DITO POPULAR
Nada como um bom dito popular para explicar para além do
que se precisa entender quando o
assunto é política. Quem “lançou
a braba”, como diz a nova geração, foi o vereador Gustavo Pompeo (Avante). “Quem tem medo
de cag*r, não come”, disse, ao comentar sobre a necessidade de
fiscalização da empresa Ambiental. A fala tirou risos no Plenário,
durante a reunião de quinta-feira, 26. Até mesmo o presidente
Gilmar Rotta (PP) riu, mas não
deixou de repreendê-lo para respeitar o decoro da Casa de Leis.
OS, NÃO!
Visto como uma saída para
novos investimentos em saúde –
sobretudo para poder “furar o
teto” pago aos médicos –, a contratação de OS na área da saúde
voltou a ser criticada na Câmara. Na quinta-feira, 26, o vereador Cássio Luiz Barbosa, o “Fala
Pira” (PL), disse que a “medida
foi adotada em Piracicaba e não
deu certo”. E afirmou, ainda, o
acúmulo de uma dívida de R$
460 mil com laboratório e R$
1,6 milhão com um médico depois que a última organização
deixou o serviço no Município.
Edição: 24 Páginas

DE NOVO!
O vereador Laércio Trevisan Jr. (PL) utilizou os 10 minutos regimentais, na quintafeira, 26, para – de novo! – criticar as condições das estradas
rurais de Piracicaba. Ele mostrou imagens de vias sem manutenção e elencou pedidos de
melhorias não atendidos pela
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
(Sema). “Isso é terra pura, não
se coloca cascalho há seis meses. A Sema não faz”, afirmou.
“NÃO QUERO MAL”
O vereador Zezinho Pereira (União Brasil) destacou a
importância dos parlamentares
da Casa de Leis saberem dialogar, apesar das divergencias.
“Vamos fazer nosso trabalho e
mostrar para população porque
estamos aqui”, disse, ao lamentar a não aprovação de audiência pública que convocaria o secretário de Educação para fazer
esclarecimentos na Câmara. “Não
é porque sou oposição que quero
mal dessa cidade”, afirmou.
EMOCIONADA
Bastante sensitiva, a vereadora Rai de Almeida (PT) chorou na reunião ordinária, quinta-feira, 26, ao comentar o crime bárbaro cometido por agentes da Polícia Rodoviária Federal, na quarta-feira, 25, e que
causou a morte do sergipano
Genivaldo de Jesus Santos.
“Não podemos mais ficar calados, temos que nos revoltar e
dizer ‘basta’”, disse, ao chegar às
lágrimas. O Capiau – idoso e cansado – nem conseguiu ver as imagens, apenas leu relatos e também
chorou. É o horror… o horror!
Divulgação

Relatório da CPI do Semae
dá entrada no TCE e no MP
Documento da comissão parlamentar de inquérito foi
protocolado nos sistemas eletrônicos de ambos os órgãos
O relatório final da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que apurou possíveis irregularidades no Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) está protocolado nos sistemas eletrônicos
do Tribunal de Contas e do Ministério Público estaduais, onde
deu entrada, respectivamente,
nesta quinta (26) e sexta-feira (27).
Por meio do presidente Gilmar Rotta (PP), a Câmara fez o
protocolo do relatório elaborado
pela vereadora Rai de Almeida, que
comandou a CPI, e pelos vereadores Anilton Rissato (Patriota), relator, e Thiago Ribeiro (PSC), membro. O documento também será
encaminhado ao Semae, ao Poder
Executivo e à Ares-PCJ (Agência
Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí).
O relatório sugere a revisão
do contrato de parceria públicoprivada da autarquia com a empresa Mirante, responsável pelo
saneamento na cidade desde 2012,
e aponta falhas que incluem descumprimento de cláusulas, excesso de isenções de tarifas e falta de
fiscalização dos serviços, além de
descarte irregular de esgoto em
mananciais. As 112 páginas são
fruto de um trabalho de mais de
10 meses que incluiu reuniões, coleta de depoimentos e diligências.

Guilherme Leite

Anilton Rissato, relator da CPI, Thiago Ribeiro, membro, e Rai de Almeida, presidente, reuniram-se, ontem, 27

A íntegra do relatório, junto
com seus anexos, pode ser conferida no site da Câmara, na seção
dedicada ao Siave, que faz o acompanhamento das proposituras
protocoladas na Casa. Ao pesquisar pelo requerimento 466/2021,
que criou a CPI, o cidadão tem
acesso a todos os documentos.
A tramitação no TCE-SP
também pode ser acompanhada. É preciso ir ao endereço eprocesso.tce.sp.gov.br/e-tcesp,

clicar em "Consulta Pública" e
digitar o número do processo
00007562.989.22-8. O relatório foi protocolado sob o código 11478976, dentro de processo já aberto relacionado ao contrato do Semae com a Mirante.
Os três vereadores que integraram a CPI voltaram a se reunir
nesta sexta-feira. “Concluímos o
nosso trabalho. Agora compete ao
Tribunal de Contas, ao Ministério
Público, ao Poder Executivo, ao

Justino Lucente

FESTA DAS NAÇÕES
O advogado Sérgio Milton
Bissoli, ex-procurador geral do
Município de Piracicaba, e seu
irmão Marcos Bissoli acompanharam a Festa das Nações,

além do ex-vereador Marcos
Abdala, este vestido a caráter,
e a radiante Maria Júlia Bissoli, foram atração na Barraca
Árabe. Sucesso absoluto!

Crueldade institucional

E

m apenas uma
semana três casos envolvendo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)
chamam a atenção.
O primeiro é a
participação da PRF
em operação (Chacina) dentro de uma favela carioca, ao que
parece os becos são federais ou
os policiais deixaram seu dever
legal para uma "aventura" neofascista. Ainda em apuração.
O outro caso é de um cidadão que foi abordado, humilhado , investigado, detido, julgado
e condenado na cidade de Guarapuava (Paraná) por um Policial Rodoviário Federal, conhecido como PRF Caputo, que se negou a fazer o auto de infração
durante quase cinco horas e "exigindo" que fossem embora, com
um cuidado enorme na mercadoria, que, segundo ele, "só queria vinhos", constrangendo a
"desbloquear" o celular, "formou
prova" em grupo de WhatsApp
que ironizava o despreparo de
uma minoria de agentes, como
ele. Esse foi o motivo que o levou
a ameaçar prender a todos e o
veículo. Surreal! Sem contar que,
em tese, se apossou de parte da
mercadoria apreendida, que na
hora de abrir o lacre estará faltando. Mas são umas cervejinhas!
E mais outros itens, nada demais.
O terceiro caso é a volta das
câmaras de gás, uma crueldade
sem tamanho no "procedimento" dos agentes, que, para da-

rem uma "lição" em
uma pessoa especial,
conseguiram infringir inúmeros artigos
que violam Direitos
Humanos Internacionais, aqueles que os
Bolsonaristas dizem
ser para vagabundos.
A verdade é que
já vivemos em um estado de exceção, uma mini ditadura de insanos, somadas à
ideologia similar a de Girolamo Savonarola, uma mistura
de imbecilidade e opressão.

"A cadela do
fascismo está
sempre no cio".
(Bertoldt Brecht)
Se for para aceitar isso, não
há necessidade de um Estado Democrático de Direito! Muito menos de um advogado. "A advocacia não é profissão de covardes”,
já afirmava o sempre mestre Heráclito Fontoura Sobral Pinto.
É ser muito covarde, pegar
em armas do Estado para oprimir cidadão desarmado, coagir,
ameaçar. Até quando? Se for para
aceitar tudo isso, entreguemo-nos
a Hitler, Mussolini... Jamais!
"A cadela do fascismo está
sempre no cio". (Bertoldt Brecht). As instituições sérias e o sistema de freio e contrapesos há
de castrar essa cadela insana.
———
Francys Almeida,
advogado

AMPLIAÇÃO DA FROTA
A partir desta segunda-feira, 30, o transporte público em Piracicaba terá novos veículos na frota, que serão incluídos de forma
gradual, até completar todo o investimento,
em 27 de junho. Serão contempladas as linhas 503-Santa Rosa, 1100-Perimentral/
TVS-TPI-TPA, 225/222-Jardim Oriente, 430-

Parque Piracicaba/TCI, 505-Uninorte, 240Cecap/TCE/TPI/TCI, 210-Unileste/TCI, 701/
702- Jardim Jupiá e 410-Parque Orlanda.
“Este é um trabalho constante da equipe,
que monitora diariamente a evolução de
passageiros das linhas”, explica a secretária municipal Jane de Franco Oliveira. A11

Semae e à Ares analisarem aquilo
que levantamos e adotarem medidas, seja para rever as cláusulas
contratuais ou mesmo para apontar que cabe a nulidade em razão
de aspecto legal. Caberá a esses
órgãos dar o veredito final de que
medida vai ser adotada com esse
contrato de PPP e também todas
as outras questões que levantamos
que não estão ligadas à PPP, mas
à gestão do Semae”, afirmou Rai
de Almeida, que presidiu a CPI.

Depois de
pesquisa
com Lula
disparado,
Bebel pede
cautela
A deputada estadual Professora Bebel (PT) pede que a
militância do Partido dos Trabalhadores tenha “cautela” e
“muito trabalho” durante a corrida presidencial de 2022. A ponderação da parlamentar ocorre
um dia depois da divulgação de
nova pesquisa do Data Folha,
em que o ex-presidente Lula aparece com 48% das intenções de
voto. “Não é hora de cantar vitória, pois o adversário joga baixo
e mobiliza hordas de robôs e de
fake news”, alertou a deputada
e presidenta da Apeoesp. A3
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A vingança da natureza
José Renato Nalini

O

exagerado antropocentrismo
tem sido causa
de malefícios que não
estavam nas previsões
dos humanos. Quem
não se incomoda com o
incêndio provocado na
floresta parece esquecer que não são as árvores as únicas vítimas do fogo. As mortes
por calor, as doenças respiratórias, as pandemias provocadas por
mosquitos, as enfermidades cardiovasculares também são decorrência do maltrato ao ambiente.
A palavra está com os cientistas, sempre atentos, nunca devidamente escutados. A revista Nature publicou estudo realizado por
profissionais ingleses, suíços e brasileiros, mostrando que até 76%
das mortes ocorridas entre 1991 e
2018, provêm de mudanças climáticas provocadas pelos homens.
O respeitado Professor Paulo
Saldiva, membro da Academia
Brasileira de Ciências – ABC, diz,
numa reportagem de Roberta Jansen, que “durante muito tempo, o
aquecimento global era um urso
polar equilibrado na ponta de um
iceberg; se fizermos tudo certo
agora, vamos estabilizar o clima
nos próximos 40 anos e o primeiro beneficiado será o urso”.
Quase metade da população
mundial vive em áreas altamente vulneráveis ao aquecimento.
Daí a relação íntima entre as

mortes por calor e as
mudanças climáticas.
Não é necessário formar-se em Ciências
numa Universidade
para saber que a queima de combustíveis
fósseis por indústrias
e automóveis gera poluição do ar. Estima-se
que sete mil mortes por
ano, apenas na capital paulista, derivem da poluição atmosférica.
O desmatamento provoca desertificação. Além do território
perdido, o desperdício dos serviços ambientais gratuitos oferecidos pela floresta, que compensa a
emissão de gases venenosos, a
seca reduz a produção agrícola.
Isso já aconteceu no Brasil. Qual
foi a perda na colheita de soja no
Rio Grande do Sul em 2021?
É o planeta inteiro que está
a sofrer com a insanidade da
criatura que tem a pretensão de
se considerar racional. Na Austrália, o calor extremo aumentou o número de partos prematuros. A Síria passa fome porque sofreu mais de um ano de
seca inclemente. Enchentes no
Sudão multiplicaram as doenças. No Brasil, o temporal em
Petrópolis causou duzentas e
trinta e quatro mortes. E um
mês depois, houve aumento de
casos de leptospirose na região.
Quando se poderia pensar
que o interior de São Paulo registraria um fenômeno típico ao deserto do Saara? As tempestades

Quase metade da
população
mundial vive em
áreas altamente
vulneráveis ao
aquecimento
de areia que ocorreram em 2021 e
assustaram os moradores de várias cidades, mas que obtiveram explicação dos cientistas climáticos.
O impacto do aquecimento
global na saúde humana é evidente e comprovado. Os gases venenosos que provocam o efeito-estufa se concentram na atmosfera
e o oxigênio é aquilo que entra incessantemente pelo nariz e também pela boca dos seres vivos.
Quanto maior a concentração,
mais elevada a temperatura da
Terra. Fenômeno que interfere no
crescimento de plantas e animais,
deixa os mares mais ácidos e com
o nível mais elevado, ante o derretimento das capotas polares.
Em 652 cidades, apurou-se
que a poluição do ar acelera a mortalidade diária. Pois algumas das
partículas menores são continuamente inaladas pelos humanos.
Já está comprovado que as
doenças infecciosas aumentam
proporcionalmente à elevação
da temperatura. Ambiente propício à proliferação de mosquitos que causam malária, dengue e zika multiplica esses criadouros. A consequência é um
expressivo aumento da população exposta a doenças letais.

Etanol mundial
O dendroclasta não mata apenas o verde. Mata seus semelhantes. Pois o fogo extermina o habitat de muitos patógenos e propicia
a explosão das doenças emergentes. Para Paulo Saldiva, “a cada
dez microgramas por metro cúbico de ar de alta da poluição atmosférica elevamos o risco de câncer em 16%. E nenhuma grande
cidade brasileira segue o padrão
de qualidade do ar preconizado pela
OMS – Organização Mundial da
Saúde, que é de cinco microgramas
por metro cúbico. Em São Paulo,
por exemplo, são 22. No Rio, 18”.
Entre 2000 e 2015, foram
143 milhões de internações de
brasileiros associadas às queimadas florestais. Para Antonio
Carlos Palandri Chagas, do
Instituto do Coração – INCOR,
da USP, 50% das mortes estão
relacionadas a doenças cardíacas e acidentes cerebrovasculares, decorrentes de problemas
ligados à poluição do ar.
Quantas mortes mais serão
necessárias para que os criminosos que ateiam fogo à mata se
convençam de que não estão matando a natureza, mas exterminando a própria Humanidade?
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

A ameaça do ensino
domiciliar no futuro
Pedro Kawai

Angústia (II) Conceito de Doença

H

á um segmento da sociedade que visa aplacar
qualquer angústia emergente. Isso é um erro e dos grandes na visão psicanalítica mais
avançada em pesquisas. A angústia seria o único sentimento real
em essência, parte de nossa constituição. Os demais seriam decorrentes de percepções sujeitas a distorções subjetivas e às interpretações de mundo de cada pessoa.
Nos idos de 2003/04 surgiu
a proposta de se colocar antidepressivo na água de São Paulo
junto com o flúor. O objetivo era
evidente: ‘melhorar o ânimo’ das
pessoas, diminuir sua angústia,
‘promover sua felicidade’. Nessa visão a angústia é tratada
como se faz com a doença, o que
é um absurdo. A visão organicista da medicina sobre o con-

ceito de doença vende a ideia de
doença orgânica, desconsiderando outros aspectos não médicos. Fora desse âmbito a proposta é eliminar o mal, seja com drogas ou outra terapêutica de âmbito médico ou por ele prescrito.
Com o avanço científico
novas descobertas abriram os
horizontes. A doença ultrapassou os limites do corpo e
novos prognósticos surgem,
mas em nosso simbólico permanece o conceito antigo.
É nessa esteira que a Psicanálise tem sua contribuição para
as ansiedades e angústias, já que
esses conceitos sofreram confusão conceitual na tradução
original da obra de Freud “Inibição, Sintoma e Angústia”
(que antes era ansiedade).
Fonte: http://www.ipla.com.br/

INTERATIVO
Há dez anos vivemos de
corpos separados. Ele é diabético, 24 anos mais velho
e estamos juntos há 41
anos. Quero beijar na boca,
sair, seduzir e ser seduzida.
Nos sites de encontros que
sou cadastrada sempre me
esquivo ao receber uma proposta. Aparento 40, pois me
cuido bastante e não me
atraio por pessoas acima de
50, acho que porque quando jovem sempre estive
com alguém bem mais velho que eu. Gostaria de me
envolver, mas sinto que
não saberia como lidar ao
encontrar outro homem.
Ísis, 65
Pelas contas ele deve estar
com 89. Se como diz sempre esteve com pessoas mais velhas na
juventude, agora que atinge a
melhor idade pende para o ou-

tro polo. Fico om a impressão de
estar tentando recuperar sua
própria juventude que sente ter sido
entregue aos envolvimentos com
mais velhos. É um engano, não conseguirá seu intento, apenas momentos de ilusória felicidade.
Digo isso, pois um relacionamento necessita de muito
mais que apenas amor para sobreviver, você sabe disso. Há 41
anos você tinha 24 anos e ele
48. Agora com 65 não quer alguém com mais de 50. Não há
algo aí? Será que antes procurava um ‘pai’ em seu namorado, e
agora talvez um ‘filho’? É apenas uma hipótese, mas forte.
Se você tem consciência
de certa dificuldade pessoal
em um novo relacionamento,
a evitação que se refere não
seria um mecanismo de fuga
de já estar com alguma idade
e não segurar a onda com alguém bem mais jovem?

CITAÇÃO!
“O homem é dono do que cala e escravo do que
fala”. (Sigmund Freud)
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A

s Câmaras Municipais, as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional estão repletos de
projetos de lei de relevância duvidosa ou,
como alguns preferem
rotular, esdrúxulos e
bizarros. Há todo tipo de propositura: proibição de estepe para veículos que seja diferente das demais
rodas, doação de terreno para
construção de aeroporto para discos voadores, adoção de alimentação vegana nas escolas públicas,
indenização por danos morais a
maridos traídos, e até, (acreditem)
um projeto de uma importante cidade do interior paulista, que sugeria a criação do “Dia do Gol da
Alemanha”, como forma de lembrar uma das maiores derrotas da
história da seleção brasileira.
Pois bem, muitos desses projetos nem chegaram a prosperar,
porque os parlamentares envolvidos com a análise e votação, optaram por não os aprovar. Contudo, ainda há uma fila de propostas que aguardam pareceres e
votação nas nossas casas parlamentares, como é o caso do PL
1338/2022, de autoria do deputado mineiro, e vice-presidente da
Câmara dos Deputados, pastor
Lincoln Portela (PL), que institui,
no Brasil, o ensino domiciliar.
Um dos argumentos apresentados pelo autor do projeto, apela
para um suposto alcance social,
visto que os próprios pais ou membros da família, poderão atuar
como professores ou professoras,
substituindo a figura do educador profissional, com formação
pedagógica. Penso que se trata um
enorme equívoco, que poderá custar caro para o futuro da nação.
A aprovação do projeto, na
Câmara dos Deputados, dispensou todas as formalidades regimentais e não permitiu o debate
em qualquer das comissões temáticas aos quais devem ser submetidas as proposituras. Foi aprovado em regime de urgência, e agora
está no Senado Federal, que o submeteu a uma consulta pública.
O ensino domiciliar, conhecido também pela expressão homeschooling, é uma modalidade de
ensino na qual os estudantes não
têm a oportunidade do convívio
escolar, muito menos aos dispositivos que uma escola dispõe para per-

mitir a ampliação de conhecimento: bibliotecas,
laboratórios, equipamentos esportivos, etc.
Outra questão absolutamente relevante,
defendida pelo movimento nacional contrário à proposta, é que o
ensino domiciliar pode
favorecer práticas condenáveis como o assédio e a violência doméstica contra essas crianças e adolescentes, aumentando as vergonhosas estatísticas
de exploração sexual dessa população. Além disso, sabe-se que
as escolas são mais que um templo do conhecimento, pois lá os
alunos e alunas também se alimentam adequadamente.

