuart Long encerrou a sua car-
reira no boxe amador. Então ele
decide ir para Los Angeles e reco-
meçar a vida. Enquanto trabalha
no balcão de um supermercado,
conhece uma mulher chamada
Carmen (interpretada pela atriz
mexicana  Teresa Ruiz), uma
professora católica de uma escola
dominical. Em uma tentativa de
conquistá-la, mesmo se denomi-
nando agnóstico, ele começa a
frequentar a mesma igreja da
moça. Não é preciso muito tempo
para que Stuart entenda seu novo
propósito de vida: ser padre para
levar esperança às outras pesso-
as. No primeiro momento, todos

duvidam que ele conseguirá se-
guir no caminho religioso. Mas
Stuart surpreendeu a todos com
essa vocação. .Stuart, ou Padre
Stu,  acabou falecendo em 2014,
aos 50 anos, de uma doença in-
curável. Mark Wahlberg, que dá
vida a esse padre, precisou ganhar
alguns quilos para o papel. Tam-

Mark Wahlberg interpreta a história real  de Stuart Long, um
homem que deixou o ringue de boxe para se dedicar à religião
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"Top Gun 2" e a história do boxeador que virou padre

Tom Cruise está de volta como o piloto rebelde
Maverick, papel que o lançou ao estrelato em 1986
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Dia D de vacinação contra gripe
e sarampo será no sábado, 28
Vacinação contra gripe e sarampo ocorrerá novamente neste sábado, 28, em
sete unidades de saúde, das 8h às 16h; não é necessário fazer agendamento

Futuro bem próximo
Olá alvinegros apostólicos

romanos, cá estamos mais uma
vez em nosso espaço semanal
para tratar dos assuntos liga-
dos ao esporte principalmente
ao glorioso e imponente alvine-
gro piracicabano. O XV de Pi-
racicaba é desde 1913 a menina
dos olhos de nossa cidade, todo
piracicabano tem uma relação
com o Nhô-Quim, seja de amor
incondicional ou de ódio, e para
esses deixo uma frase: “Deus
permitiu ao homem o livre ar-
bítrio e deu deixou o mal con-
viver entre os homens para ga-
rantir o equilíbrio”, por isso
sejam todos bem vindos ao
mundo XV DE PIRACICABA.

As contratações não param
de chegar no Barão, e a cada
nome que é apresentado a con-
vicção que a linha de trabalho
anunciada por Douglas Pimen-
ta, Cléber Gaúcho e Ronaldo
Guiaro sob a tutela de Arnal-
do Bortoleto seguem a passos
firmes. Os atletas seguem uma
linha de critérios no seu histó-
rico de carreira, formação, ida-
de e avaliações de treinadores
e gestores que já trabalharam
com estes jovens valores.

O último nome a ser apre-
sentado foi o do zagueiro Gui-
lherme Truyts, o anuncio da
contratação do atleta foi nesta
sexta feira n parte da manhã, o
que possibilitou poder anunciar
para os ouvintes da rádio Difu-
sora AO VIVO no programa Pas-
se de Letra. O atleta de 24 anos
fez sua base e formação no São
Paulo e acumula passagens por
Grêmio de Porto Alegre e seu
último clube foi o Barretos que
disputou a série A3 e era treina-
do por Bira Arruda, amigo que
o futebol me proporcionou, au-

tomaticamente entrei em conta-
to com Bira que me disse o se-
guinte sobre o atleta: “Taranti-
ni meu amigo eu tive o prazer em
trabalhar com o Guilherme em
duas oportunidades em dois clu-
bes, foi titular comigo nos dois
times e é de uma técnica apura-
da e comprometimento que puxa
todo o restante do elenco”.

Essas são as palavras de
um ex-treinador do atleta que
ficou feliz pela oportunidade de
o garoto vestir a camisa do Nhô-
Quim, agora o torcedor, leitor,
ouvinte e telespectador do Pas-
se de Letra começa a entender
o porque defendíamos tanto a
“renovação’ do núcleo de fute-
bol do clube, o porquê criticá-
vamos incansavelmente as
ações e atitudes da antiga ges-
tão, não porque tínhamos algo
de pessoal contra os elementos
que ali estavam, mas sim pela
luta em que a mentalidade
mudasse e os vícios todos em
ligações com empresários e
grupos fossem finalizadas.

Ao torcedor cabe agora o
trabalho da paciência com os
novos comandantes e os jovens
atletas, muita gente boa está já
na nossa base e vai subir ao pro-
fissional, somados com os recém
contratados e na tutela do novo
núcleo do futebol profissional,
todos contam com o seu incenti-
vo, confiança e apoio. Se o tor-
cedor teve paciência durante os
últimos sete anos, o porque não
ter mais um pouquinho, só que
desta vez o trabalho é voltado
para o clube e torcedor, não
mais para interesses pessoais.

Nhô-Quim sua história é
centenária, as pessoas passam
e sempre irão passar, mas você
velho senhor: É IMORTAL!

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

ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

bém no elenco,  Mel Gibson (bar-
budo e envelhecido) aparece  como
o pai distante e alcoólatra de Stu-
aart e Jacki  Weaver como a mãe.
É o primeiro filme dirigido pela
jovem roteirista Rosalind Ross,
que na vida real é a bela namora-
da de Mel Gibson desde 2014 e
com quem já tem um filho.

NNNNNOOOOOVVVVVAAAAA I I I I IGUGUGUGUGUAÇUAÇUAÇUAÇUAÇU

Ondulações e buracos no asfalto
comprometem rotatória do bairro

Em atendimento às deman-
das de moradores da região do
bairro Nova Iguaçu, o vereador
Anilton Rissato (Patriota), nesta
terça-feira (24), juntamente com
sua assessoria, vistoriou a rotató-
ria SP 135, localizada na Rodovia
Margarida da Graça Martins, en-
tre as ruas Paschoal Miguel Gatti e
avenida Professor Benedito de An-
drade, para constatar o estado pre-
cário em que se encontra o local.

Assessoria parlamentar

Rissato compareceu ao bairro para verificar as condições do local

O parlamentar reiterou o
envio de ofício à Semob (secre-
taria Municipal de Obras), pe-
dindo que seja feita a manuten-
ção. No documento, Anilton Ris-
sato aponta que o local tem um
grande fluxo de caminhões, ôni-
bus e carros, que usam apenas
uma faixa da rotatória, pois a
outra não tem condições de cir-
culação devido às ondulações e
os grandes buracos no asfalto.
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Vereador participa de reunião com representante da CPFL
O vereador Aldisa Vieira

Marques - o Paraná (Cidadania)
- recebeu a visita na manhã des-
ta quinta-feira (26), da consul-
tora de negócios da CPFL Ener-
gia (Companhia Paulista de
Força e Luz), Talita Pinotti. A
consultora explicou ao vereador
Paraná sobre algumas normas
e procedimentos adotados pela
empresa, além de apresentar al-
gumas práticas para atendi-
mento à população, as empre-
sas e também ao Poder Público.

Entre os assuntos aborda-
dos, Paraná apresentou algu-
mas demandas solicitadas ao
seu gabinete, como substituição

Assessoria parlamentar

Vereador Paraná conversou na manhã desta quinta-feira (26)
com a consultora de negócios da CPFL, Talita Pinotti

de iluminação pública no Cen-
tro Comercial Agrícola Taqua-
ral, instalação de braço com lâm-
pada na Estrada Piracicaba /
Anhumas no Bairro Pau Quei-
mado, instalação de linha se-
cundária de energia na mesma
rodovia no Bairro Monte Branco,
utilização de áreas localizadas sob
as torres de transmissão com os
cabos de linhas, mais conheci-
do como linhão, entre outros.

O vereador Paraná elogiou e
agradeceu muito a consultora Ta-
lita pela disponibilidade de tempo
e pelo atendimento. “É sempre bom
mantermos esse relacionamento,
o que beneficia toda a população”.