O Brasil dará mais
um exemplo de
como o retrocesso
poderá custar
caro às futuras
gerações
Há, provavelmente, bons
exemplos do ensino domiciliar
bem-sucedido em vários países
e em diversas situações, como é
o caso da garota Kat, filha adotiva do casal Schurmann, alfabetizada em alto mar, durante
as expedições realizadas pela
família, que se tornou famosa
por suas viagens em um veleiro.
Kat faleceu em 2013, em decorrência do agravamento de seu
estado de saúde, pelo vírus HIV.
Todavia, por melhor que, supostamente possam ser as intenções do projeto, caso o Senado
aprove a proposta, o Brasil dará
mais um exemplo de como o retrocesso poderá custar caro às futuras gerações. O ensino domiciliar,
caso seja aprovado pelo Senado,
significará o enfraquecimento da
carreira já fragmentada dos professores e a deterioração dos saberes necessários aos estudantes, os
quais em alguns anos, terão a incumbência de “tocar o país”, seja iniciativa privada ou no poder público.
Como bem diz o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, “o
país que vamos deixar para os nossos filhos, depende dos filhos que
v amos deixar para o nosso país”.
———
Pedro Kawai, vereador
pelo PSDB e membro
do Parlamento Metropolitano de Piracicaba

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

Arnaldo Jardim

O

Etanol ressurgiu com a economia de baixo
carbono e a "commoditização" vai consolidar
o biocombustível como
uma alternativa viável
para enfrentar a crise
energética contemporânea em escala mundial.
Quando o primeiro choque
do petróleo fez a cotação internacional do produto aumentar
em mais de 400%, o Brasil importava 70% do que consumia
(década de 70). Diante de um possível apagão energético, o Governo resolveu estimular a produção
e o uso do etanol para reduzir a
dependência do combustível fóssil. De lá para cá, o biocombustível já substitui 50% de toda gasolina vendida no país e melhora, sobremaneira, a qualidade do
ar das metrópoles brasileiras.
É certo que esta história teve
altos e baixos. Na década de
1980, era só sucesso, com 60%
dos veículos vendidos movidos
a etanol. Logo depois, com a queda dos preços do petróleo, o interesse do mercado voltou-se
para automóveis à gasolina e o
biocombustível foi praticamente
abandonado. A retomada veio
somente a partir de 2003 na esteira de uma discussão mundial
a respeito do aquecimento global, haja vista que o etanol pode
reduzir a emissão dos Gases de
Efeito Estufa (GEE's) em até 90%.
O Brasil transformou-se,
então, em referência mundial
com uma alternativa sustentável de mobilidade urbana que
reduz a importação de petróleo
e, ao mesmo tempo, mitiga as
emissões de GEE's - a cidade de
São Paulo, por exemplo, possui
uma qualidade do ar melhor do
que há 30 anos. São benefícios
que já poderiam ser percebidos
em escala global se o etanol fosse produzido e consumido nos
quatro cantos do planeta. Por
isso a importância de transformá-lo em uma commodity.
A commoditização nada
mais é que padronizar uma mercadoria para que seja transacionada internacionalmente sem taxações ou barreiras, assim como
o café, o açúcar e o petróleo. Isso
possibilitará negócios de longo
prazo e maior previsibilidade

para a produção - uma
garantia contra a volatilidade das cotações. Defendi essa proposta na 15ª ISO Datagro - Conferência
Internacional, que discutiu as principais questões da indústria global do açúcar e do etanol, lá em Nova York.
As commodities
são agentes promotores de desenvolvimento econômico. Veja
o caso da soja no Cerrado brasileiro. Desde a introdução da
leguminosa, o PIB da região
quadruplicou e a melhoria do
Índice de Desenvolvimento Humano comprova isso - o que se
vê, em todo lugar, são empreendimentos comerciais e industriais ligados à soja gerando
emprego e renda. Esse efeito
multiplicador pode impactar
também a cadeia produtiva do
etanol, assegurando benefícios
para todos os brasileiros.

As commodities
são agentes
promotores de
desenvolvimento
econômico
O que precisamos agora é
estimular que novos players
contribuam para a produção
mundial do biocombustível, hoje
concentrada nos Estados Unidos e no Brasil. Por isso a importância do Sustainable Mobility: Ethanol Talks, evento por
meio do qual o Governo Brasileiro que está apresentando o
caso de sucesso do etanol brasileiro a países com vocação natural para a produção de açúcar - a Guatemala foi escolhida
para sediar o primeiro encontro.
Diante do desafio de combater as mudanças climáticas, a
"commoditização" do etanol é
uma solução imediata, economicamente viável e ambientalmente
sustentável para reduzir as emissões dos GEE's e, nesse novo mercado, o Brasil é um candidato
natural para ser protagonista.
———
Arnaldo Jardim, engenheiro civil, deputado
federal (Cidadania –
SP) presidente da Frente Parlamentar pró Setor Sucroenergético

Quem sabe o que planta
não teme a colheita

A

manhecia e os nossos amigos espirituais da Colônia
Manto da Luz traziam
mensagens de amor para toda a
humanidade. Portanto, o diálogo do coração para o coração é
esperança que serve para te conheceres a ti mesmo, para despertar os teus sentimentos, para
te libertares da tua parte egoísta. Assim, para compreenderes
o motivo da tua vida, das coisas
que te aconteceram e das que ainda te vão acontecer. Para que tenhas esperança, para que compreendas melhor os outros e, um
dia, compreendas o mundo no
qual vives no melhor proveito para
a tua evolução no amor. Definitivamente, para que sejas tu mesmo, livre, consciente para experimentares o amor autêntico, o
amor incondicional e que sejas,
portanto, mais feliz. Cada linha
chega com todo o amor, para ti.
E em profunda meditação,
senti uma vibração muito intensa e agradável e seguia rapidamente por um túnel a grande
velocidade. Em questão de segundos, senti como se tivesse viajado milhares de quilómetros.
Era um lugar incrível. Havia um
lago rodeado por uma natureza
belíssima. Foi então que pressenti
que não estava só. Era um Senhor com cabelos e barba grisalhas e vestia uma espécie de túnica branca. Ele olhou fixamente e
disse. Tudo é passageiro e a vida
física é um instante da vida real,
que a morte do corpo não é o fim,
é apenas uma etapa de transição
para outra existência menos limitada. A atual encarnação é um
instrumento de progressão do Ser
em direção a um maior nível de
compreensão, amor e sabedoria.
Toda mudança que possas ter feito em ti mesmo, não se perde.
Levará consigo para o além. Na
realidade, é a única coisa que levamos quando morremos, as
mudanças que possamos ter feito em nós mesmos, no nosso espírito. A isso se referia o nosso
Mestre Jesus Cristo, quando dizia: “Não acumuleis para vós

outros tesouros sobre a Terra,
onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões arrombam
e roubam. Mas, acumulai para
vós tesouros no céu, onde nem a
traça nem a ferrugem corroem, e
onde os ladrões não arrombam
nem roubam. Porque onde está
o teu tesouro, aí também estará
o teu coração.” (Mateus 6, 1921). E um grande arco-íris ali
chegou e quando me dei por
conta já estava no Lar terreno.
Amados e queridos leitores.
Einsten disse que o tempo não
passa de uma ilusão. Einsten e
os físicos quânticos afirmaram
que tudo acontece simultaneamente. Acredite que tudo que
você deseja, já existe. O Universo é ágil, ele funciona como um
espelho para nós. Você precisa
acreditar e sentir e vivenciar
como se já tivesse aquilo que deseja. Desta forma você estará na
frequência vibratória que estará
em perfeita sintonia com o Universo. Ascender a Luz do próximo não apaga a sua. Quando
você cresce em silencio, a desarmonia não sabe onde atacar. E
assim, J. Donald Walters disse:
"Quanto mais você incluir em
todos os seus esforços um desejo pelo bem dos outros junto com
o seu próprio bem-estar, mais
você haverá de prosperar". Aproveite a sua atual encarnação,
pois, o campo da matriz energética e energia humana é o amor,
experiência de Ser total em conexão com a Divindade Universal.
Todo o sofrimento humano é
causado pela ilusão do isolamento, que gera os conflitos pelo
medo e o ódio de si mesmo, o
qual, finalmente, em desarmonia
causa a doença psicossomática.
Se ame, sem odiar as experiencias que te moldaram. Durma,
acorde e permaneça desejando
coisas boas e a vida vai lhe retribuir. Vivemos momentaneamente nesta Escola de Almas.
E com a amada, querida e estimada Alma Gêmea, nossa eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.
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NOVA REALIDADE
E, o mundo vai se transformando. Rapidamente mudando.
Um dos exemplos é o carro, que
mexe com o mercado automotivo. No Brasil, esse novo normal
apresenta duas situações distintas: de um lado as montadoras
assistem a queda das vendas de
veículos novos (23,2% neste ano);
enquanto as locadoras crescem,
precisando aumentar consideravelmente suas frotas para atender a alta demanda. Em 2021,
esse segmento faturou 23,5 milhões de reais, 33,5% a mais que

2020. Com a procura por carros
de aluguel crescendo, as locadoras trabalham inclusive com
contratos mensais, oferecendo
privilégios que significam economizar IPVA, seguro e oficina
mecânica. O mercado aquece
tanto (como na Europa e Estados Unidos), a ponto de a Movida e Unida adquirirem (milhares)
carros movidos a eletricidade, investindo alto para dar conta dos
pedidos. No caso de uma assinatura mensal, é possível ter carro a
partir de 2.500 até 15 mil reais,
caso a opção seja por um de luxo.

Prefeitura não gasta
R$ 38,1 mi e descumpre
a Constituição
Barjas Negri

A

Constituição federal é bastante
clara em relação à aplicação de
recursos públicos
com a Educação: estados e municípios
são obrigados a aplicar 25% de seus impostos com a manutenção e desenvolvimento do ensino.
Boa parte das prefeituras
não encontra dificuldades em
aplicar essa percentagem e algumas, muitas vezes, aplicam índices um pouco abaixo devido à
metodologia adotada pelos Tribunais de Contas, que exigem que
todo valor comprometido num
ano seja pago até o final do mês
de janeiro do ano seguinte.
Em geral é isso que ocorre,
exceto em contratos com a construção de escolas, que levam até
dois anos de construção. Com
isso, esses valores do na seguinte
são deduzidos e às vezes a Prefeitura gasta pouco menos de 25%.
O que pode ser um problema.
Durante a pandemia de
2020-2021, que interrompeu as
aulas, com redução de gastos
com salários – congelados por lei
federal – redução de gastos com
equipamentos e outras despesas,
muitas prefeituras tiveram dificuldades em aplicar os 25% em
Educação. O que é um grande
problema para os prefeitos que
podem ter suas “contas” rejeitadas pelos tribunais de contas.
Aqui em Piracicaba, no ano
de 2020, último de nossa gestão
como prefeito, aplicamos com
Educação 25,08%. Com muitas
dificuldades batemos na trave. Ao
contrário do que aconteceu em
2021, a partir da inércia da Prefeitura e da Secretaria Municipal
de Educação, que não licitou a
construção de uma nova escola
de Ensino Fundamental ou de
Educação Infantil (creche), pequenas reformas ou ampliações. Ela
não planejou de forma adequada
a compra de equipamentos de tec-

nologia da informação
e não deve ter preparado a compra de material escolar e insumos
para as escolas. Ela
tamb&eac ute;m não
percebeu o aumento
das receitas. Por isso,
durante o segundo ano
da pandemia foi aplicado apenas 20,62% com
Educação, o mais baixo e histórico
percentual em Piracicaba desde a
obrigação constitucional de aplicar
25% dos impostos arrecadados

No ano de 2020,
último de nossa
gestão como
prefeito,
aplicamos com
Educação 25,08%
Com isso, sobraram no Orçamento da Prefeitura de Piracicaba, ou da Secretaria Municipal de
Educação, o valor de R$ 38,1 milhões, que deveriam ser aplicados
na Educação. O Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 13/2021 “perdoando” a não
aplicação dos 25% na Educação e
concedeu dois anos para que os
recursos não gastos em 2020/2021
possam ser novamente aplicados.
Essa emenda ficou conhecida
como a “emenda da impunidade”.
Que essa situação não se repita ao longo dos próximos anos, pois
esse ridículo índice de aplicação –
apenas 20,62% -- mancha a reputação de Piracicaba, que é referência em Educação no Brasil, ocupando o 1º lugar - pesquisa Macroplan - entre os 100 maiores
municípios do Brasil por cinco anos
consecutivos, fruto do trabalho de
ex-prefeitos, de ex-secretários e
principalmente dos servidores da
Educação. Que a Câmara Municipal e o Conselho Municipal de
Educação possam acompanhar e
fiscalizar a boa aplicação desses R$
38,1 milhões d urante 2022 e 2023.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba
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Câmara aprova "Dia Roxo"
para conscientizar
sobre a epilepsia
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou em primeiro
turno durante a 21ª reunião ordinária de 2022 a inclusão do 26
de março no calendário oficial do
Município como o "Dia Roxo", o
Dia Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia.
A instituição da data, proposta por meio do projeto de lei
78/2022, de autoria do vereador André Bandeira (PSDB),
segundo texto da propositura,
tem como premissas conscientizar a população sobre o que é
a epilepsia, combater o preconceito para com as pessoas que
dela padecem, sensibilizar a
sociedade, divulgar as atitudes
a serem tomadas pelos que presenciam uma crise, estimular atividades de divulgação, proteção
e apoio às pessoas com epilepsia
e seus familiares e "divulgar,
prestar informações e apoiar
pessoas com epilepsia que buscam tratamentos de saúde".

Na justificativa do projeto,
o vereador traz que a data foi
criada "por uma criança de
nove anos de idade, Cassidy
Megan, de Nova Escócia, no
Canadá, juntamente com a associação de epilepsia da cidade",
e lembra que a epilepsia é uma
alteração neurológica cujas crises "podem se manifestar com
convulsões que variam entre
breves lapsos de atenção e contrações musculares até episódios prolongados e severos, e se
manifestar em qualquer pessoa,
independente da faixa etária".
De acordo com o parlamentar, "tais características levam
ao preconceito contra as pessoas com essa doença, sendo certo que justo se faz a presente homenagem, trazendo para a cidade de Piracicaba, oficialmente, um dia que é celebrado no
mundo inteiro como símbolo de
conscientização sobre a doença
e combate ao preconceito".

Mesmo com Lula disparado
em pesquisa, deputada
Bebel pede cautela e trabalho
De acordo com a pesquisa Datafolha, o ex-presidente Lula está na
dianteira, com 48% das intenções de voto na pesquisa estimulada
Apesar de o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato a presidente da República
nas eleições deste ano pelo PT ter
ampliado a vantagem em pesquisa Datafolha divulgada nesta última quinta (26) em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL), a deputada estadual Professora Bebel
(PT), principal liderança do partido na região, diz que é preciso ter
cautela e que é preciso muito trabalho até outubro. Para ela, não é
hora de cantar vitória, pois o adversário joga baixo e mobiliza hordas de robôs e de fake news, mas é
preciso que se diga que um horizonte mais feliz para o povo brasileiro começa a se avizinhar.
De acordo com a pesquisa
Datafolha Lula está na dianteira,
com 48% das intenções de voto na
pesquisa estimulada - quando o
entrevistador oferece opções de
nomes, e pode vencer as eleições
em primeiro turno. Em segundo
lugar aparece Bolsonaro, que obteve 27%. Desta forma, o petista abre
21 pontos de vantagem em relação
a Bolsonaro. O ex-governador do
Ceará, Ciro Gomes (PDT), aparece com 7%. Os demais nomes atingem, no máximo, 2% da preferência do eleitorado. Votos brancos
e nulos somam 7%, enquanto 4%
disseram não saber em quem vão
votar nas eleições de outubro.

Já na pesquisa espontânea,
aquela em que os nomes não são
lidos, Lula chega a 38%, enquanto Bolsonaro tem 22%. A margem de erro é de dois pontos
percentuais para mais ou para
menos. É o primeiro levantamento do Datafolha após o ex-governador de São Paulo, João
Doria (PSDB), deixar a disputa
presidencial. Ele abriu espaço
para a possível candidatura da
senadora Simone Tebet (MDBMS). Os partidos que encampam
este projeto de terceira via são
MDB, PSDB e Cidadania.
Para Bebel, “o resultado mostra que o povo está cansado de
genocidio. Está cansado da inflação, do desemprego, da desesperança. Nestes meses derradeiros
antes das eleições, precisamos
mobilizar todas as nossas forças
para devolver ao brasileiro o direito de sorrir e de sonhar”.
Apesar de não querer cantar
vitória antes do tempo, a deputada estadual diz: “Como é bom estar do lado certo da história. O lado
da luta, mas também o lado do
compromisso inabalável com o
povo brasileiro, o estado de bemestar social, a ciência e a educação, enfim, com um país cujas gerações futuras possam desfrutar
como uma terra de inclusão e de
oportunidades”, concluiu.

Divulgação

A deputada estadual Professora Bebel com o ex-presidente
Lula, que lidera com folga a corrida presidencial

I NVERNO

Fussp recebe doação de cobertores da Oji Papéis
O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (Fussp) recebeu na tarde de quinta-feira, 26, a
doação de 100 cobertores da Oji
Papéis, para a Campanha de Inverno 2022. As peças foram entregues na Central de Projetos e
serão destinadas a 25 famílias.
Para a presidente do Fussp,
Andréa Almeida, a ação da empresa vale também como um incentivo. “Agradecemos a doação
feita pela Oji Papéis, que vai ser de
grande importância para todas
essas famílias. É importante ressaltar que essa ação deve servir
como um incentivo para que outras empresas também façam o
mesmo. A parceria público-privada é fundamental para nós, para
fortalecer o apoio durante as campanhas de arrecadação. A Oji é
nossa parceira há tempos, nos ajudando também nas campanhas de
leite e de alimentos”, disse.
“A iniciativa da empresa Oji
Papéis, em doar cobertores para
a Campanha de Inverno, é extremamente importante para
nós, uma vez que sem as doações das empresas do setor privado seria difícil, se não impossível, atender a todas as deman-

das da população em situação
de vulnerabilidade socioeconômica do nosso município”, ressalta Cássia Tonin Deltio, assistente
social da Central de Projetos.
Segundo Mônica Salles, analista sênior de sustentabilidade da
Oji Papéis, um dos valores da empresa é a segurança, que tem o conceito de zelar pelas pessoas, fundamentando as relações. “O Fussp
faz um excelente trabalho de priorizar famílias em vulnerabilidade.
Assim, concentrar as doações de
cobertores com esta entidade nos
assegura de que terá uma destinação emergencial para famílias
que mais precisam. Para a Oji é
sempre importante participar de
campanhas que possam beneficiar pessoas vulneráveis. Agradeço
a toda a equipe maravilhosa do
Fundo Social que faz um trabalho
magnífico para a cidade”, destaca.
As doações que o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba
recebe são encaminhadas para as
famílias por meio da rede socioassistencial do município, como os
Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especial de Assistência Social
(Crea) e outros equipamentos da

Andréa Almeida, presidente do Fussp, e Tatiane
Stella, coordenadora do Banco de Alimentos

Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social (Smads).
A Campanha de Inverno 2022
acontece até 31 de julho e todos os
pontos de arrecadação podem receber doações. No Centro Cívico, a
caixa está posicionada no Térreo 1.
CADASTRAMENTO –Para
receber as doações da Campanha
de Inverno as famílias devem
procurar o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do

seu bairro, que fará o encaminhamento para a Central de Projetos, local responsável pela triagem, armazenamento e distribuição dos itens arrecadados.
SERVIÇO
Campanha de Inverno 2022.
Mais informações na Central
de Projetos, rua Professor
José Rosário Losso, 946, Jaraguá. Telefones: 3422-9677.

M ACROECONOMIA

Sicredi é reconhecido como “um dos melhores analistas”
O Sicredi garantiu a 9ª posição no Top Geral na 16ª edição
do Prêmio Broadcast Projeções.
Esse é o segundo ano consecutivo em que o Sicredi é reconhecido no ranking, que traz as instituições financeiras e consultorias econômicas que mais acertaram as estimativas sobre as variáveis macroeconômicas de 2021.
O Prêmio Broadcast Projeções avalia a precisão das projeções para inflação (IPCA e IGPM), taxa Selic, taxa de câmbio,
Produto Interno Bruto (PIB), balança comercial e dívida pública.
A boa qualidade dessas projeções
é um fator fundamental na tomada de decisão de investimentos.
“Ficamos muito contentes
com o reconhecimento e agradecemos à Agência Estado por pro-

mover seus rankings de projeções, instrumentos que auxiliam
os agentes nas tomadas de decisões em um mercado tão incerto”, diz Pedro Lutz Ramos, economista-chefe do Sicredi. “O cenário econômico de 2021 foi
muito desafiador, com questões
como a permanência da pandemia, os pacotes fiscais em economias centrais de magnitudes
impensáveis, as incertezas em
relação às contas públicas e a
inflação no país, entre outros
fatores que tornaram o trabalho
do economista especialmente
complexo. Estar atento a cada mudança no cenário foi fundamental
para conseguirmos um resultado tão positivo”, complementa.
No ranking, a premiação na
categoria Top Geral é para as dez
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Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi

instituições que mais acertaram
previsões para a inflação (IPCA
e IGP-M), taxa Selic, taxa de

câmbio, Produto Interno Bruto
(PIB), balança comercial e relação entre dívida pública e PIB.

A Tribuna Piracicabana
A4

20º SALÃOZINHO

Sábado, 28 de maio de 2022

DE

HUMOR

S AÚDE

Cartaz do evento é feito a
seis mãos, por pai e filhos

Esclerose múltipla não tem
cura, mas tem tratamento
Divulgação

Arte foi criada pelo veterano cartunista Luciano Veronezi e seus dois
filhos, João Victor e Vinícius, de 11 e 5 anos, respectivamente
O Salãozinho de Humor,
evento paralelo ao Salão Internacional de Humor de Piracicaba, completa 20 anos em 2022 e,
seguindo a tradição dos últimos
anos, teve seu cartaz feito por pai
e filhos. Tratam-se do cartunista já premiado no Salão Internacional de Humor de Piracicaba,
Luciano Veronezi, e seus dois filhos, João Victor e Vinícius, de
11 e 5 anos, respectivamente.
"Não é a primeira vez que o
cartaz do Salãozinho é feito por pai
e filho, mas desde o ano passado
resolvemos retomar esse costume,
pensando em torná-lo uma tradição. Como diz o ditado ‘filho de
peixe, peixinho é’, então queremos
ver se isso é verdade mesmo na
‘terra onde o peixe para’, disse
Junior Kadeshi, diretor do Salão.
“Conheço o Salão de Humor
desde a infância, e frequento como
artista profissional há mais de 20
anos. Fui selecionado para a exposição principal em inúmeras vezes,
ganhei o Grande Prêmio na categoria caricatura, em 2004, mas
esse ano o evento teve um sabor
especial. Fiz o cartaz do Salãozinho de Humor a seis mãos com as
minhas obras-primas: os meus filhos João Vitor e Vinícius, que participaram da criação à finalização
do cartaz”, explica Luciano Veronezi. “Comecei achando que ia ensinar, mas acabei aprendendo com
eles. Durante o processo, os dois
protagonizaram o projeto diversas vezes. Para mim restou o pa-

pel de papai coruja. O trabalho
me fez sentir como se, mais uma
vez, eu estivesse recebendo um
grande prêmio do evento", conclui Veronezi, de 42 anos.
"Eu frequento o Salão de
Humor de Piracicaba antes mesmo de nascer, a primeira vez que
eu fui, estava na barriga da minha mãe. Meu pai foi premiado
em 2004 e sempre falava da importância do prêmio, da gratidão e carinho que sente pelo
evento. Sei que as crianças ficam
na maior expectativa e contam
os dias para poder enviar os seus
desenhos, imagina a nossa alegria com o convite para idealizar
e fazer o cartaz do Salãozinho
2022", disse João Vitor, 11 anos.
"O papai me pediu para fazer desenhos que me deixassem
feliz para mostrar para outras
crianças no Salãozinho de Humor.
Fiz um sol, um balão, passarinhos
e peixinhos, porque Piracicaba tem
um rio bem grande. Também fiz
um castelo, que o papai falou que
se chama Engenho Central, e botei
um palhaço lá para todo mundo se divertir. Achei muito legal", conta Vinicius, 5 anos.
Luciano Veronezi é ilustrador
e infografista do jornal Folha de
São Paulo desde 2013, acumulando prêmios como cartunista, caricaturista e designer gráfico ao redor do mundo. Seus trabalhos já
foram publicados nos maiores e
mais importantes veículos de imprensa brasileiros em quase 20
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O neurologista e neurofisiologista da Santa Casa, Werner Garcia Souza

anos de carreira, como editora
Abril, Globo, Melhoramentos, Ática e Scipione, entre outras. Em
2014 lançou o livro Veronezi é 10!.
Também é artista plástico, escultor e violeiro nas horas vagas.
INSCRIÇÕES - A 20ª edi-

ção do Salãozinho de Humor está
com as inscrições abertas até o
dia 10/07. A exposição ocorrerá
de 27/08 a 30/10, no Parque do
Engenho Central. Informações e
regulamento pelo site www.
salaodehumor.piracicaba.com.br.

C OVID -19

Saúde amplia atendimento nos centros de testagem
Com a chegada do frio e do
tempo seco é comum o aumento
dos sintomas gripais e respiratórios. Neste sentido, a Secretaria de
Saúde vai novamente ampliar o
atendimento oferecido nos Crabs
(Centros de Referência da Atenção Básica) Piracicamirim e Santa
Terezinha, que funcionam como
Centros de Testagem por demanda espontânea para investigação
epidemiológica de Covid-19 e contactantes. Deste modo, a partir da
próxima segunda-feira, 30, o horário das coletas passam a acontecer de segunda a sexta-feira, das
17h às 19h30. Anteriormente, os
testes eram coletados neste mesmo
horário em três dias da semana.
No trabalho iniciado em 25/
04, as duas centrais de testagens
realizaram juntas um total de
1.072 exames de antígeno e, deste
total, 285 pessoas tiveram diagnóstico positivo para a doença, ou
seja, até ontem, 26/05, a média
de novos casos positivos foi de
27%. Entre os dias 25/04 e 14/05,
as centrais funcionaram de segunda-feira a sábado, e a partir
do dia 16/05, as unidades atenderam três dias na semana (segunda, quarta e sexta-feira).
“Com o frio e o tempo seco,
os sintomas gripais e respiratórios são mais comuns e, devido a
isso a nossa demanda cresceu,

porém, os casos positivos para
Covid-19 seguem estáveis já que
desde o início das testagens nos
dois centros a média de positivados ficou em 25%. Deste modo,
voltamos a ampliar o funcionamento dos centros para que mais
pessoas possam ser atendidas”,
destacou Filemon Silvano.
Para ter acesso ao teste rápido, a pessoa deve procurar alguns
dos Crabs (Piracicamirim ou Santa Terezinha) com documento pessoal com foto e CPF. Farão o teste
as pessoas que apresentarem sintomas gripais e respiratórios ou
que tiveram contato com alguém
suspeito/positivo para a Covid-19.
Devido à dificuldade de aquisição do material nos últimos meses, a ação está sendo realizada
após envio dos testes pelo governo do Estado de São Paulo, atendendo a um pedido da SMS.
Em caso de resultado positivo, a pessoa será devidamente
orientada pela equipe da unidade quanto aos sintomas, tratamento e isolamento. Caso o paciente precise de atestado médico, ele será encaminhado para
atendimento em qualquer uma
das quatro UPAs da cidade.
CASOS – De acordo com
dados da Vigilância Epidemiológica, em janeiro deste ano foram
38.441 notificações para Covid-

Divulgação

ciada à obesidade, funcionam
como gatilhos para os surtos causados pela esclerose múltipla.
“As principais alterações observadas durante esses surtos
são a perda de força de um ou
mais membros, dormência e/ou
formigamento nos pés e mãos e
alterações no cerebelo como tontura, que pode estar associada a
náusea, vômitos, tremores, alterações na fala, dificuldade para caminhar e desequilíbrio”, explicou.
Os sintomas da doença dependerão das áreas de comprometimento do cérebro, medula e nervos ópticos que levam à alterações
cognitivas com esquecimento, alterações visuais, fadiga, de humor,
ansiedade, sensibilidade corporal,
equilíbrio, alterações esfincterianas (com perda de controle de
urina e fezes) e na força muscular dos membros com consequente
redução da mobilidade ou locomoção, principalmente quando este
músculo está mais enrijecido.
“Alguns indivíduos podem
não apresentar sintomas severos
ou mesmo apresentarem um episódio por quase toda a vida, enquanto outros têm sintomas crônicos graves que nunca desaparecem”, disse o neurologista.
“A doença não tem cura, mas
tem tratamento com medicações
imunossupressoras ou imunomoduladoras que vão controlar a atividade inflamatória do sistema
autoimune”, tranquilizou o médico. Ele conta que, hoje, o mercado
dispõe de ótimas medicações para
tratamento de todas as fases da
doença, deixando o paciente estável, com vida praticamente normal.
“Para pacientes com seqüelas,
o tratamento não medicamentoso
como fonoterapia, avaliação nutricional, terapia ocupacional, hidroterapia, pilates e fisioterapia motora deve ser instituído”, indicou.

STEAM

Em parceria com a ArcelorMittal,
educadores recebem capacitação
Divulgação

Teste rápido de antígeno é oferecido em duas centrais de testagem

19, sendo 10.360 positivos e 57
óbitos; em fevereiro foram 16.207
notificações, com 5.734 positivos
e 70 óbitos; em março foram
10.840 notificações, 1.620 positi-

L IDERANÇA

vos e 15 óbitos por Covid-19; em
abril foram 3.074 notificações, 683
positivos e seis óbitos. Em maio,
até dia 26, são 2.148 notificações, 821 positivos e sete óbitos.
Divulgação

Ao todo participaram 520 educadores da Rede Municipal de Ensino

Josef Borges lista ações do governo
municipal e abertura de licitações
O líder do governo na Câmara, vereador Josef Borges (Solidariedade), apresentou uma lista com
os processos de licitação abertos
para a execução de serviços na cidade. O tema foi abordado pelo
parlamentar durante o tempo regimental, na 21ª reunião ordinária, nesta quinta-feira (26).
Segundo o vereador, há 32 licitações em andamento para a realização de serviços como tapaburaco, pavimentação, recapeamento, limpeza de bueiros e sarjetas, reformas das escolas, vistorias nas pontes e viadutos, entre
outros. Ele disse que o investimento é de R$ 31,5 mil para a elabora-

Com o lema “Eu conectome, nós conectamo-nos”, o
mundo comemora na segundafeira, 30, o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, data criada
pela Federação Internacional
de Esclerose Múltipla para
unir a comunidade global de
pessoas afetadas pela doença.
O neurologista clínico e neurofisiologista da Santa Casa de Piracicaba, Werner Garcia Souza
(CRM 13.7022), explica que a esclerose múltipla é uma doença
neurológica, crônica e autoimune; ou seja, as células de defesa
do organismo atacam o próprio
sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares que acometem mais de 2,3 milhões de pessoas no mundo.
“Falar sobre a doença ajuda
a sociedade a desafiar as barreiras sociais que fazem com que as
pessoas afetadas pela esclerose se
sintam sozinhas e socialmente isoladas”, considerou o neurologista, lembrando que juntos, é possível defender serviços melhores,
celebrar redes de apoio e promover o autocuidado. “É um dia para
celebrar a solidariedade global e a
esperança no futuro”, disse.
Ele revela que a doença é provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que comprometem a cobertura protetora
de nervos que revestem os neurônios, podendo deixar incapacitantes adultos jovens e de meia
idade. “A esclerose tem maior
prevalência entre 20 a 40 anos,
mas também ocorre em crianças
e adolescentes”, esclareceu.
O neurologista revela ainda
que a doença tem predisposição
genética e que, com a combinação
de fatores ambientais, como infecções virais, baixa exposição ao
sol, exposição ao tabagismo e a
baixa qualidade alimentar asso-

ção de laudos técnicos e estruturais a respeito da segurança de 9
pontes e viadutos da cidade.
Já a licitação para o tapaburacos está em fase final com
uma previsão de investimento
de RF$ 10,5 milhões. Ele também comentou sobre a execução
de outras obras, como a reforma do Museu Prudente de Moraes e de unidades do serviço
social. “O governo, depois de
passar essa terrível pandemia,
agora está conseguindo colocar em
prática aquilo que a população esperava. São obras que somam R$
95 milhões que vão beneficiar
toda a população”, colocou.

PASSE DE LETRA
Todas as segundas a partir das
22:00 na TV ATIVA canais 26
UHF 21 NET e 19 VIVO o programa Passe de Letra. Tarantini, Jonas Parisoto e Marlon Ta-

deu comandam essa festa. No
programa de estréia Douglas
Pimenta falou sobre o planejamento do XV para a copa paulista 2022. Vem com a gente.

Por meio de parceria entre a
Secretaria Municipal de Educação
e a Fundação ArcelorMittal, 520
professores, supervisores, formadores, diretores e coordenadores
pedagógicos da Rede Municipal de
Ensino realizaram na quinta-feira, 26, o 1º Encontro de Formação
STEAM, que alia a tecnologia e a
inovação na educação dos alunos.
Esse é um projeto-piloto da
Fundação ArcelorMittal, que
tem dentre os seus propósitos de
negócio a transformação da
vida das pessoas de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e formação de cidadãos.
Após o encontro desta quinta, a Fundação ArcelorMittal
dará continuidade à formação,
por meio da empresa Tríade

Educacional, seguindo até o final do mês de outubro. Aos profissionais participantes será
ofertada certificação de 50h.
Steam é uma sigla em inglês
que contempla ciências, tecnologia,
engenharia, artes e matemática,
áreas que são interligadas em atividades dentro e fora da sala de
aula. O intuito maior é que os componentes curriculares se mostrem
mais atrativos para os estudantes.
“A Fundação ArcelorMittal
é uma grande parceira da Secretaria Municipal de Educação, realizando esse e outros projetos
que impactam positivamente a
comunidade escolar. Esta formação STEAM abrangerá educadores de toda a Rede, contribuindo
com o desenvolvimento integral
dos alunos”, ressalta o secretário de Educação, Bruno Roza.
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VacinaPira tem vagas
para 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses
Diariamente novas vagas
para vacinação contra a Covid-19
são disponibilizadas pela Prefeitura no VacinaPira (https://
vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/
cadastro/blk_inicial/). Desde ontem, 27, estão disponíveis vagas
para todos os grupos: 1ª DOSE Podem agendar a 1ª dose, crianças de 5 a 11 anos; adolescentes de
12 a 17 anos e adultos com 18 anos
ou mais; 2ª DOSE - A 2ª dose está
disponível para quem tomou a 1ª
dose da Pfizer (adultos) até 11/05;
da Pfizer pediátrica (crianças) até
05/04 e da Pfizer (adolescentes)
até 07/04; da AstraZeneca/
Oxford/Fiocruz até 07/04 e da
CoronaVac/Butantan até 03/05;
3ª DOSE - Já a 3ª dose (1ª dose
adicional) está disponível para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a 2ª dose há, pelo menos,
quatro meses; para pessoas com
18 anos ou mais com alto grau de
imunossupressão que tomaram a
2ª dose há, pelo menos, 28 dias; e
para adolescentes com alto grau
de imunossupressão que tomaram
a 2ª dose há, pelo menos, oito semanas. JANSSEN - As pessoas
com 18 anos ou mais que tomaram a dose única da Janssen já,
pelo menos, dois meses já podem
tomar a dose adicional.
Vale lembrar que o sistema
vacinal completo com a Janssen é
com a dose única, já com as demais
vacinas é com as duas doses. A partir do esquema vacinal completo é
que inicia-se a aplicação das doses
adicionais conforme orienta o PEI
(Plano Estadual de Imunização).
4ª DOSE - A 4ª dose (2ª
dose adicional) está disponível
para idosos com 60 anos ou mais
que tomaram a 3ª dose (1ª dose
adicional) há, pelo menos, quatro
meses. Pessoas com 18 anos ou
mais que tenham alto grau de imunossupressão também podem
agendar a 4ª dose se já tomaram
a 3ª dose (1ª dose adicional) há,
pelo menos, quatro meses.
GRIPE E SARAMPO Hoje, 28, é Dia D de vacinação contra gripe e sarampo. Serão sete
unidades de saúde aplicando os
imunizantes nos grupos prioritá-

rios das 8h às 16h. Não é necessário fazer agendamento. As unidades são: UBS Centro, CRAB Vila
Rezende, UBS Alvorada, CRAB
Mário Dedini, CRAB Vila Cristina,
UBS Caxambu e CRAB Vila Sônia.
GRIPE – Os grupos contemplados na vacinação contra a gripe são idosos com 60 anos ou mais;
crianças de seis meses a menores
de cinco anos; profissionais da
saúde e gestantes e puérperas (mulheres que deram a luz há até 45
dias); professores das redes pública e privada; pessoas com deficiência; pessoas com comorbidades
e indígenas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo
rodoviário de passageiro urbano e
de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; forças armadas e funcionários do sistema prisional, além da
população privada de liberdade.
SARAMPO – A campanha
de vacinação contra o sarampo
contempla todas as crianças de
seis meses a menores de cinco
anos. Já os profissionais da saúde também podem receber a vacina contra o sarampo para atualizar a carteirinha de vacinação.
DOCUMENTOS – Todos
os grupos devem apresentar documento de identificação para tomar a vacina. Os profissionais
devem ainda apresentar documento que comprove a categoria,
como carteira de trabalho, holerite, crachá, entre outros.
Os professores devem apresentar crachá da escola ou holerite. As pessoas com comorbidades devem apresentar qualquer
comprovante que demonstre pertencer a um dos grupos de risco
descritos abaixo: exames, receitas, relatório médico, prescrição
médica, etc. As pessoas com deficiência serão consideradas de
acordo com a autodeclaração.
Para crianças e profissionais
da saúde é necessário também
apresentar a carteirinha de vacinação, uma vez que esses dois grupos também participam da campanha de vacinação contra o sarampo – vacina aplicada nos mesmos
locais e horários citados acima.

S AÚDE

Parlamentar busca soluções para
sanar problema da falta de médicos
O vereador Fabrício Polezi
(Patriota) afirmou que a Câmara
Municipal está comprometida em
buscar soluções para a falta de
médicos nos postos de saúde do
município. A Prefeitura está com
dificuldades para contratar os
profissionais, já que o salário não
pode ultrapassar o do prefeito.
A fala foi feita durante a 21ª
reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira (26). "Temos que
assumir riscos para dar uma resposta para a população. Não estão conseguindo contratar médicos porque o salário não é atraente e isso não tem como mudar
agora. Vamos para o enfrentamento, vamos propor soluções.
Eu apresentei uma solução de um

plano de consórcio da cidade de
Bento Gonçalves (RS), que é um
orçamento de budget usado para
comprar exames, consultas, no
setor privado, principalmente das
especialidades que não acham no
serviço público", afirmou.
APARTE - A vereadora
Ana Pavão (PL) afirmou que o
"sistema público é complicado".
"Tem que fazer licitações e outras coisas e tudo isso demanda
muito tempo. É diferente da iniciativa privada onde quando falta algo vai e compra", afirmou.
Gustavo Pompeo (Avante)
endossou o discurso de Polezi e
afirmou que é preciso resolver o
problema da falta de médicos e da
saúde em geral no município.