O Dia D de vacinação con-
tra gripe e sarampo em Piracica-
ba ocorrerá novamente neste sá-
bado, 28/05, em sete unidades
de saúde, das 8h às 16h. A Pre-
feitura de Piracicaba, por meio
da Secretaria Municipal de Saú-
de, promove a ação para aplicar
os imunizantes nos grupos já
contemplados na campanha.

Não é necessário fazer agen-
damento. As unidades de saúde
que participam da ação são a UBS
Centro, o CRAB Vila Rezende, a
UBS Alvorada, o CRAB Mário De-
dini, o CRAB Vila Cristina, a UBS
Caxambu e o CRAB Vila Sônia.

Nos dias úteis, a vacina
também é aplicada sem agenda-

mento nos CRABs (exceto CRAB
Paulista) e UBSs, das 8h às 15h,
e nos PSFs, das 8h às 16h.

GRIPE – Os grupos contem-
plados na vacinação contra a gri-
pe são idosos com 60 anos ou
mais; crianças de seis meses a
menores de cinco anos; profissio-
nais da saúde e gestantes e puér-
peras (mulheres que deram a luz
há até 45 dias); professores das
redes pública e privada; pessoas
com deficiência; pessoas com co-
morbidades e indígenas; cami-
nhoneiros; trabalhadores do
transporte coletivo rodoviário de
passageiro urbano e de longo cur-
so; trabalhadores portuários;
forças de segurança e salvamen-

to; 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 saú-
de também podem receber a vaci-
na contra o sarampo para atuali-
zar a carteirinha de vacinação.

DOCUMENTOS – Todos
os grupos devem apresentar do-
cumento de identificação para to-
mar a vacina. Os profissionais
devem ainda apresentar docu-
mento que comprove a categoria,
como carteira de trabalho, hole-
rite, crachá, entre outros.

Os professores devem apre-
sentar crachá da escola ou ho-
lerite. As pessoas com comorbi-
dades devem apresentar qual-
quer comprovante que demons-
tre pertencer a um dos grupos
de risco descritos abaixo: exa-
mes, receitas, relatório médico,
prescrição médica, etc. As pes-
soas com deficiência serão con-
sideradas de acordo com a auto-
declaração. Para crianças e pro-
fissionais da saúde é necessário
também apresentar a carteirinha
de vacinação, uma vez que esses
dois grupos também participam
da campanha de vacinação con-
tra o sarampo – vacina aplicada
nos mesmos locais e horários.

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

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

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

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

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

FALECIMENTOSFALECIMENTOS

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:4007216-95.2013.8.26.0451. Classe:
Assunto: Monitória - Nota Promissória. Reque-rente: COOPERATIVA DOS PLAN-
TADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃOPAULO. Requerido: MIGUEL LAMA-
TRIZ. 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 DOSPLAN-
TADORES 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$5.115,00 res-
pectivamente". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determi-
nada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital (20 dias), pague o débito no valor de R$ 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.

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

ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

nual ou com motor – R$ 700,00

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –

SE – R$ 300,00

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.

Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 04/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPERESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALI-
ZADOS DE ENGENHARIA PARA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RE-
SÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NA OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE
ESGOTO “SAMAMBAIA” E “HORTO FLORESTAL” NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO. Data
da Sessão Pública: 10 de junho de 2022. Horário de Início da Sessão Pública: 14:00 horas.
Local: sede administrativa do SAAESP, sita à Rua Malaquias Guerra, nº 37, Centro, São
Pedro, Estado de São Paulo.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO, torna público para conhe-
cimento dos interessados,  após as correções necessárias no edital que,  no local, data e
horário indicados, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, objetivando o CON-
TRATAÇÃO DE EMPERESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
ENGENHARIA PARA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓ-
LIDOS GERADOS NA OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO “SA-
MAMBAIA” E “HORTO FLORESTAL” NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO. O edital completo
poderá ser retirado no endereço supracitado ou através do site do SAAESP
(www.saaesp.sp.gov.br), acessando a opção “Licitações” na página principal. Não serão en-
viados editais pelo correio ou por e-mail.