Arquivo

HUMBERTO D’ABRONZO
A foto ilustra evento realizado
em 1959, na cidade de Piracicaba. Humberto D’Abronzo,
Mário Dedini e Luciano Guidotti em encontro social.
D’Abronzo nasceu há 109
anos completados no último
dia 21. Foi industrial, responsável pela Caninha Tatuzinho,
presidente do E. C. XV de No-

vembro e teve ativa participação social na cidade. Nasceu
em Mombuca, filho de imigrantes italianos. Nos anos 1960
foi uma das maiores produtoras de caninha do país, possuindo ao mesmo tempo 10
milhões de litros do destilado para envelhecimento e envase. (Edson Rontani Júnior)

C AMPESTRE

Sema visita Sítio São Benedito,
que produz orgânicos na região
Família Lázaro cultiva e comercializa hortaliças e legumes orgânicos há cerca de 20 anos
Em mais uma visita de campo para conhecer propriedades
rurais do município, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento),
esteve esta semana no Sítio São
Benedito, que produz alimentos
orgânicos e agroecológicos, na
área rural do bairro Campestre.
A propriedade é administrada principalmente pela agricultora familiar Lourdes Aparecida de
Fátima Lázaro e sua filha Thais
Aparecida Lázaro, que há cerca de
20 anos cultivam e comercializam
hortaliças e legumes orgânicos,
como alface, brócolis, cebolinha,
tomates, mandioca e outros.
“Cresci perto da roça e voltei para a agricultura já adulta,
por encorajamento do meu pai.
Após alguns anos, começamos a
produzir orgânicos com o estímulo de alguns estudantes da Esalq
e nos certificamos em vários cursos”, conta Lourdes. A insistência na produção dos orgânicos
foi forte e, segundo ela, muitos
falavam que era “bobagem”.
Dona Lourdes é permissioná-

ria dos varejões municipais desde
1982, quando o primeiro espaço foi
inaugurado, completando 40 anos
em 2022. Como a própria define,
ela faz “agricultura por amor”, e
foi assim por muitos anos com seu
marido, Milton Lázaro, que se revezaram entre o trabalho no campo e em uma empresa metalúrgica
para dar conta da casa e dos filhos.
Até hoje eles continuam com
uma banca própria de orgânicos
no Varejão Municipal do Centro,
na qual a própria dona Lourdes
comercializa direto ao consumidor, todas às quartas-feiras e sábados, na rua Santa Cruz, 1.260.
Para a secretária de Agricultura e Abastecimento, Nancy Thame, “é muito rico ver o
trabalho exemplar e engrandecedor que desenvolvem nesta
área, proporcionando uma
produção de qualidade no município e uma alimentação saudável para quem consome".
ORGÂNICOS NA MERENDA - Por meio da Sema e da
SME (Secretaria Municipal de
Educação), a Prefeitura de Piracicaba abriu chamada pública

Thais Passos/SEMA

Secretária Nancy Thame e agricultoras Lourdes e Thais Lázaro

para a aquisição de mais de 5 toneladas de hortifrutis orgânicos
e agroecológicos para a merenda
escolar da Rede Municipal de Ensino, pelo período de dez meses.
A compra dará prioridade
para produtores locais e será exclusiva para agricultores familiares. A previsão é que esses alimentos sejam entregues no se-

gundo semestre deste ano, atendendo as escolas selecionadas
para o projeto-piloto. Os agricultores orgânicos e agroecológicos
interessados podem apresentar
a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia
8 de junho, às 9h, na DAN, localizada na avenida Dona Lídia,
493, no bairro Vila Rezende.

H OMENAGEM

Walter Naime ganha reconhecimento da Câmara por lançamento de livro
“Diante de um cenário de
grandes incertezas que ocupam
a atualidade, o ser humano,
como defesa, vem praticando o
exercício do imediatismo de 'viver o presente', deixando de lado
o que o futuro pode nos reservar”.
Com esta reflexão no prefácio de sua obra, Walter Naime
apresenta o livro: “Antes do Depois – Transformar sem Desumanizar”. O arquiteto e escritor
ganha o reconhecimento da Câmara Municipal de Piracicaba,
conforme iniciativa do vereador
Pedro Kawai (PSDB), na moção
de aplausos 72/2022, em felicitações pelo lançamento do livro.
A entrega da honraria aconteceu na manhã desta sexta-feira
(27), em ato solene às 9 horas,
transcorrido na sala de reuniões
da presidência da Câmara.
O vereador Pedro Kawai falou da alegria e satisfação que
a Câmara tem, em consonância
com a população, de contemplar o autor, pela publicação do
livro, que reflete uma coletânea
de contribuições a que Naime
se pauta na busca de uma sociedade mais justa. Além de referendar as inúmeras obras em
projetos pela cidade que tem a
participação do arquiteto.
Walter Naime agradeceu a
honraria e, relatou um pouco

de seu histórico de vida e do
valor que damos à ela. Também
falou de projetos a que esteve
envolvido, a exemplo da construção do prédio principal da
Câmara, rua Alferes José Caetano, quando integrou a equipe. "O importante é a estrada e
não saber onde se quer ou realmente vai chegar", sintetizou o
escritor, em reflexões sobre o
percorrer da humanidade.
Para Naime, as pessoas estão preocupadas com as circunstâncias da vida e não com
a essência. "Esquecem que houve mais gente que conduziu isso.
Há gente que só discute o que
foi feito. Precisamos acreditar
na esperança, pois isso nunca
vai morrer", disse o arquiteto,
para mostrar a importância de
acreditar no amanhã de paz e na
busca de novas diretrizes de vida.
MOÇÃO - No teor da comenda, o vereador Pedro Kawai
considera que o arquiteto e escritor Walter Naime, natural de
São José do Rio Preto foi o responsável pelo projeto e construção
da Escola de Música de Piracicaba, da sede do Jornal de Piracicaba e da residência do maestro Ernest Mahle, entre outros projetos, sendo que no último dia 27
de abril, lançou na sede da ACIPI (Associação Comercial e In-

Davi Negri

"Antes do Depois - Transformar sem Desumanizar";
nestas reflexões, o escritor e arquiteto é agraciado com
moção de aplausos conferida pelo vereador Pedro Kawai

dustrial de Piracicaba), o livro
com o título ‘Antes do Depois –
Transformar sem Desumanizar".
Com editora própria, a obra
apresenta aos leitores coletâneas de artigos e crônicas de sua
autoria, publicados em meios de
comunicação, durante vários
anos, que abordam assuntos locais, nacionais e internacionais.

A obra conta também com
prefácios de autoria do diretor do
Jornal de Piracicaba, Marcelo Batuíra Losso Pedroso, do radialista
da Jovem Pan FM, Jairinho Mattos e do secretário da Ação Cultural, Adolpho Queiroz, além de ilustrações dos artistas gráficos
Emílio Moretti e Erasmo Spadotto, entre outras contribuições.

RMP

Secretários de Agricultura discutem turismo rural
Aconteceu na manhã de quinta-feira, 26, o 3º Encontro de Secretarias de Agricultura da Região
Metropolitana de Piracicaba
(RMP), organizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento) e da
Prefeitura de São Pedro, em parceria com a Cati (Coordenadoria
de Assistência Técnica Integral).
Ocorrido no Centro de Convenções de São Pedro, o evento reuniu cerca de 100 pessoas, entre secretários de agricultura dos 24
municípios da RMP, profissionais
de instituições parceiras e agricultores interessados. O tema desta
edição foi turismo rural, com apresentações da professora da Esalq/
USP e presidente da Comturpi
(Conselho Municipal de Turismo),
Odaléia Queiroz, Mariana Zinni,
representando Clarissa Quiararia,
secretária de Turismo de São Pedro, e três empreendedores de turismo rural: Valter Prattes, da Chácara Videira, Adriana Veroneze, do
Sítio Coloninha, e João Pedro, do
Quintal da Serra Café Colonial.
A secretária da Sema, Nancy
Thame, esteve presente e represen-

Thais Passos/SEMA

Sema representou Piracicaba no encontro em São Pedro

tou o prefeito Luciano Almeida na
mesa de abertura. “Este é um momento muito oportuno para unirmos forças e agregarmos conhecimento para o fortalecimento da região rural de nossos municípios,
diminuindo o êxodo rural e trazendo novas alternativas econômicas para essa população que
quer viver no campo”, ressalta.

O prefeito de São Pedro, Thiago Silvério da Silva, enfatizou a
luta conjunta dos municípios da
RMP para o acolhimento de mais
turistas. “Temos que oferecer
aquilo que temos de bom, como
a beleza natural, a tranquilidade, o ‘pisar na terra’”, disse.
Convidado pela Sema, o
produtor Luis Milner, que cul-

tiva frutas vermelhas e faz
agroturismo na Chácara Catavento, no bairro Tupi, contou
ter aproveitado muito. "É muito importante essa união para
troca de experiências. Isso nos
mostra que é possível viver da
agricultura com o turismo,
vendendo experiências e fortalecendo essa atividade.”

A Tribuna Piracicabana
A6

Sábado, 28 de maio de 2022

MAIO AMARELO

P RIMEIRO T EMPO

Prefeitura realiza passeio
ciclístico no domingo, 29

Estrada entre Piracicaba a
Anhumas será recuperada
Guilherme Leite

Evento começa às 8h e faz parte da campanha Lonjura que Salva Vidas
Uma das ações da campanha
Lonjura que Salva Vidas, voltada
para a distância de 1,5 metro durante a ultrapassagem de ciclistas,
a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran), realiza no próximo domingo, 29/05, um passeio ciclístico. O evento começa às 8h, sendo
o ponto de partida a avenida Renato Wagner, próximo à ponte José
Antonio de Souza (Zé do Prato),
próximo ao Shopping Piracicaba.
Com duração média de 1 hora
e meia, o percurso tem aproximadamente 12 Km e é voltado para toda a
família. Os participantes passarão
por diversas vias e a maior parte do
trajeto conta com ciclofaixas. Agentes de trânsito da Semuttran
acompanharão todo o percurso.
Fazem parte do percurso as
avenidas Renato Wagner e Beira
Rio; ponte do Morato; avenida
Cruzeiro do Sul (ida e volta); Parque do Engenho Central; ponte
Irmãos Rebouças; novamente
pela avenida Renato Wagner finalizando na avenida Limeira,
no Bike Hotel. No ponto final
haverá música ao vivo, exposição de produtos voltados ao ciclismo, sorteio de brindes doados
pelos apoiadores da campanha e
venda de comidas e bebidas.
Durante o passeio, também
será apresentado à população um
ônibus adesivado alusivo à campanha. “Será uma manhã de domingo muito agradável. Essa campanha é essencial para a segurança do trânsito na cidade. Agrade-

cemos todo o engajamento dos
nossos apoiadores e parceiros.
Além dessa, teremos outras ações
ao longo do ano sobre o assunto”,
afirma a titular da Semuttran,
Jane Franco de Oliveira.
O passeio ciclístico faz parte do
movimento Maio Amarelo, que tem
por objetivo conscientizar a população sobre segurança e redução de
acidentes no trânsito. As secretarias municipais de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam), de
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) e de
Saúde apoiam a campanha.
Também são parceiros da
campanha o XV de Piracicaba,
que empresta o mascote Nhô
Quim – com artes do chargista
Luiz Marangoni – como representante da ação nas artes, a empresa
TUPi Transportes e grupos de ciclistas e empresas do setor, como
Bike Hotel, Mais Ciclovias, Blink
Bikes, S2 Bike Shop, Sport Bike, Visual Bike, Pada Bike e Seguralta.
O empresário e ciclista Gabriel Ferreira, da empresa Bike Hotel, irá auxiliar no passeio de domingo com sua equipe. “É um percurso muito tranquilo, sem subidas e voltado para família. Serão
cerca de 12km de muita diversão.
Estaremos, juntos com a Semuttran, auxiliando na organização
e segurança. Parabenizo a iniciativa da Prefeitura nessa primeira grande campanha voltada ao
ciclismo”, afirma Ferreira.
SEGURANÇA – Ciclista,
personal trainer e gerente de
vendas da Blink Bike, Tatiane

Divulgação

Ao participar do programa, vereador Wagnão
fez um panorama sobre as estradas rurais

Divulgação da campanha na avenida Alberto Vollet Sachs

Torres Gil define como fundamental a campanha para conscientizar sobre a necessidade de
distância de 1,5 metro ao ultrapassar ciclistas, porque – segundo ela – são raras as exceções,
“mas a maioria não respeita”. Ela
conta que já foi vítima de acidente
de trânsito enquanto pedalava.
“A própria cultura brasileira não tinha até então o hábito
do uso da bicicleta e, com isso,
existe ainda muita falta de orientação e educação, tanto do motorista quanto de alguns ciclistas.
Sendo assim, a campanha é importante para melhorar a circulação tanto de bike como de carros pelas vias públicas, uma vez
que a bicicleta tem se tornado um
grande meio de transporte em
nossa cidade”, afirma Tatiane.
CICLOVIDAS – Por meio
do projeto CicloVidas, a Semut-

tran já implantou até este ano
20 Km de novas ciclofaixas no
município nos bairros Santa Rita
e Nova Piracicaba e no distrito
de Artemis, a partir do diálogo
com moradores e com ciclistas.
OUTRAS AÇÕES – As artes da campanha que trazem Nhô
Quim – mascote do XV de Piracicaba, serão divulgadas em ônibus,
abrigos, banners e redes sociais.
As artes foram feitas em parceria
com o chargista Luiz Marangoni e
trazem como destaque o caipira,
utilizado por ele em suas charges
do XV de Piracicaba, dirigindo
uma Kombi, em alusão ao hino do
time. A campanha também será
divulgada em dias de jogos do XV
no Estádio Municipal Barão da
Serra Negra pela Copa Paulista de
Futebol. Além disso, palestras em
escolas e empresas serão realizadas pelos agentes da Semuttran.
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O vereador Wagner Alexandre de Oliveira, o Wagnão (Cidadania), falou sobre a necessidade
de manutenção e recuperação das
estradas rurais de Piracicaba. Ele
participou do programa Primeiro
Tempo, exibido ao vivo pela TV Câmara, na noite de quinta-feira (26).
Na entrevista, o vereador relatou sua participação na destinação de recursos para recuperação
da Estrada Municipal “Luiz Dias
Gonzaga” (PIR-260), que liga Piracicaba ao Distrito de Anhumas.
Tal melhoria faz parte do programa “Novas Estradas Vicinais”,
lançado em maio do ano passado
pelo governo de São Paulo. “Como
eu sou do partido Cidadania, o mesmo que o deputado estadual Roberto Morais, oficializei um pedido e
encaminhei ao deputado que enviou
ao governo do estado”, afirmou.
Wagnão informou que a estrada vicinal, que não recebia manutenção desde de 2011, já está
com placas que indicam o início das
obras. “É um presentão para a nossa cidade e para os nossos moradores da zona rural”, declarou.
O serviço de manutenção de

vicinais e estradas rurais prestado
pela Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento) foi
criticado pelo vereador. Ele encaminhou um oficio ao Executivo solicitando que a manutenção de estradas rurais seja desvinculada da
Sema. “Poderia desvincular da própria secretaria e constituir uma
subsecretaria para cuidar somente
de estradas rurais. Eu acho que é
muita demanda e uma vez que a
secretária que está na pasta hoje
quer correr atrás de hortas, hortaliças e de agronegócio, então que a
Secretaria de Obras, por exemplo,
poderia assumir essa parte das estradas rurais pois acredito que eles
têm habilidade nessa parte, com
seus maquinários”, afirmou.
Questionado sobre a saúde
do município, o vereador declarou que o secretário de saúde Filemon Silvano está “colocando
ordem na casa” desde o início de
seu mandato. Wagnão falou sobre a dificuldade que o município
está passando por causa da remuneração dos médicos que atualmente não pode ultrapassar o teto
do prefeito que é de 15 mil reais.

H OMENAGEM

Professor Adelino subscreve pacto pelo fim da violência Irmã Franciscana receberá
Na condição de pré-candi- tório, elaborado anualmente
voto de congratulações
dato a deputado federal pelo PT pela Fenaj (Federação Nacional
Divulgação

(Partido dos Trabalhadores), o
professor Adelino de Oliveira
assinou ontem o “Pacto pelo fim
da violência contra jornalistas
e em defesa da liberdade de imprensa”. O documento foi entregue ontem, 27, aos diretores da
Regional de Piracicaba do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo.
O Pacto tem como base as informações do relatório “Violência
contra Jornalistas e Liberdade de
Imprensa no Brasil”, que a ponta,
segundo dados de 2021, a Região
Sudeste como a mais violenta para
o exercício da profissão. A partir
dessa constatação, o Sindicato dos
Jornalistas tem buscado a adesão
de pré-candidatos nas eleições deste ano, a fim de sensibilizar a todos
para a gravidade do problema.
Os dados de 2021 do rela-

dos Jornalistas), indicam o Estado de São Paulo como o mais
violento em relação aos jornalistas. Entre as formas de intimidação dos profissionais estão
agressões físicas e verbais, ataques virtuais e cibernéticos, injuria racial e racismo, ameaças,
atentados e prisões arbitrárias.
Durante o encontro com os
diretores do Sindicato em Piracicaba, o professor Adelino manifestou seu apoio irrestrito à
iniciativa e se comprometeu a
promover ações que garantam visibilidade ao assunto, inclusive
em sua atividade como professor
do Instituto Federal de São Paulo, em Piracicaba. “O exercício do
jornalismo e a liberdade de imprensa são alicerces fundamentais da democracia”, afirmou.
A diretora regional do Sindi-

Documento foi entregue ontem, 27, aos diretores da Regional de
Piracicaba do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de SP

cato, jornalista Patrícia Santana,
observou que a situação preocupa
e que atinge de forma ainda mais
contundente as mulheres, que
além de todas as outras formas de
violência muitas vezes ainda são

vítimas de ataques de conteúdo
sexual e misógino. Além da diretora regional, participaram do encontro os diretores de base Adriana Ferezim, Martim Viera Ferreira e Paulo Roberto Botão.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na noite desta
quinta-feira (26), durante a 21ª
reunião ordinária, o requerimento 414/2022, do vereador André
Bandeira (PSDB), que concede
voto de congratulações a Maria
Apparecida Beltrame, a Irmã Maria Regina, pertencente à Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição.
Nascida em Rio das Pedras, em 16 de fevereiro de
1931, Irmã Maria Regina trabalhou por nove anos no Colégio Nossa Senhora de Lourdes,
em São Paulo, 34 anos no Instituto Baronesa Rezende, em Piracicaba, e 12 anos no Conservatório Dramático e Musical de
Piracicaba. Desde 2000, reside
no Colégio Madre Francisca

R EDE M UNICIP
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Lampel, na cidade de Gaspar, no
Estado de Santa Catarina.
Irmã Maria Regina ocupou
vários cargos na Província do Brasil, na comunidade e nas obras de
terceiros. Durante três anos foi
secretária com função de Diretora
no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em São Paulo. Depois durante 6 anos foi diretora desse mesmo
colégio. Foi professora no Centro
Educacional Sesi/85 durante quatro anos, ornando-se diretora dessa instituição durante 26 anos.
No texto do requerimento, o
vereador André Bandeira destaca
o “longo histórico de comprometimento, dedicação e brilhante
trabalho realizado”, acrescentando que “Irmã Maria Regina é
um orgulho para Piracicaba e
merece todo o reconhecimento”.
Divulgação

Instrução Normativa disciplinará saída de alunos das escolas
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Educação, publicou na edição
de quarta-feira, 25, do Diário Oficial do Município, a Instrução
Normativa que disciplina a retirada de menores das escolas
Municipais de Educação Infantil
e de Ensino Fundamental.
De acordo com o documento,
que segue o constante no Estatuto
da Criança e do Adolescente, compete aos pais ou responsáveis legais a retirada das crianças de até
12 anos das escolas municipais de
educação infantil e do ensino fundamental, após o encerramento
das aulas e das atividades.
A gestão da SME, por meio do
documento, ressalta que, em casos excepcionais, será possível que
pais ou representantes legais possam preencher, junto à Direção da
Escola, um termo de autorização
para saída de alunos sem o responsável. Portanto, caso os responsáveis deixem previamente
autorizado, pessoas maiores de
16 anos poderão realizar a saída
com os alunos da unidade.
Importante destacar que a
pessoa que for autorizada pelos responsáveis, no momento

da retirada dos menores, deverá apresentar o referido termo,
bem como RG ou outro documento oficial com foto. Caso a
pessoa liberada for adolescente com idade mínima de 16 anos,
o mesmo deverá apresentar documento que comprove estar devidamente matriculado e que
conste o seu horário escolar.
As autorizações serão válidas
durante o ano letivo, devendo ser
renovadas após este período. Para
os alunos que utilizam o transporte escolar, os pais ou responsáveis devem estar no ponto e no
horário combinado para receber
o menor após o encerramento das
aulas e atividades escolares.
Caso o representante legal ou
a pessoa autorizada a retirar o
menor/aluno não compareça após
o encerramento das aulas e atividades escolares, a direção da escola deverá buscar contato com a
família, e, se essa não responder,
comunicará a Secretaria Municipal de Educação, a Guarda Civil
Municipal e o Conselho Tutelar
para tomar as medidas cabíveis.
“A Secretaria Municipal de
Educação encontra-se à disposição para mais informações e es-

Divulgação

PAU QUEIMADO
O secretário Bruno Roza frisa que a medida foi tomada
para resguardar a segurança das crianças e dos gestores

clarecimentos, considerando que
estamos provendo uma mudança de hábitos, para melhor resguardar a segurança das crianças e dos gestores das unidades”,
frisa o secretário Bruno Roza.
Além disso, o secretário destaca que está alinhando com as
unidades e com a supervisão a

melhor execução dos termos contidos na normativa. “Estamos trabalhando com os gestores e adequando à realidade de cada unidade. Os diretores e equipes das
escolas terão o respaldo da equipe da secretaria para que possam
colocar a normativa em prática
da melhor forma”, ressalta.

Na manhã de quinta-feira
(26), assessores do gabinete do vereador Gilmar Rotta
(PP) visitaram o convívio Pau
Queimado II, acompanhados
de Guilherme Milanez, assessor de projetos da Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes), para
verificar demandas no bair-

ro. As solicitações são para
a criação de duas lombadas
na estrada Duzentos Réis.
Segundo os moradores, alguns veículos não respeitam
o limite de velocidade da via,
causando risco de acidentes.
O assessor de projetos recolheu a solicitação e vai levar à
secretaria a fim de viabilizar a
instalação das lombadas.

A Tribuna Piracicabana
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OSP

Orador apela por vontade política
para regularização de loteamentos

Programa de concerto mescla
músicas do cinema e do choro

Guilherme Leite

Esta é a quinta apresentação da Temporada 2022 da OSP, realizada
por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo

Para orador da Tribuna Popular, Rui Cassavia Filho, município
deve possuir política habitacional e plano diretor

A Tribuna Popular, na 21ª
reunião ordinária da Câmara
Municipal de Piracicaba, nesta
quinta-feira (26), foi ocupada pelo
orador Rui Cassavia Filho. Ele
atua na área de empreendimentos imobiliários no município e
abordou o tema Regularização
fundiária urbana específica –
Ocupação territorial e suas consequências. Para o orador, é necessário vontade política para resolver o imbróglio da regularização
de loteamentos na cidade, problema que se arrasta há vários anos.
O orador disse que aguarda
desde 2016 a análise de processos
que encaminhou para a Prefeitura. Ele destacou que, com uma
imensa zona rural, a cidade cresceu fora do perímetro urbano em
virtude dos elevados preços dos
imóveis, o que acarretou a existência de inúmeros núcleos habitacionais não regulamentados. Segundo Cassavia, cerca de 50 mil
habitantes vivem atualmente em
bairros irregulares em Piracicaba.
Ele salientou a necessidade de o
poder público investir em uma política habitacional e em um plano
diretor para resolver a situação.
Em aparte, o vereador Laércio Trevisan Jr (PL) defendeu que
há um projeto de lei sobre o tema
em tramitação e que também será

realizada uma audiência pública
para discutir a problemática. A
vereadora Sílvia Morales, do mandato coletivo A cidade é sua (PV),
disse que trata-se de uma questão
administrativa e que é necessário
vontade política para resolver.
O líder do governo, vereador Josef Borges (Solidariedade) colocou que a Prefeitura tem
feito a entrega de documentos
de regularização de imóveis e
que a Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba) possui
uma programação de regularizações a serem executadas. Além
disso, garantiu que a política habitacional está em andamento e
que recentemente foram anunciadas 750 novas moradias.
Já a vereadora Rai de Almeida (PT) apontou que o atual governo não possui plano habitacional e que as regularizações entregues agora não foram iniciadas nesta gestão. Para o vereador Zezinho Pereira (União Brasil), a Prefeitura deveria ter fiscalizado antes a expansão desses loteamentos e agora tem a
obrigação de regularizar. O vereador Pedro Kawai (PSDB) também desafiou o governo a apresentar as ações que foram executadas na área da habitação.

Cine Brasil, Choro e Cine Itália é o tema do programa que a
OSP (Orquestra Sinfônica de Piracicaba) apresenta hoje, 28, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto,
às 16h e 19h. Conduzido pelo maestro alemão Knut Andreas, o
repertório faz referência a clássicos da sétima arte e valoriza o
gênero musical tipicamente brasileiro, com presença do grupo
convidado Choro de Resistência.
A entrada é gratuita e os ingressos estão disponíveis na plataforma megabilheteria.com.
Este é o quinto concerto da
Temporada 2022 da OSP, realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério do
Turismo, com o patrocínio ouro
do Atacadão, patrocínio prata da
Caterpillar e Hyundai e o patrocínio bronze da CNH Industrial.
São apoiadores a Prefeitura do
Município de Piracicaba, por
meio da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural), além
da Mega Bilheteria, Empem, Jornal de Piracicaba, Revista Arraso, Rádio Educativa FM, Rádio
Jovem Pan Piracicaba, Rádio Pop
e Parlare Marketing Cultural.
O grupo Choro de Resistência é formado por Rui Kleiner
ao bandolim, Tiago Veltrone ao
cavaquinho, Keila Yonashiro ao
pandeiro e Alexandre Wuensche ao violão de 8 cordas.
PROGRAMA – Do italiano
Nino Rota, a OSP executa “The Godfather Waltz”, trilha que é tema
do clássico longa-metragem O Poderoso Chefão, do diretor Francis
Ford Coppola. A obra chegou a ser
indicada ao Oscar de Melhor Trilha Original, em 1973, e recebeu
o Globo de Ouro e o Grammy.

Há, ainda, três composições do italiano Ennio Morricone: “Chi Mai”, usada nos filmes Maddalena (1971) e Le professionnel (1981); “Once upon
a time”, do longa-metragem
Once upon a time in America
(1984); e “A Missão”, do filme
homônimo lançado em 1986.
Já o grupo Choro de Resistência participa do programa
com a OSP interpretando a suíte “Retratos”, que explora a sonoridade entre a música erudita e a música popular. É uma
das obras mais emblemáticas do
compositor Radamés Gnattali.
Composta em 1956 para
bandolim solista, conjunto de
choro e orquestra de cordas, a
suíte tem quatro movimentos,
que trazem no título um nome
representativo para a história do
choro: o primeiro movimento,
“Retrato de Pixinguinha”, traz o
choro “Carinhoso” para a parte
A e “Ingênuo” para a parte B; o
segundo movimento, “Retrato de
Ernesto Nazareth”, traz a valsa
“Expansiva”; o terceiro, de Anacleto de Medeiros, tem o tema do
choro “Três Estrelinhas”; e o último, de Chiquinha Gonzaga, o maxixe “Corta-Jaca” ou “Gaúcho”.
Ainda como forma de valorizar o repertório brasileiro, a
OSP traz a Suíte Sinfônica “Brasil Azul”, do documentário homônimo de Cris Dimitrius, estreado em novembro de 2021 na
Disney+ e premiado no New
York Festivals Competition. A
trilha do filme sobre as belezas
naturais brasileiras é de Alexandre Guerra, consolidado internacionalmente pelo trabalho
como autor de trilhas sonoras.

Rodrigo Alves

“Choro de Resistência” é convidado da OSP, hoje, no Dr. Losso Netto

PATROCÍNIO OURO –
Maior atacadista brasileiro em número de lojas, o Atacadão está presente em mais de 170 cidades espalhadas por todos os estados do
Brasil. Com uma história de 59
anos e cerca de 62 mil colaboradores, a empresa tem cerca de 250
unidades de autosserviço e mais
de 33 atacados de entrega, que
garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e
consumidores finais. Também
atua no e-commerce, integrando
o canal de vendas online do próprio Atacadão com uma robusta operação de marketplace, com mais de
300 sellers parceiros de atacado.

SERVIÇO
Temporada 2022 da Orquestra Sinfônica de Piracicaba.
Hoje, 28, às 16h e 19h, no
Teatro Municipal Dr. Losso
Netto (avenida Independência, 277, Centro). Entrada
gratuita. Ingressos disponíveis no megabilheteria.com
a partir de quarta-feira (25).
Na entrada do espetáculo,
solicita-se a doação de 1
quilo de alimento não perecível, em prol do Fundo Social
de Solidariedade. Informações:
sinfonicadepiracicaba.sp.gov.br
ou pelas redes sociais
(Facebook e Instagram).

L AS V EGAS
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Câmara rejeita questionamentos
sobre viagem de servidores

Selam define vencedores de chamamento público

O pedido de informações ao
Poder Executivo sobre os custos
da viagem de uma comitiva formada por servidores da Sedema
(Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente) para participar de
um evento sediado em Las Vegas,
nos Estados Unidos, foi rejeitado
pela maioria dos vereadores da
Câmara Municipal de Piracicaba.
O requerimento 400/2022,
de autoria do vereador André
Bandeira (PSDB), foi submetido à deliberação na noite desta quinta-feira (26), durante a
21ª reunião ordinária de 2022,
e rejeitado por 11 votos contrários e 5 votos favoráveis.
De acordo com o vereador,
nos dias 9, 10, 11 e 12 maio, foi
realizada a WasteExpo, evento
sediado em Las Vegas que apresentou novidades de empresas
internacionais e dos Estados
Unidos relacionadas aos setores de água, processos químicos, produção energética, tratamento da água, processo de
reciclagem, tratamento de resíduos, energia e meio ambiente.
No requerimento rejeitado, André Bandeira questiona
ao Executivo se havia necessidade de uma viagem internacional para um evento que terá
em novembro sua edição no
Brasil. “Não poderia aguardar
até a novembro? ”, indaga.
O vereador pontua que, em
entrevistas veiculadas na imprensa, o secretário de Meio Ambiente, Alex Gama Salvaia, alegou que os custos da viagem para
Las Vegas, bem como estadia e
outras despesas não foram pagos com nenhum dinheiro dos
cofres públicos. Segundo o parlamentar, o secretário também enfatizou que a viagem “traria diversos benefícios ao município”.
Na propositura, André Bandeira questiona quem patrocinou todas as despesas, inscrições, passagens, hospedagem e
alimentação: “Este ‘patrocinador’ tem algum vínculo com a

Prefeitura? É algum prestador
de serviços? Favor encaminhar
recibos que comprovem a origem, bem como informe o nome
da pessoa/empresa que patrocinou tais despesas, com endereço, CPF ou CNPJ”, solicitou.
O vereador também pediu informações sobre “os benefícios adquiridos por meio dessa viagem”
e a relação de documentos e qualquer outro material que comprove tais benefícios. Foram solicitadas a apresentação do comprovante fiscal dos gastos com passagem aérea, hospedagem, alimentação, datas de ida e volta, e
a relação de todas as cidades e
locais visitados, assim como todas as reuniões e visitas executadas, com a finalidade, e os resultados obtidos nesses locais.
André Bandeira ainda pede
que o Executivo informe quem
são os funcionários da Sedema
que compuseram a comitiva que
participou da WasteExpo 2022
nos EUA, discriminando os cargos ocupados pelos mesmos junto à secretaria e o regime de contratação (efetivo ou comissionado). Ele apontou o fato de que a
viagem a Las Vegas ter sido feita
em "período de trabalho" e que
não há nenhum afastamento ou
pedido de férias na ocasião da viagem para os Estados Unidos.
Na declaração de voto, a vereadora Rai de Almeida (PT) afirmou que uma das funções do Legislativo é fiscalizar as ações do
Executivo. “Quero repudiar a posição de vereadores que negam o
direito de acesso a informações do
Executivo. Isso é uma vergonha
para o Poder Legislativo”, disse.
O vereador André Bandeira, autor do requerimento, declarou que é um absurdo e lamentável votos contrários ao
dever de fiscalização do vereador. “Qual o medo de responder? Será que há algo errado?
Vamos buscar as respostas
através da Lei de Acesso à Informação”, afirmou o vereador.

A Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam)
definiu os resultados preliminares dos chamamentos públicos
correspondentes às modalidades
de boxe feminino e masculino,
futsal feminino, ginástica rítmica, judô feminino e masculino,
karatê feminino e masculino, kickboxing feminino e masculino,
taekwondo feminino e masculino, e vôlei de praia feminino e
masculino. Os processos atendem a Lei Federal 13.019/2014,
de 31 de julho de 2014, são regulamentados pelo decreto municipal nº 1.093 de 1º de junho de
2017 e cumprem as determinações do Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil.
A Associação Sport Way de
Piracicaba será responsável pelos
trabalhos com o judô, karatê e kickboxing, enquanto a Associação
Piracicaba de Taekwondo teve os
projetos aprovados nas modalidades de boxe, ginástica rítmica e
taekwondo. O desenvolvimento de
atividades relacionadas ao futsal
feminino ficará a cargo do Esporte Clube Rezende e a Liga Piracicabana de Voleibol responderá
pelas ações ligadas ao vôlei de
praia. A Selam informará em breve os núcleos, horários e datas

em que serão oferecidas as aulas
de cada modalidade, bem como
a abertura das inscrições. Todas
as atividades serão gratuitas.
Os termos de colaboração via
chamamento público têm três finalidades principais: a formação
e o desenvolvimento esportivo
(iniciação); projetos que deem
continuidade à formação esportiva específica e iniciem o processo de treinamento para o alto rendimento esportivo (competição);
e as manifestações voluntárias
que contribuem com a integração,
educação e promoção da saúde
(lazer físico-esportivo). O processo inclui ainda a montagem das
equipes de rendimento para a representação da cidade nos eventos oficiais da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.
MODALIDADES - Além
dos resultados divulgados ontem, 27, a Selam já havia anunciado os vencedores de mais nove
chamamentos públicos. O Caldeirão Futebol Clube teve a proposta aprovada para executar serviços de formação e desenvolvimento esportivo de futsal masculino. No tênis de mesa, a Associação Desportiva Fran TT apresentou os projetos selecionados
no feminino e no masculino. O

Divulgação

As atividades de karatê serão realizadas pela Associação Sport Way

trabalho para massificar o atletismo local ficará a cargo do Instituto de Educação Física e Esporte (Ipefe). Na ginástica artística, a proposta contemplada foi
elaborada pela Associação de Ginástica Olímpica de Piracicaba
(Agop), enquanto a canoagem
terá à frente a Associação de Canoagem de Piracicaba (Ascapi).
O Clube de Campo de Piracicaba teve a proposta aprovada
para executar serviços de formação e desenvolvimento esportivo
no basquete masculino, enquan-

to a Associação Cultural e Esportiva (Acecamp) apresentou o projeto vencedor para o basquete feminino. No handebol, a Associação Desportiva de Handebol 15 de
Piracicaba teve duas propostas
aprovadas e será responsável pelo
desenvolvimento das modalidades feminina e masculina. A Associação Toque do Futuro Voleibol teve o projeto selecionado no
voleibol feminino, enquanto o
Caldeirão Futebol Clube foi escolhido para atuar com voleibol
masculino e futebol feminino.

P EDRO R OCHA

Câmara aprova Título de Cidadão Piracicabano a bispo evangélico
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 21ª reunião
ordinária, nesta quinta-feira
(26), o projeto de decreto legislativo 23/2022, do vereador Paulo
Campos (Podemos), que concede Título de Cidadão Piracicabano ao bispo evangélico Pedro
Raymundo da Rocha. Natural
do município de Igaci/AL, o religioso nasceu em 17/07/1949.
Filho de Antônio Raimundo
da Rocha e Maria Alves da
Rocha, chegou a Piracicaba em

1989, com a missão de presidir
a Igreja Evangélica Assembleia
de Deus – Ministério do Belém.
Formou-se em Teologia e
exerceu o cargo de presidente,
por cinco anos, na Igreja Assembleia de Deus- Ministério do Belém. Foi pastor setorial na Igreja Evangélica Primitiva Pentecostal O Universo para Cristo
por 10 anos e também pastor
auxiliar na Igreja Quadrangular por três anos. Atualmente, é
pastor presidente da Igreja

Evangélica Catedral da Paz, localizada no bairro Santa Terezinha.
De acordo com o autor do
projeto, o bispo sempre prezou pelo
trabalho de assistência social, atendendo centenas de famílias, com
orações aos enfermos e necessitados, aconselhamentos e acolhimentos, distribuição de alimentos,
móveis, roupas e encaminhamento para capacitação profissional.
Desde o ano 2000, trabalha no serviço social da ABIL –
Grupo Unidas, onde desenvol-

ve um serviço de apoio a idosos, deficientes e acamados.
“É inegável que as realizações
do bispo Pedro Rocha pela cidade de Piracicaba, desenvolvidas tanto no âmbito religioso, como assistencial, o capacitam e habilitam para receber
honraria de tamanho mérito,
qual seja o Título de Cidadão
Piracicabano”, defendeu o vereador. A entrega da honraria
acontecerá em sessão solene a
ser agendada pela Câmara.
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Câmara cobra fiscalização da PPP do lixo
Autor do requerimento, vereador Gustavo Pompeo (Avante) apontou que o Consórcio Piracicaba Ambiental não cumpre o contrato

A ausência da aplicação de
penalidades ao Consórcio Piracicaba Ambiental levou a Câmara
Municipal de Piracicaba a aprovar, na 21ª reunião ordinária desta quinta-feira (26), o requerimento 422/2022, de autoria do vereador Gustavo Pompeo (Avante), que
cobra informações sobre as providências administrativas adotadas
em relação à empresa. O consórcio
foi contratado há dez anos pela
Prefeitura através de uma PPP
(parceria público-privada) para
gerenciamento do lixo na cidade.

No documento, o vereador
requer do Poder Executivo informações sobre todas as providências administrativas,
através de multas e notificações,
tomadas desde o primeiro ano
da contratação. “Quero saber se
nesses 10 anos houve algum
tipo de fiscalização”, discursou
o autor. Ele disse que já apresentou demandas de irregularidades para a Sedema (Secretaria de Defesa do Meio Ambiente) e foi informado de que o
consórcio já recebeu um total

de 47 autuações. Segundo Pompeo, a Ambiental não cumpre o
contrato e já existe uma recomendação do Ministério Público
para uma revisão da parceria.
O vereador Zezinho Pereira
(União Brasil) disse que o contrato não funciona desde o início. “Até liguei para a Cetesb
porque são feitas várias multas
e eu não conheço até hoje quando eles pagaram uma multa.
Eles trabalham diante de uma
impunidade”, afirmou. O parlamentar ainda questionou o au-

mento do repasse para o consórcio, apesar do descumprimento
das cláusulas contratuais.
“Estamos mandando um sinal de que nós vamos investigar
como foram feitas essas PPPs. A
Câmara está unida para trabalhar em conjunto. E se precisar
virá mais CPI por aí, sim”, apontou o vereador Acácio Godoy
(PP). O vereador Pedro Kawai
(PSDB) lembrou que, no período
de um ano, este já é o terceiro
requerimento que a Câmara
aprova cobrando informações

P INACOTECA

sobre a PPP do lixo e a lista de
irregularidades só aumenta.
OUTRAS MATÉRIAS – Ao
todo, a Câmara aprovou, nesta 21ª
reunião ordinária, 12 proposituras, das quais um projeto de decreto legislativo em redação final;
um projeto de decreto legislativo
em discussão única; sete requerimentos; um projeto de lei em segunda discussão e dois projetos
de lei em primeira discussão.
O requerimento 400/2022,
que solicitava informações sobre
uma viagem de servidores mu-

nicipais ao exterior, de autoria
do vereador André Bandeira
(PSDB), foi rejeitado. Já o requerimento 419/2022, de autoria do
vereador Cássio Luiz, o “FalaPira” (PL), que requisitava informações sobre a aquisição de lotes de testes de Covid-19, foi retirado a pedido do próprio autor.
Fez uso da Tribuna Popular o orador Rui Cassavia Filho, que abordou o tema “Regularização fundiária urbana
específica – Ocupação territorial e suas consequências”.