São Pedro, 26 de maio de 2022.
DANILO DE ALBUQUERQUE - Diretor Presidente do SAAESP

Esta publicação custou R$ 177,00 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº  34/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 34/2022, Pro-
cesso: 957/2022, que tem por objeto a Aquisição de uma máquina picador e tritu-
rador urbano de galhos, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Obras.
As propostas serão acolhidas com início no dia 27/05/2022 às 10:00 horas até às
08:00 horas do dia 09/06/2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá
às 10:00 horas do dia 09/06/2022. Deve ser observado o horário de Brasília. O
Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da Internet, por in-
termédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital comple-
to encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua
Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou atra-
vés do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br .
São Pedro, 26 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

SR. OCTAVIO MUZARANHO fa-
leceu ontem, nesta cidade, con-
tava 89 anos, filho dos finados
Sr. Cipriano Muzaranho e da
Sra. Genoveva Donatelli Muza-
ranho, era casado com a Sra.
Maria Aparecida de Souza Mu-
zaranho; deixa os filhos: Lour-
des Ap. Muzaranho Arrigui, ca-
sada com o Sr. Domingos Arri-
gui; Marcia Maria Muzaranho da
Silva, casada com o Sr. Carlos
Roberto da Silva e Flavia Cris-
tina Adriana Pizzol, casada
com o Sr. Jose Romi Pizzol.
Deixa netos, demais familia-
res e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h00
do Velório Municipal de Rio
das Pedras/SP para o Cemi-

tério Municipal Parque da Paz
na cidade de Rio das Pedras/
SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. LUIZ SUDARIO DOS SAN-
TOS faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 75 anos, filho dos
finados Sr. Avelino Sudario da
Cruz e da Sra. Maria Rodrigues
dos Santos, era viúvo da Sra.
Benedita Anizia Ramos. Deixa
irmãos, sobrinhos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 13h30 da
sala 01 do Velório  do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, para a referida necrópole,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. THEREZINA JUSTOLIM DE
SOUZA faleceu ontem na cida-
de de São Paulo, aos 88 anos
de idade e era viúva do Sr. José
Manoel Barbosa de Souza.    Era
Filha do Sr. Pedro Justolim e
Sra. Angela Canesim, ambos
falecidos.   Deixa um filho: Char-
leston Justolim de Souza casa-
do com Assunção Martinez.
Deixa parentes e amigos   Seu
corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Pira-
cicaba onde o seu sepulta-
mento dar-se-á hoje as 10:00
hs, saindo a urna mortuária do
velório Municipal de Rio das
Pedras, seguindo para o Ce-
mitério Municipal de Rio das
Pedras, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS).

SRA. MARIA APARECIDA DE
SOUSA DIAS faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 92
anos de idade e era viuva do Sr.
Joaquim de Sousa Dias. Era fi-
lha do Sr. Candido José de Sou-
sa e da Sra. Arminda Candida
de Sousa, falecidos. Deixa os
filhos: Maria Aparecida Dias
Pereira de Araujo casada com
Antonio Pereira de Araujo, Zilda

Sousa Dias Pinesso casada
com Guido Pio Pinesso, José
Carlos de Sousa Dias e Joa-
quim José de Sousa Dias. Dei-
xa Netos, netas, bisnetos, bis-
netas e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
dar-se-á hoje ás 13:30hs, sa-
indo a urna mortuária do Veló-
rio da Saudade sala 07, se-
guindo para o Cemitério da
Saudade, onde será inumada
em jazido da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS

SR. BENTO DE ALMEIDA CAM-
POS JUNIOR faleceu ontem na
cidade de São Pedro aos 73
anos de idade. Era filho dos
finados Sr.Bento de Almeida
Campos e da Sra.Eunice Enne
de Almeida Campos. Deixa
irmã, sobrinhos e demais pa-
rentes. O seu sepultamento
dar se hoje ás 10:00 h saindo
a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus –sala 1
seguindo para o Cemitério
Municipal daquela localidade
onde será inumado em jazigo
da família. Está sala possui
serviço de velório on-line con-
sulte os familiares. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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