A GRICUL
TURA
GRICULTURA

Conselhos não respondem comissão do Legislativo Sema fez manutenção em seis
Os conselhos de defesa do
patrimônio histórico (Condephaat) e cultural (Codepac) não responderam ao ofício 1944/2022,
encaminhado pela Comissão de
Educação, Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia, da Câmara
Municipal de Piracicaba. O documento, encaminhado no dia 11 de
maio, foi assinado pela presidente
Rai de Almeida (PT), pelo relator,
Thiago Ribeiro (PSC), e pelo membro Zezinho Pereira (União Brasil).
A justificativa da comissão,
para os pedidos de informações,
foi no sentido de que o parecer
possa ser exarado de “maneira legítima, segura e consistente” e observando-se as justificativas apresentadas, “especialmente no que
tange à questão da conservação de
bens e próprios públicos de valores inestimáveis para a história e
a cultura do Município”, pontua.
Em reunião nesta sexta-feira
(27), a presidente da comissão,
Rai de Almeida, lembrou que o

Iphan (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional)
respondeu a solicitação, em documento assinado pela superintendente, Alessandra da Silva Martins. “Eu gostaria de solicitar a
reiteração dos pedidos de informação”, disse a parlamentar, no
entanto, em virtude da tramitação na Casa, o PL deve caminhar
sem a resposta dos conselhos.
Ainda nesta manhã, a comissão exarou pareceres favoráveis
aos projetos de decreto legislativo 30 e 34, ambos de 2022, ao
projeto de lei 99/2022 e ao projeto de resolução 5/2022, e ainda
recebeu o projeto de lei 101/2022.
COMISSÃO - Compete à Comissão de Educação, Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia emitir
parecer sobre os processos referentes à educação, esportes, lazer, cultura, ensino, artes, pesquisa tecnológica e científica, patrimônio histórico e nomenclatura de vias, logradouros e próprios municipais.

Davi Negri

Divulgação

Secretaria municipal finalizou manutenção no bairro Almeida

Rai de Almeida informou que somente o Iphan retornou sobre pedidos

S EMÁFOROS

Prefeitura implanta mais uma área de espera para motocicletas
As ações do projeto + Segurança no Trânsito continuam. A
Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran), implantou na
noite de ontem, quinta-feira, 26/
05, mais uma área de espera para
motocicletas em semáforo, conhecida como motobox, agora no cruzamento das avenidas Armando
de Salles Oliveira e Independência.
Os objetivos do projeto + Segurança no Trânsito são garantir mais segurança para motociclistas, menos conflitos entre veículos e motos na saída do semáforo e redução de acidentes. “A
escolha desse novo local ocorreu
pela grande quantidade de motociclistas que passam por ali e
também pela análise do sistema
Infosiga, que apresenta que é um
ponto com ocorrência de acidentes”, afirma a titular da Semuttran, Jane Franco de Oliveira.

A primeira área de espera para
motocicletas em semáforo foi instalada no cruzamento da avenida
Armando de Salles Oliveira com a
avenida Renato Wagner e início da
Ponte Irmãos Rebouças, no sentido bairro-centro, em fevereiro. De
acordo com Ricardo Piton, chefe
da divisão de Segurança e Educação de Trânsito da Semuttran, foi
possível observar nesses três meses
a diminuição de conflitos entre
motociclistas e demais veículos.
O motoboy Ricardo José Trevisan usa com frequência a motobox devido ao seu trabalho. Para
ele, essa sinalização é muito importante. “Como nós utilizamos
muito o corredor na faixa convencional no semáforo, acabamos ficando muito próximos aos carros,
correndo risco de, na hora que o
sinal abre, por uma balançadinha na moto, atingirmos o carro
da lateral ou até mesmo ficarmos prensados entre os carros.

Justino Lucente

Nova motobox fica entre as avenidas Armando de Salles e Independência

Já na motobox ficamos livres
para sair, até porque a saída da
moto é muito mais rápida do que
a dos carros”, analisa Trevisan.
A área de espera para motocicletas foi regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em

2020 e é uma “área delimitada por
duas linhas de retenção destinadas
exclusivamente à espera de motocicletas, motonetas e ciclomotores,
junto à aproximação semafórica,
imediatamente à frente da linha de
retenção dos demais veículos”.

Super Choque, Luke Cage, Lanterna Verde, Miles Morales, entre outros, a palestra ressaltará
a importância da contribuição
dos super-heróis na construção
de um novo imaginário do que é
ser negro para novas gerações.
Daniel Loganeto é publicitário e possui um canal chamado
@poptopia.canal, no YouTube,
onde faz vídeos de resenhas de
quadrinhos, fala sobre suas leituras, visitas a sebos, livrarias e

bancas, mercado editorial e demais assuntos relacionados às
HQs nos mais diversos formatos.
SERVIÇO
Palestra Papo em Balões Os Super-Heróis Negros nas
Histórias em Quadrinhos,
com Daniel Loganeto. Hoje,
28, às 10h no anfiteatro da
Biblioteca Pública Municipal
Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, rua Saldanha Marinho,
333, Centro. Entrada gratuita.

GRAN PARK

Requerimento aponta problemas de escoamento de água no bairro
De autoria do vereador Cassio Luiz (PL), o Cassio Fala Pira,
foi aprovado nesta quinta-feira
(26), na 21ª reunião ordinária, o
requerimento 420/2022, que solicita informações ao Executivo
sobre escoamento de água pluvial na rua Davi Giusti, em frente
aos números 249 e 259, no bairro
Gran Park. O tema já foi abordado pela indicação 834/22 , que

solicita o nivelamento da via. No
texto, o parlamentar destaca que
moradores locais relataram ao
seu gabinete que o problema é recorrente e, por este motivo, solicitam que seja feito o nivelamento
da rua para escoamento da água
que fica parada em frente aos
imóveis com acúmulo de areia.
“Ocorre que o problema é recorrente e em épocas de chuva

aplicação de agregado reciclado. Na PIR 026/260, no bairro
Boa Vista, a equipe está aplicando pedregulho e continuará o
serviço nas próximas semanas.
A Sema entregou nesta semana as obras de manutenção da estrada PIR 246, no bairro Almeida, com aplicação de pedregulho,
e na PIR 294, no bairro Limoeiro,
onde aplicou lajão britado e agregado reciclado. Ambas as estradas haviam sido iniciadas na semana passada. A equipe responsável pelas manutenções de pontes rurais fez reparos na ponte do
bairro Santa Olímpia, na rua José
Pompermayer, atendendo a um
pedido de manutenção da Semob
(Secretaria Municipal de Obras).

Vereador quer cópias de convênios
da Saúde com a Santa Casa e HFC

Biblioteca apresenta palestra Os Super-Heróis Negros
africanas e afrodescendentes,
buscando ressaltar a representatividade que esses super-heróis
possam ter para os leitores. No
fim das apresentações haverá
distribuição gratuita de quadrinhos para os participantes, com
apoio de @aguildacolecionaveis.
Apresentando a origem e a
motivação de uma série de heróis ligados à cultura de matrizes africanas, tais como Pantera
Negra, Tempestade, Raio Negro,

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), realizou a manutenção de seis estradas da região rural, atendendo às demandas de
moradores para a melhor circulação de carros e pedestres.
Está sendo aplicado o material pedregulho na estrada do
bairro Jibóia (PIR 030/260),
que continua em obras até semana que vem. Na estrada Elias Gabriel da Silva (PIR 173/SP
304), no bairro Itaperu, a equipe está aplicando lajão britado
e finaliza o serviço hoje, 28.
Na região do bairro Santa
Olímpia, a Sema finalizou os reparos na estrada PIR 330, com

H OSPIT
AIS
OSPITAIS

B IBLIOTECA
A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, mantida pela Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac),
apresenta hoje, 28, às 10h, a palestra Papo em Balões - Os Super-Heróis Negros nas Histórias em Quadrinhos, ministrada
pelo publicitário Daniel Loganeto, com entrada é gratuita.
Durante a palestra serão
apresentados personagens de revistas em quadrinhos com origens

estradas rurais nesta semana

constantemente a água vinda da
parte de cima da rua, empoça em
frente às casas com areia, entupindo o bueiro que impede a passagem e escoamento da água da
chuva. Em 24 de fevereiro de
2022, através da indicação 834/
22, solicitamos ao executivo o nivelamento para escoamento de
água pluvial no endereço mencionado, e até o momento não

obtivemos uma resposta”, destaca trecho do requerimento.
Pela propositura, Cassio Luiz
busca saber se houve algum estudo
para sanar o problema no local e,
em caso positivo, pede que sejam
encaminhados os documentos ou
projetos, com data e programação
para realização dos serviços. Em caso
negativo, pede para que sejam descritos quais foram os empecilhos.

Convênio da Secretaria Municipal de Saúde com a Santa Casa
de Misericórdia de Piracicaba (SP)
e o HFC (Hospital dos Fornecedores de Cana) está sendo questionado pelo vereador André Bandeira (PSDB), que apresentou o requerimento 417/2022, aprovado
na noite desta quinta-feira (26)
durante a 21ª reunião ordinária.
O parlamentar justifica no
documento que havia cobrado a
Administração Municipal no requerimento 86/2022, de 23 de fevereiro deste ano, sobre a lista de
espera para atendimentos de exames e cirurgias. Bandeira relata
que a Prefeitura respondeu "que
há uma determinada quantidade
de pessoas na fila de espera".

RUA

DO

"O que mudou desde então? Quantas pessoas temos na
fila de espera até o presente
momento? Quantas foram
atendidas? ", são alguns questionamentos do parlamentar.
CONVÊNIO - Na data de
31 de março deste ano foi publicado no diário oficial do município, o convênio celebrado
entre a Prefeitura de Piracicaba, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, com a
Santa Casa e o Hospital dos
Fornecedores de Cana, no valor de R$ 57.752.757,96 e R$
77.952.550,56, respectivamente.
Com os novos contratos
em andamento, Bandeira solicita uma cópia de ambos.

P ORTO

Vereador questiona qualidade
da água de lagoa da região
O então vereador Gilmar Tanno (PV) solicitou ao Executivo, em
requerimento aprovado na 21ª
reunião ordinária, ocorrida nesta
quinta-feira (26), informações sobre a água da lagoa do Parque da
Rua do Porto. Na propositura, é
questionada a existência de monitoramento da qualidade da
água, os parâmetros e variáveis
analisados no processo - caso esse
seja realizado -, bem como a periodicidade da ação e a publicização dos resultados da análise.
Pergunta-se, além disso, se
nos últimos dois anos foram realizadas denúncias de lançamentos
irregulares de esgoto sanitário no

local - já que, segundo o texto, o
gabinete havia sido procurado por
munícipes que trouxeram a hipótese e solicitaram a investigação.
Caso sejam constatadas as
denúncias, Gilmar Tanno indaga quais medidas teriam sido tomadas para a resolução do problema dos despejos, tendo em
vista que, conforme consta na
propositura, o parque é utilizado por cidadãos para atividades
de lazer e recreação, assim como
para esportes aquáticos dentro
da lagoa, o que pode ocasionar o
contato direto com o corpo hídrico e até mesmo a ingestão da
água possivelmente contaminada.
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Prefeitura amplia frota em mais 12 ônibus
Em um mês, o município terá 2.800 viagens a mais por mês no sistema de transporte coletivo
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), vai ampliar a frota do transporte coletivo em mais 12 ônibus. São linhas que apresentam aumento
na demanda e solicitações da população serão atendidas. Com
isso, o município terá 2.800 viagens a mais por mês em horários
de pico, entre 5h e 9h e 15h e 19h.
Os novos ônibus serão incluídos na frota de forma gradual a
partir da próxima segunda-feira,
30, até 27/06. Serão contempladas
as linhas 503-Santa Rosa, 1100Perimentral/TVS-TPI-TPA, 225/
222-Jardim Oriente, 430-Parque
Piracicaba/TCI, 505-Uninorte,
240-Cecap/TCE/TPI/TCI, 210Unileste/TCI, 701/702- Jardim
Jupiá e 410-Parque Orlanda.
Conforme conta a titular da
Semuttran, Jane de Franco Oliveira, as linhas contempladas
nesta ampliação foram estuda-

das pelos técnicos do Departamento de Transportes Públicos,
a partir de registros de pedidos
da população via SIP-156, pelo
aplicativo Bus2 e ofícios. Os técnicos avaliaram o aumento da demanda de usuários e as possibilidades de ampliações de viagens.
“Este é um trabalho constante da equipe, que monitora diariamente a evolução de passageiros
das linhas. Sendo assim, outras
linhas poderão receber mais
ofertas de viagens no decorrer
dos meses, caso seja constatada
a necessidade”, explica Jane.
De acordo com o contrato
emergencial em vigor, estava
planejada a entrada de mais
dez ônibus na frota. “Porém, a
equipe deparou mais outras necessidades, elevando este número para 12 carros”, complementa a titular da Semuttran.
O diretor do Departamento
de Transportes Públicos, Vanderlei Antonio Quartarolo, informa

que com essa ampliação Piracicaba chegará a 165 ônibus no
transporte coletivo, além de 10%
de frota reserva prevista em contrato, o que totaliza 181 ônibus.
CONTRATO - A Prefeitura
está em processo licitatório para
contratação da empresa definitiva para o transporte coletivo. Com
mais conectividade na frota (wifi e entradas USBs) e alguns veículos com ar-condicionado, a
nova concessão do transporte coletivo trará ainda outras diversas melhorias aos usuários.
CRONOGRAMA - De acordo com cronograma da Semuttran,
a partir de segunda-feira, 30/05,
as linhas 503-Santa Rosa e 1100Perimentral/TVS-TPI-TPA receberão, respectivamente, mais um e dois
carros. Em 06/06, será a vez da linha 225/222-Jardim Oriente receber mais dois ônibus. A partir de
13/06, as linhas 701/702- Jardim
Jupiá e 410-Parque Orlanda receberão mais um carro cada uma.

Já em 20/06, as linhas 430Parque Piracicaba/TCI e 505Uninorte terão também mais
um carro cada uma. E com início em 27/06 a linha 240-Cecap/
TCE/TPI/TCI terá mais dois carros e a linha 210-Unileste/TCI
terá mais um. Os novos horários das linhas serão disponibilizados no site da empresa TUPi
e nos terminais de ônibus.
ESTACIONAMENTO Outra ação da Semuttran visando atender a população foi o
ajuste das linhas para evitar que
muitos ônibus fiquem estacionados nas imediações do TCI (Terminal Central de Integração),
da praça Krahenbuhl e nas ruas
São João, Santa Cruz, Riachuelo e José P. de Almeida. “Tínhamos cerca de 56 ônibus que precisavam ficar estacionados nesses locais nos intervalos. Mas
com os ajustes que fizemos já diminuímos esse número pela metade”, afirma Quartarolo.

E MENDAS

Justino Lucente

Linha 702-Jupia tera mais um onibus a partir de 13 de junho

E DUCAÇÃO

Roberto Morais conquista mais de R$ 20 milhões em dois anos Unidades realizam atividades
Ao longo do seu atual
mandato, o deputado estadual Roberto Morais vem somando benefícios gerados para a
grande maioria dos municípios da Grande região Metropolitana de Piracicaba por meio
de emendas parlamentares,
além de trabalhar por leis que
beneficiam a população de todo
estado como a Lei (Lei 17.465/
2021) da Dislexia (Distúrbio
que afeta cerca de 5% da população mundial) e TDAH - transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a Lei (Lei 17.353/
2021) que instituiu a Semana de
Conscientização sobre o Autismo no Estado de São Paulo.
Somente em aportes financeiros, veículos, equipamentos
e obras, nos últimos dois
anos, a cidade de Piracicaba
foi contemplada com mais de
R$ 20 milhões de reais por intermédio do parlamentar.
Hospitais, unidades de saúde,
entidades assistenciais, unidades de ensino, unidades de
segurança e administração

pública foram contemplados
com recursos que vem auxiliando no bom atendimento das
necessidades da população.
“Desde o meu primeiro
mandato a saúde tem sido um
dos meus principais propósitos.
Não sou médico, sou jornalista,
mas tive o privilégio de atuar em
prol de leis que hoje beneficiam
milhares de pessoas. Mesmo sem
deixar de lado outras demandas, tenho dedicado atenção especial à saúde e os resultados
são gratificantes”, destaca.
Além destes valores, Morais foi o principal articulador
para transformar Piracicaba e
região na maior concentração
de Escolas Públicas em período integral de Ensino em todo
o estado de São Paulo. A cidade também foi contemplada
com a obra de construção de
uma nova escola para atender
o Bairro Vida Nova em Piracicaba que atende a necessidade
de moradores de vários bairros da cidade, no valor que ultrapassa os R$ 12 milhões.

Divulgação

Divulgação

A EM Maria de Lourdes Fuzetti Lorenzi realizou atividades
teatrais com a presença e participação dos pais dos alunos

Morais destaca trabalho para conquista de repasses financeiros
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PL 65/2022

Enfermeiros e técnicos
serão homenageados

Ampliação da verba para reforma
de museu passa em 2ª discussão

"Ser enfermeiro é carregar
uma responsabilidade enorme nas
mãos, zelar por e proteger a vida
dos outros. Tem a ver com dar
tudo de si para que vidas sejam
ajudadas e salvas", traz o texto do
requerimento 415/2022, aprovado
na noite desta quinta-feira (26),
durante a 21ª reunião ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Piracicaba, e que concede
Voto de Congratulações a enfermeiros e técnicos de enfermagem.
De autoria de Zezinho Pereira (União Brasil), a propositura
diz que "o enfermeiro é o maior
responsável pelo bem-estar do doente e por colocar em prática as
recomendações de um médico, e

isso é digno de muita apreciação.
São seres que, além de deter sabedorias técnicas, têm de usar a
sabedoria do tato humano e do
carinho", e acrescenta que a importância deles "é gigante".
O requerimento ainda lembra
das "jornadas extenuantes" por eles
enfrentadas e destaca que são esses
profissionais que "dedicam o seu trabalho na recuperação dos pacientes
das mais diversas enfermidades".
A honraria é extensiva a todos os enfermeiros e técnicos de
enfermagem, mas será entregue,
em data a ser definida, "na pessoa da Dra. Dayane Fernanda
dos Reis Silveira, por sua determinação e profissionalismo".

pela Semana do Brincar

O aumento da verba de contrapartida da Prefeitura de Piracicaba para a reforma do Museu
Histórico e Pedagógico Prudente
de Moraes foi aprovado pela Câmara Municipal de Piracicaba, em
segunda discussão, na 21ª reunião
ordinária, nesta quinta-feira (26).
O projeto de lei 65/2022, de autoria do Poder Executivo, prevê que
a contrapartida do município para
a obra passe de R$ 2,5 mil para
aproximadamente R$ 155 mil.
A obra será custeada, em
maior parte, pelo orçamento da
União, cujo repasse de R$ 239 mil
recebeu autorização legislativa
através da Lei Municipal 9.520/
2020. A matéria altera a lei, para
ampliar a contrapartida do muni-

cípio para a reforma, já que houve
atualização da planilha de custos
para realização da licitação, reajuste de insumos e materiais.
Na declaração de voto favorável ao projeto, o vereador Pedro
Kawai (PSDB) disse que é importante para a cultura da cidade ter
o museu atendendo a população
com qualidade. No entanto, ele
lembrou a necessidade de outros
investimentos nas demais casas
culturais da cidade, como a pinacoteca, que foi fechada sob a
alegação de problemas estruturais. Segundo o vereador, houve
sobra de recursos no orçamento
da Secretaria de Cultura, no ano
passado, valor que poderia ser
investido nas demais casas.

Durante toda a semana, dos
dias 23 a 27/05, as escolas municipais de Piracicaba realizaram as
atividades relacionadas à Semana
Mundial do Brincar, envolvendo
toda a comunidade escolar.
Essa é uma grande mobilização para sensibilizar a sociedade sobre a importância do
brincar e a essência da infância. No Brasil é promovida pela
Aliança pela Infância em parceria com dezenas de outras organizações, tendo seu objetivo
principal de mostrar que o brincar
livre é fundamental para a construção de uma infância digna.
Na educação infantil, o ponto de partida são as intencionalidades pedagógicas, na organização dos espaços, abertura da escola com ações junto à comunidade, dos agrupamentos multietários, sendo desenvolvidas ao

longo desses últimos dias, brincadeiras e propostas diversas envolvendo as crianças, as equipes escolares, bem como a comunidade
e os familiares das crianças, que
também participam das atividades.
Já no ensino fundamental,
foram realizados os Joguinhos,
dedicando às atividades esportivas como: vôlei, atletismo, queimada, torta na cara, dama, gincanas diversas, jogos infantis, atividades com música e competições
interclasses, promovendo atividades físicas, interação, movimento, arte e trabalho em equipe.
“Toda a Rede Municipal de
Ensino trabalha nessa semana
pela integração das comunidades
junto da escola, bem como incentivar o lúdico, criativo e movimento nas crianças. É o aprender,
brincando!”, destaca o secretário de Educação, Bruno Roza.
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Região Leste receberá
plenárias na segunda
e terça-feira, 30 e 31
A região Leste receberá as plenárias do Orçamento Participativo na segunda e terça-feira, dias
30 e 31, respectivamente. A reunião de segunda-feira será realizada no Centro Social Sol Nascente/Alvorada, na rua Embu Guassu,
111, Jardim Alvorada, e na terçafeira, no Centro Comunitário Piracicamirim/Petrópolis, na rua Militão José Rocha, 84, Piracicamirim.
As reuniões, coordenadas pela
Secretaria Municipal de Governo,
estão abertas à participação da população e acontecem sempre às 19h.
O objetivo é manter contato com a
comunidade, associações, entidades
civis organizadas, no sentido de coletar demandas sobre investimentos, manutenção e serviços públicos.
Caso as demandas apresentadas na plenária tenham algum
aditamento ou acréscimo, o participante poderá encaminhar os respectivos acréscimos, até cinco dias
úteis após a data de realização da
plenária, à Secretaria Municipal de
Governo ou à Coordenação Pari-

tária do Conselho Municipal do
Orçamento Participativo, por intermédio de ofício/carta ou e-mail
comop@piracicaba.sp.gov.br.
Na segunda e terça-feira, dias
23 e 24/05, as plenárias foram realizadas no centro social Tatuapé
I,II e III e centro social Novo Horizonte, respectivamente.
SAIBA MAIS - O Orçamento Participativo (OP) é um mecanismo governamental de democracia participativa que permite
aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos
de prefeituras municipais para assuntos locais, por meio de processos
de participação da comunidade.
SERVIÇO
Plenárias do OP. Segundafeira, 30, no Centro Social
Sol Nascente/Alvorada, na
rua Embu Guassu, 111, Jardim Alvorada. Terça-feira,
31, no Centro Comunitário
Piracicamirim/Petrópolis,
na rua Militão José Rocha,
84 – Piracicamirim. Às 19h.
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REQUERIMENTO

“S EM T ABACO”

Câmara questiona venda de
terrenos doados a clubes

Paradas Pro Sucesso divulga
os trabalhos selecionados
Divulgação

A propositura questiona venda de terrenos do Centro Recreativo Cristóvão Colombo e do
Clube de Regatas Palmeiras anteriormente doados, na década de 1950, pela Prefeitura
A Câmara Municipal aprovou
nesta quinta-feira (26) o requerimento 418/2022 , que solicita ao
Executivo esclarecimentos e apoio
ao Clube de Regatas Palmeiras de
Piracicaba. A propositura é autoria é dos vereadores Zezinho Pereira (União Brasil), Paulo Henrique Paranhos Ribeiro (Republicanos) e Paulo Campos (Podemos) e
questiona venda de terrenos do
Centro Recreativo Cristóvão Colombo e do Clube de Regatas Palmeiras anteriormente doados, na
década de 1950, pela Prefeitura.
O texto da propositura destaca que o Clube de Regatas Palmeiras de Piracicaba deu inícios
às suas atividades no ano de
1920, com a formação de um time
de futebol na cidade de Piracicaba e, em 1972, se consolidou como
clube recreativo, localizado no
centro da cidade. No entanto,
com o passar dos anos, sentiu a
necessidade de juntar forças para
enfrentamento das dificuldades
comuns e então uniu-se ao Clube
de Regatas de Piracicaba, passando a se chamar “Clube de Regatas Palmeiras de Piracicaba”.
Ainda de acordo com a propositura, "em atendimento ao pedido da Prefeitura Municipal, o
clube a passou a receber em suas
instalações os munícipes de Piracicaba, por meio de convênio e,
posteriormente, contrato de comodato, atitude essa que mostrou-se
muito prejudicial ao clube, tendo
em vista que a administração municipal na gestão do ex-prefeito
Barjas Negri não cumpriu o que
foi acordado no contrato aprovado na Câmara Municipal".
O requerimento afirma ainda que, "após sucessivas reuniões infrutíferas com Barjas Negri
no intuito de exigir da Prefeitura
o cumprimento do contrato, a diretoria do clube informou com
antecedência a todos os usuários

do Clube que o Executivo não estava cumprindo o que havia sido
acordado e, portanto, estaria fechando as portas momentaneamente para aguardar um posicionamento oficial do então prefeito. A Prefeitura em represália decretou o imóvel de interesse social e se não bastasse entrou com
uma ação de reversibilidade da
doação, tudo isso em virtude de
ser cobrada a cumprir o que ela
mesmo havia colocado no contrato de sua responsabilidade”, ressalta trecho da propositura.
O texto cita também que, na
justiça, a ação de reversibilidade
da doação foi considerada improcedente, e a Prefeitura recorreu da
decisão. O clube por sua vez entrou com ação para receber alugueis do período em que o governo local se utilizou do espaço sem
o cumprimento das obrigações
determinadas no contrato de comodato. Ainda de acordo com o
requerimento, a Prefeitura procurou o clube e propôs acordo para
encerrar as demandas judiciais e
também encerrar o contrato de
comodato vigente até então.
CASO SEMELHANTE Por meio do requerimento, os vereadores perguntam sobre uma
caso por eles considerado análogo ao do Palmeiras: a venda de
um terreno de propriedade do
Centro Cultural e Recreativo Cristóvão Colombo, em 2018, que em
1959 havia sido doado pela Prefeitura Municipal à entidade, por
meio da Lei nº 778/59. Se sim,
perguntam qual era o objetivo da
doação e se ela foi concretizada
com a realização da efetiva
transmissão da propriedade.
Ainda sobre a venda, os parlamentares buscam saber se foi
solicitado pelo Centro Cultural Cristóvão Colombo à Prefeitura Municipal parecer técnico-jurídico,
autorizando e concordando com

a venda e, após a transmissão da
propriedade da área em questão,
perguntam se o Centro Cultural
cumpriu as exigências da doação.
Também é de interesse dos
vereadores saber se o Centro Cultural Cristóvão Colombo efetuou
junto à Prefeitura Municipal um
contrato de locação para abrigar a
Selam (Secretaria De Esportes,
Lazer e Atividades Motoras) e, se
quando foi realizado o citado contrato de locação entre as partes,
constava alguma cláusula de possibilidade de venda do imóvel.
Também é questionado pelo
requerimento se os pagamentos de
aluguéis eram destinados ao Centro Cultural Cristóvão Colombo; se
a área doada ao local foi vendida
para a empresa Dario Bicudo Piai
Holding Ltda; se após a venda do
imóvel doado para a Selam deu
continuidade ao contrato de locação em vigor; os pagamentos dos
alugueres continuaram direcionados ao Centro Cultural ou foram
pagos para o novo proprietário e
se a saída do imóvel pela Selam se
deu pelo encerramento do contrato de locação ou por qual motivo.
Uma vez que a Prefeitura
Municipal tinha conhecimento
da efetiva venda do imóvel doado para o Centro Cultural Cristóvão Colombo, o requerimento
pergunta se houve análise para
compreender se a referida venda
contemplava às exigências necessárias para sua realização.
Traçando um paralelo entre
a Lei de doação 212/51 e 827/59,
nas quais estabeleceu-se a propriedade de área para o Clube de Regatas Palmeiras de Piracicaba e a
Lei nº 775/59, na qual também
houve a transferência de propriedade de área ao Centro Cultural e
Recreativo Cristóvão Colombo, o
requerimento pergunta se os dois
possuem as mesmas finalidades e
condições para a doação e se a lei

775/59, a qual trata de doação,
vigora até a presente data.
O requerimento pergunta,
ainda, se a venda do imóvel localizado na rua Governador Pedro de Toledo nº 771, doado pela
Prefeitura Municipal ao Centro
Cultural Cristóvão Colombo descumpriu às condições impostas na
Lei de doação vigente à época.
Além disso, uma vez que as
condições de doação dos do
Centro Cultural Cristóvão Colombo e o Clube de Regatas Palmeiras de Piracicaba são por eles
consideradas homólogas, questionam por qual motivo que a
Prefeitura Municipal não impediu a operação, uma vez que tinha ciência da venda ou ainda,
não ingressou com ação declaratória de nulidade de compra e venda, com o propósito de impedir a
venda do imóvel em questão.
Quanto à venda do imóvel
doado ao Centro Cultural Cristóvão Colombo para a empresa
Dario Bicudo Piai Holding
Ltda, é questionado se a composição do corpo jurídico da
Procuradoria Geral da Fazenda
de Piracicaba era a mesma daquela que propôs a ação declaratória de nulidade de compra e
venda em face do Clube De Regatas Palmeiras de Piracicaba.
"Diante a inércia dos advogados da Procuradoria Geral da
Fazenda de Piracicaba, no que
se refere a não propositura de
ação de nulidade de compra e
venda, em face do Centro Cultural Cristóvão Colombo, eles
questionam se pode ser caracterizada como desídia, por falta
de compromisso nas suas atividades", questionam os parlamentares que, por fim, perguntam se o artigo 17, da lei 8.666/93,
também se aplica no caso da venda do imóvel doado para o Centro
Cultural Cristóvão Colombo.

P ROJETO

Arte na Comunidade é exemplo de responsabilidade social, diz Kawai
A comunidade e os turistas que frequentam o bairro
histórico de Monte Alegre, agora têm mais uma obra de arte
para encantar os visitantes: é o
muro do Centro Comunitário,
que ganhou vida, com o talento
dos artistas Camilo Riani, Eduardo Grosso, Erasmo Spadotto e
João Ariozo (Peixe Pichado).
A obra, produto final do
projeto “Arte na Comunidade”,
criado pela Quest Consult e patrocinado pela Oji Papéis Especiais, foi entregue na última
quarta-feira (25), em evento que
contou com a presença do vereador Pedro Kawai (PSDB).
Iniciada no dia 9 de maio, a
pintura foi realizada em um dos
muros do Centro Comunitário
do bairro Monte Alegre, e é inspirada em elementos da flora e
da fauna locais, permitindo a
interação das pessoas, que deixaram as mãos impregnadas
nas colunas da parede. A técni-

ca, é semelhante à obra existente
na lateral da Escola Estadual Dr.
Prudente de Moraes, no bairro
Cidade Jardim, também implementada por Camilo Riani.
De acordo com o vereador
Pedro Kawai, ao patrocinar e acreditar uma ação cultural dessa importância, a empresa Oji Papéis
Especiais dá um “belo exemplo de
responsabilidade social, de mostrando todo o seu respeito pela
comunidade e por Piracicaba”.
Ao cumprimentar a diretoria
do Centro Comunitário do Monte
Alegre, representada pelo presidente Fortunato Fleury Sunhiga e
pelo seu vice, Silvio César Michelon, o parlamentar também destacou que a parceria entre Poder
Público, iniciativa privada e comunidade é a mais evidente demonstração de união de forças
por um objetivo que beneficia a
todos, e concluiu afirmando que
“em um momento em que não se
valoriza as artes na cidade, exem-

Assessoria Parlamentar

do dirigente regional de ensino,
Fábio Negreiros”. A programação será realizada na APM (Associação Paulista de Medicina).
A comissão julgadora que selecionou os trabalhos dos finalistas foi formada por Juliana,
juntamente com Elson de Belém,
Carmelina Toledo Piza, Patricia
Ribeiro, André Calazans dos
Santos, Joyce Camila Ariozo
Fava e Rosane de Paiva Felício.
FINALISTAS - São finalistas da modalidade Desenho: Olívia Machado Ramos (Ensino Fundamental 1 - Liceu Terras do Engenho); Julia Hermione (Fundamental 2 - E.E. Dr. Prudente), Yasmin Caroline Souza Vieira (Fundamental 2 - E.E. Helio Nehring),
Miguel Angelo Landin San Juan
(Fundamental 2 - E.E. Helio
Nehring), Thiago Marcelino Scorpin (Ensino Médio - E.E. Sud Mennucci), Micael Grella Satolo (Ensino Médio - Centro Educacional
SESI) e Christopher G. Oliveira
Gonçalves (Ensino Médio - E.E.
Dr. Samuel de Castro Neves).
Na modalidade Frases, os selecionados foram: Olívia Machado Ramos (Fundamental 1 - Liceu Terras do Engenho), Bruna
de Souza Vizentim (Fundamental 2 - E.E. João Guidotti), Ana
Mascarenhas Barros (Fundamental 2 - E.E. Jorge Coury), Giovanna Ruiz de Almeida (Fundamental 2 - E.E. Dr. Jorge Coury),
Bruna Ramos (Ensino Médio - E.E.
Prof. Dr. João Chiarini), Luiz Fernando Gomes da Silva (Ensino
Médio - E.E. Prof. Dr. João Chiarini) e Sandro Muniz dos Santos (Ensino Médio - E.E. Edson Rontani).
SERVIÇO
Concurso Paradas Pro Sucesso 22. Finalistas e outras
informações: www.instagram.
com/paradasprosucesso/
o u w w w. f a c e b o o k . c o m /
paradasprosucesso.

Dia da Conscientização sobre
a Alienação mudará de data

Pedro Kawai prestigiou a entrega de obra pintada em
muro no Centro Comunitário do bairro Monte Alegre

plos como o projeto Arte na Comunidade são a prova de que vale
a pena continuar lutando pela
cultura e por quem a produz”.
Além da pintura, o local recebeu um novo projeto paisagís-

tico, oferecido pela empresa Jardim & Cia, que também promove oficinas gratuitas de paisagismo para a comunidade aplicar os conhecimentos obtidos
nos espaços públicos do bairro.

Palmiro Romani expõe quadro na Galeria Gabinete do Prefeito
que o quadro não possui um título específico, embora tenha
sido produzido após a visita a
um restaurante no ano de 2015,
quando ele se deparou com 2 cadeiras vazias à espera de clientes. “Essa é a minha história,
mas eu geralmente não coloco
nome nos meus quadros porque
as histórias que as pessoas enxergam são mais interessantes
que a minha”, comentou.
A técnica utilizada consiste em pinceladas iniciais com
tinta em óleo, que posteriormente são digitalizadas e reunidas no computador. Ao fazer
a junção de todos os fragmentos, o autor imprime a tela final
através do processo de plotagem.

Treze estudantes do Ensino
Fundamental e Médio de Piracicaba tiveram desenhos e frases selecionados por uma comissão especial do projeto antitabagista Paradas Pro Sucesso, de
2022. Os alunos receberão premiações por suas obras, como
bolsas de estudos em escolas de
artes. Os finalistas serão anunciados nesta terça-feira, 31, data
que marca o Dia Mundial Sem
Tabaco, através das redes sociais da iniciativa e da imprensa.
“Foi uma tarefa difícil, mas
muito enriquecedora fazer a seleção desses trabalhos. Pudemos
conferir propostas super criativas
e talentos incríveis. Todos os participantes estão de parabéns, pois,
além de desenharem e se expressarem com destreza, também se
dedicaram a pensar sobre o assunto e alertar a sociedade sobre os
malefícios do tabagismo”, afirmou
a cardiologista, idealizadora e organizadora do Paradas Pro Sucesso, Juliana Barbosa Previtalli.
De acordo com Juliana, o
concurso envolveu as modalidades Frase e Desenho, bem
como foi dividido entre Ensino
Fundamental 1 (do 1° ao 5°
ano), Ensino Fundamental 2
(do 6° ao 9° ano) e Ensino Médio. Deste modo, crianças e
adolescentes de várias idades
tiveram contato com o projeto de
prevenção e combate ao tabagismo Paradas Pro Sucesso 22.
A médica ainda relatou que
o anúncio das colocações dos
trabalhos será realizado no dia
30 de junho. “Neste Dia Mundial Sem Tabaco estamos divulgando quem foram os finalistas. Mas
faremos também uma solenidade de premiação, com a presença
dos professores, alunos e autoridades locais do poder executivo e legislativo, como o prefeito
Luciano Almeida (DEM) e o vereador Gilmar Rotta (PP), além

P ARENT
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C ENTRO C ÍVICO
Desde ontem, 27, a Galeria Gabinete do Prefeito conta com uma nova tela em exposição, de autoria do artista
plástico contemporâneo Palmiro Romani. A Galeria Gabinete do Prefeito é uma iniciativa da Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac), para
dar maior visibilidade às obras
dos artistas piracicabanos.
O quadro ficará exposto
por cerca de um mês no Gabinete, local com alta rotatividade, frequentado pela imprensa, políticos, empresários, líderes comunitários e religiosos
que poderão apreciar a obra de
arte durante as reuniões.
Palmiro Romani destacou

Júlia Hermione Rolin Prado, da 8ºA da Escola Prudente de Moraes

Divulgação

O prefeito Luciano Almeida recebeu, ontem, 27, o quadro para exposição

O Dia Municipal da Conscientização sobre a Alienação Parental será comemorado, a partir de
agora, no dia 25 de abril de cada
ano. O projeto de Lei 82/2022, cujo
autor é o vereador Pedro Kawai
(PSDB), altera a redação do artigo
1º da Lei 7.779/2013, de autoria
da ex-vereadora Madalena
(PSDB), buscando adequar o calendário oficial de eventos do município à data instituída mundialmente, no quarto mês do ano. A
anterior redação estabelecia a comemoração no dia 26 de agosto a aprovação de sua atualização
ocorreu na 21ª reunião ordinária,
realizada nesta quinta-feira (26).

Na justificativa da propositura, é lembrado que, desde que a
Lei de Alienação Parental (Lei
12.318/10) foi aprovada, a semana
dos dias 24 a 30 de abril é utilizada
por juristas e profissionais da
área para se trabalhar o tema de
forma preventiva e informativa.
Ressalta-se também, no texto,
a existência da Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação
Parental, instituída pelo Decreto
Legislativo 55/2017, a ser desenvolvida anualmente pela Câmara de
Piracicaba na última quinzena do
mês de abril, em parceria com a 8ª
Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Piracicaba.

T RÂNSITO

Vereador esclarece sobre aplicação
de multas por videomonitoramento
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) usou o tempo regimental, na 21ª reunião ordinária desta quinta-feira (26), para falar sobre a pesquisa que fez em relação
às dúvidas dos condutores quanto à aplicação de multas pelo sistema de videomonitoramento. Ele
esteve Centro Integrado de Monitoramento e Mobilidade da Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes) e conheceu o sistema que
opera as câmeras de 360 graus espalhadas pelas vias públicas.

Ele foi informado de que a
aplicação das multas ocorre apenas com as câmeras dos radares e
que o videomonitoramento é utilizado para garantir a segurança da
cidade e para a geração de dados
que são usados para a elaboração
de políticas públicas de mobilidade. Quanto à implantação do semáforo 4G, ele soube que a nova
tecnologia possibilita que as alterações nos equipamentos sejam
feitas por computador, através
de um chip, sem a necessidade
de deslocamento de equipe.
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Círculo de Mulheres será
atração neste sábado, 28
Hoje, 28, das 9h às 12h, acontecerá mais uma edição do Vem
Pro Horto, com o Círculo de Mulheres: A História da Mulher e os
Impactos Causados nos Papéis das
Mulheres Contemporâneas. A Prefeitura, por meio da Secretaria de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), disponibilizará a linha de ônibus gratuita
de transporte público, com saída
às 8h10 do Terminal Central de
Integração, da plataforma B03. O
retorno do Horto está previsto
para às 12h30. Os interessados
em participar devem se inscrever
previamente no link https://
forms.gle/oZm4DPiwK9
A6Ybfz6. As vagas são limitadas.
Esse ônibus estará disponível também para os não inscritos na atividade que queiram
passear no Horto, inclusive realizar uma trilha guiada para conhecer melhor o local. O itinerá-

rio está disponível no site da empresa TUPi tupitransporte.
com.br/linhas-e-horarios.
O programa Vem pro Horto
foi criado em 2016, tem realização
da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente, Instituto de Pesquisas
Ambientais e Fundação Florestal,
além de diversos parceiros. Sua programação é construída de forma
participativa no início de cada ano.
REFLEXÃO - O círculo,
que será conduzido por Camila
Pimenta, da Curadoria da Alma
Feminina, propõe uma reflexão
em relação à mulher contemporânea, resgatando histórias vividas por mulheres do passado
e os desafios enfrentados em
uma sociedade que não permitia muitos espaços, nem direitos,
sendo que muitas foram silenciadas ou tiveram suas histórias
deturpadas ao longo do tempo.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

HABIT
AÇÃO S OCIAL
ABITAÇÃO

Projeto que altera composição
de conselho gestor vai a plenário
O projeto recebeu parecer favorável da CLJR e das Comissões de "Saúde e
Promoção Social" e "Obras, Serviços Público e Atividades Privadas) da Câmara
A retirada da previsão expressa em lei da garantia de paridade entre sociedade civil e poder público na composição do
Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FUMHIS) será apreciada em plenário, na noite de segunda-feira (30), durante a 22ª
reunião ordinária de 2022.
A mudança na composição
do conselho, que será apreciada em primeira discussão, é
proposta por meio projeto de
lei 32/2022, de autoria do Executivo, que introduz alterações
na Lei nº 6.246/08, que dispõe sobre a consolidação das
leis que disciplinam as atividades, os programas e as iniciativas na área de interesse social do município de Piracicaba.
Pelo atual regramento, o Conselho Gestor do FUMHIS é um
"órgão de caráter deliberativo,
composto de forma paritária por

órgãos e entidades do Poder Executivo e representantes da sociedade civil, sendo presidido pelo Diretor Presidente da EMDHAP.
Com a nova proposta, o Conselho passa a ser composto "por
representantes de entidades públicas e privadas, bem como, representantes de associações e/ou instituições da sociedade civil, juridicamente constituídas e atuantes,
de segmentos da sociedade ligados à área de habitação, tendo
como garantia o princípio democrático de escolha de seus representantes e a proporção de ¼ (um
quarto) das vagas aos representantes de movimentos populares".
O projeto de lei também busca alterar o caput do artigo 25 da
lei 6.246/08 de forma a retirar a
previsão expressa da vinculação
do Fundo à Emdhap (Empresa
Municipal de Desenvolvimento
Habitacional de Piracicaba).
De acordo com a justificativa do projeto, assinada pelo prefeito Luciano Almeida, a propositura busca atender "aos apontamentos feitos pelo Governo Federal, com vistas a regularizar a
situação do Município de Piracicaba junto à Centralizadora Nacional de Fundos Sociais (CEFUS) da Caixa Econômica Federal, em relação à adesão de nosso Município junto ao SNHIS
(Sistema Nacional de Habitação
de Interesse Social) do Ministério do Desenvolvimento Social.
Ainda de acordo com o texto,
"tais apontamentos, juntamente

com outras medidas administrativas, possibilitarão nossa adesão
ao SNHIS e, com isso, a captação
de recursos federais através do
Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social (FUMHIS), com
aplicação em programas destinados a implementar políticas habitacionais de interesse social direcionadas à população de menor renda em nossa cidade".
O projeto recebeu parecer
favorável da CLJR (Comissão
de Legislação, Justiça e Redação) e das Comissões de "Saúde e Promoção Social" e
"Obras, Serviços Público e Atividades Privadas) da Câmara.
EMENDAS - Também devem ser apreciadas em plenário,
com parecer contrário da CLJR,
duas emendas ao projeto de lei
32/2022: uma de autoria da vereadora Sílvia Morales (PV), do
Mandato Coletivo "A Cidade é
Sua", e outra do vereador Gilmar Tanno (PV), que retornou
nesta semana à suplência.
Ambas as emendas buscam, em linhas gerais, garantir a paridade entre o poder público e a sociedade civil e defendem
a não participação de entidades
privadas com fins lucrativos na
composição do Conselho.
OUTRAS PROPOSITURAS - Além do projeto de lei 32/
2022, 17 proposituras também
devem ser apreciadas na noite
de segunda-feira: 3 projetos de
decreto legislativo, 1 projeto de
resolução, 2 moções de aplau-

sos, 8 requerimentos e 3 projetos de lei em segunda discussão.
Dentre os projetos de decretos legislativos, dois deles
pleiteiam a concessão de títulos honoríficos e um, o PDL 03/
2022, de autoria do vereador
Paulo Henrique Paranhos Ribeiro (Republicanos), que pretende instituir na Câmara reunião
solene alusiva ao programa de
cooperação “Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica”.
Também deve ser analisado
durante a 22ª reunião ordinária o
projeto de resolução 02/2022, de
autoria do vereador Gustavo Pompeo (Avante), que busca atualizar
e retomar as ações do Programa
Laboratório de Ideias Legislativas
- LAB-ID, instituído na Casa desde 2019 e que tem como premissa
o fomento à participação social na
elaboração de projetos legislativos.
TRIBUNA POPULAR A tribuna popular será ocupada, na reunião de segunda,
pelo orador José Carlos Magazine, que se inscreveu para falar sobre o tema "CPI –SEMAE:
Conclusão e Parecer Final".
TRANSMISSÃO AO VIVO - Os trabalhos camarários
poderão ser acompanhados, ao
vivo, pela TV Câmara (sintonizada nos canais 11.3 em sinal
aberto digital, 4 da Claro/Net e
9 da Vivo Fibra, no site
camarapiracicaba.sp.gov.br/tv e
nos perfis no Facebook e no YouTube), pela Rádio Câmara Web e
pela Rádio Educativa 105,9 FM.

JARI
(Junta Administrativa de Recursos e Infrações)

A JARI (Junta Administrativa de Recursos e Infrações) do Município de São Pedro/SP comunica a realização de sua 10ª Sessão Ordinária em 31 de maio de 2022 às 10h00min, na Rua
Ângelo Franzim, nº 25, Bairro Santa Cruz, São Pedro/SP (junto à sede da Guarda Civil Municipal), tendo como pauta os assuntos:
JULGAMENTO de RECURSO
Nº do AIT: A000002761
Esta publicação custou R$ 247,80 aos cofres públicos
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 300,90 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 318,60 aos cofres públicos
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T RADIÇÃO

Festa de São João Batista
anuncia atrações de 2022
Tradicional evento de Laranjal Paulista, a Festa de São João
Batista está de volta, a partir do
dia 15 de junho (quarta-feira), no
Largo São João. As comemorações
retornam após dois anos paradas
por conta da pandemia. Essa semana, a Comissão de Festas e a
Prefeitura de Laranjal Paulista
divulgaram a grade de shows.
Confira as atrações: dia 15
(quarta-feira), Patty Añdrades
Duo e Rastapé; dia 16 (quinta-feira), Banda Última Hora – O melhor dos anos 80 e a dupla
Newton e Willian; dia 17 (sextafeira), DJ Daniel Bord e Hugo e
Tiago; dia 18 (sábado), DJ Joe-

der, Quadrilha Junina Tradição
Vicentina e André Pupe e Banda;
dia 19 (domingo), Tradicional
Cururu, Tarde Kids – Show com
Personagens Infantis, Show AMIGOS – Serginho, Só Modão! e
Patrícia Facioli e Banda; dia 20
(segunda-feira), Rodrigo e Fabinho; dia 21 (terça-feira), Belmonte e Amaraí; dia 22 (quarta-feira), Zan’s 80 e Queen Tribute Brazil; dia 23 (quinta-feira), DJ Giovanni Moretti e Banda Gênese;
dia 24 (sexta-feira), DJ Felipe
Melo e Katinguelê; dia 25 (sábado), Sexta Dimensão; e dia 26 (domingo), Grupo Ynocência A+,
para encerrar as festividades.

E VENTO

Corrida de São João
Batista está de volta
A Corrida de São João Batista está de volta. Em 2022, ela
chega à sua 11ª edição. A prova
acontece no dia 19 de junho, com
largada na Praça Armando de
Salles Oliveira, às 9h, com percursos de 5 ou 10 quilômetros e
premiação para todas as catego-

rias. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site
www.runnerbrasil.com.br ou na
própria Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer, que fica na Rua
Guilherme Marconi, 30, Centro.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (15) 3283-1275.

J UNT
A
UNTA

Jovens devem realizar
alistamento militar
Atenção! Se você completa
18 anos ou mais em 2022 e ainda não cumpriu o seu serviço
militar, fique atento. O prazo
para alistamento, termina em
30 de junho. Para alistar-se é
necessário comparecer à Junta

Militar de Laranjal Paulista,
que fica na Rua Delfino de
Melo, 63, Centro. É necessário
levar os seguintes documentos:
RG (original e cópia); CPF (original e cópia); comprovante de
residência (original e cópia).

E SPORTES

Karatê conquista 6 medalhas
no Campeonato Paulista
Atletas do Município garantiram nove vagas para o zonal do Campeonato Brasileiro
Laranjal Paulista foi destaque nas finais do Campeonato
Paulista de Karatê realizado nos
dias 21 e 22 de maio, em São Bernardo do Campo. A equipe conquistou 6 medalhas e 9 vagas no
zonal do Campeonato Brasileiro,
que acontece no dia 17 de julho
em Uberlândia, Minas Gerais.
Esses resultados foram muito
expressivos, já que mais de 2.400
atletas de 300 cidades de todo estado participaram da competição.
O projeto, coordenado pelos professores Alziro Cesarino e Francisco de Moura Campos, é mantido através de parceria entre a Prefeitura de Laranjal Paulista, através da Secretaria de Juventude, Esporte
e Lazer, e a Usual Brinquedos.
Confira o resultado final:
Rychard Almeida, medalha de
ouro, categoria sub12, classifica-

do; Vitória Guarino, medalha de
prata, categoria luta sub14, classificada; Ana Júlia Borges, medalha de prata, categoria luta +55kg
Junior, classificada; Vitória Carmo, medalha de prata, categoria
luta -50kg Junior, classificada; Ed
Marcos Palma Jr, medalha de
bronze, categoria adulto - 84kg,
classificado; Vagner Gonçalves,
medalha de bronze, categoria Master C - 75kg, classificado; Luís Carlos Camargo, quinto colocado, categoria luta sub14, classificado;
Kaylan Zeferino, quinto colocado,
na categoria luta sub12, classificado; Vitor Corrêa, quinto colocado, categoria sênior + 84KG, classificado; Otávio Borges, sétimo
colocado, categoria luta sub14, até
faixa verde; Pablo Padilha, sétimo colocado, categoria luta sub16;
e Laís Vitoria Zeferino, sétima
colocada, categoria luta sub12.

C URSO

Divulgação

Projeto é mantido através de parceria entre a
Prefeitura de Laranjal Paulista e a Usual Brinquedos

V ACINA

Estão abertas as inscrições Laranjal Paulista já aplicou
ao “Organize seu Negócio” mais de 69 mil doses
Para aqueles que precisam dar
um “up” em seu negócio, mas não
sabem por onde começar, o curso
Organize Seu Negócio é uma grande oportunidade. Ele é gratuito,
mas as vagas são limitadas! Os temas abordados serão: empreendedorismo, marketing, finanças e for-

mação de preço. As aulas acontecem de 30 de maio a 2 de junho,
das 18h30 às 22h30, na Associação Comercial e Empresarial, que
fica na Rua Silvano Alves de Lima,
300, Jardim Elite. As inscrições já
estão disponíveis pelo link: https:/
/bit.ly/organize_laranjalpaulista.

Laranjal Paulista passa das 69
mil doses já aplicadas da vacina
contra o coronavírus. A informação faz parte da mais recente edição do vacinômetro, divulgada
nesta semana pela Secretaria Municipal de Saúde. O município chegou a 69.270 doses aplicadas, sen-

Divulgação

do 26.349 relativas à primeira dose,
24.578 à segunda, 652 à dose única e 17.691 às doses de reforço, incluindo terceira e quarta doses. O
total de doses recebidas é de 71.300.
Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe a marcha da vacinação sempre em primeira mão.
Divulgação

C UL
TURA
ULTURA

Música e mágica são atrações
de hoje, 28, no Largo São João
Hoje, às 10h, no coreto do
Largo São João, Serginho “Só
Modão” e o mágico Wesley são
as atrações. Este evento será
subsidiado pela Lei Federal
14.017 - Aldir Blanc, que destina auxílio financeiro ao setor
cultural. A iniciativa busca apoiar profissionais que sofreram
com o impacto das medidas de

distanciamento social por causa do novo coronavírus. O nome
é uma homenagem ao compositor e escritor que morreu em
maio de 2020, vítima da Covid19. A realização do projeto é fruto de parceria entre Prefeitura
de Laranjal Paulista, por meio
da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Governo Federal.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

RECAPE
TRÂNSITO MAIS SEGURO
Na quinta-feira, 26, o 4º
Subgrupamento do Corpo de
Bombeiros realizou em Laranjal Paulista a Operação “Trânsito Mais Seguro”. A mobilização tem como objetivo proporcionar ações de educação

pública, com a finalidade de
capacitar e produzir mudanças de comportamento que
culminem com a redução de
acidentes e de vítimas, causados pela imprudência e
por infração da legislação.

A Prefeitura de Laranjal Paulista vem realizando nesta
semana o recape das ruas
Nações Unidas, Mário Bellotto, Governador Pedro de
Toledo, Giampaulo Cherubino, Francisco Manente e Mathias Pires de Campos. O investimento passa de R$ 869
mil e é fruto de parceria en-

tre a Prefeitura e o Governo
do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento
Regional, por intermédio do
ex-secretário Marco Vinholi.
As vencedoras da licitação
foram a empresa DNP Terraplanagem e Pavimentadora Foresto, que foram as
responsáveis pela obra.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

SRA. CECILIA AZEVEDO DE QUEIROZ TODESCHINI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos,
filha dos finados Sr. Angelo Jose de
Queiroz e da Sra. Maria de Lourdes
Azevedo de Queiroz, era casada
com o Sr. Jose Donizeti Todeschini;
deixa os filhos: Thiago Azevedo
Todeschini, casado com a Sra. Janete da Cruz Todeschini; Leandro
Todeschini, casado com a Sra. Luciane Vitti Todeschini; Fernando
Azevedo Todeschini, casado com a
Sra. Paula Correa Todeschini; Daniela Azevedo Todeschini da Silva,
casada com o Sr. Danilo Thiago da
Silva e Larissa Azevedo Todeschini, casada com o Sr. Murilo Oliveira
Alves. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala 08, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

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

SR. ANTONIO FORMAGGIO faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 88 anos de idade e era viúvo da Sra. Mercedes Apparecida
Cazali Formaggio. Era filho do Sr.
Baptista Formaggio e da Sra. Genoveva Nazato, ambos falecidos.
Deixou os filhos: Antonio Nadir
Formaggio; Ivanete Aparecida Formaggio de Oliveira; Iliete Luzia Formaggio Diehl; Elisete Terezinha
Formaggio Rosario; Elizabete de

SR. JESUINO CARLOS NALIN
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos
finados Sr. Carlos Nalin e da
Sra. Josefina Maggiolo Nalin.
Deixa familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
13h00 da sala “Standard” do Vel ó r i o d o C emitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ALAERCIO GIACOMO faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr.
Sebastião Giacomo e da Sra. Helena Prandini. Deixa irmãs, sobrinhos, demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia de Cremação foi
realizada ontem, às 10h00 no
Crematório Unidas – Bom Jesus
na cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. RAFAEL BERTOLINO faleceu
ontem cidade de Piracicaba, aos
68 anos de idade, era casado com
a Sra Tereza Camargo de Gois
Bertolino.Filho do Sr. Santo Bertolino e Sra Izabel Alexandre, ambos falecidos.Deixa os filhos: Andreia de Gois Bertolino e Carlos
Roberto de Gois Bertolino. Deixa
parentes e demais amigos. O seu
sepultamento dar-se-á hoje as
16:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Parque da Ressurreição – sala “A” , seguindo para a
referida necrópole , onde será inumado em jazigo da família . (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)

Fatima Formaggio Campos.Deixa
ainda Genros, Nora, Netos e Bisnetos. O seu sepultamento deuse ontem ás 15:00hs, saindo a
urna mortuária do velório da Saudade sala-02, seguindo para o
Cemitério da saudade, onde foi inumado em jazido da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. DARCÍ DE OLIVEIRA PINTO
faleceu anteontem na cidade de Limeira, aos 70 anos de idade e era
viúva do Sr. Waldomiro Pinto. Era
Filha do Sr. Aparecido de Oliveira e
Sra. Analia de Lourdes Leite.Deixa
filhos: Aretuza Bianka Pinto e Wellignton Thieres Pinto.Deixa neta,
demais parentes e amigos. Seu corpo foi transladado em auto fúnebre
para a cidade de Iracemápolis onde
o seu sepultamento deu-se ontem,
as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para o Cemitério
Municipal de Iracemápolis, onde foi
inumada em jazigo da família. O Grupo Bom Jesus participou o falecimento da sra. Darcí de Oliveira Pinto. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Registro de Preços nº 37/2022 - Processo: 978/2022
- Objeto: Aquisição de Marmitex - Início da Sessão Pública: 10/06/2022,
às 09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua General Osório,
n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição
no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral
748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do
site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro, 27 de
maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Comunicamos que está reaberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 27/2022, Processo: 797/
2022, que tem por objeto a Aquisição de Luminárias em LED para Iluminação Pública. As
propostas serão acolhidas com início no dia 30/05/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do
dia 10/06/2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 10/06/
2022. Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão
pública por meio da Internet, por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em
www.bll.org.br . O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e
Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 34819223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br .
São Pedro, 27 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
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ACHADOS

DO

ARQUIVO

Regimento denota transparência
da Câmara desde o Império
Criação de regras claras e objetivas no funcionamento interno e a transparência de
atos perante a sociedade são marcas da evolução histórica da Câmara desde 1822

A Câmara Municipal de Piracicaba, criada em 11 de agosto de 1822, a completar 200
anos, desde quando realizou a
sua primeira reunião ordinária,
também destaca a criação do
Primeiro Regimento Interno, na
regulamentação de todas as atribuições da Casa de Leis, com
regras claras para o seu perfeito
funcionamento, com reflexo até
nos dias atuais, na busca pela
transparência de seus atos.
Coube ao presidente Manoel Moraes Barros, em 15 de dezembro de 1892, autorizar o texto inicial do principal documento que norteia o trabalho dos vereadores. O documento original,
com 75 artigos, pode ser conferido em anexo abaixo, em material
transcrito pelo setor de Gestão
de Documentação e Arquivo,
conforme atesta a servidora municipal, Michele Santin Pecorari.
Considera-se que a criação
do Regimento Interno constitui
um trabalho de alto valor, demonstrando o comprometimento consciente dos vereadores
desde a discussão e regulamentação de sua formação, estru-

Fotos: Divulgação

1- Michele Pecorari, do Departamento de Gestão de Documento e Arquivamento. 2- Retrato de Manoel Moraes Barros,
ex-presidente da Câmara; 3- Regimento Interno denota transparência da Câmara desde o Império.

tura, atribuições e competência
para garantir o funcionamento
da Câmara. A partir de 1908,
com uma nova organização no
sistema municipal, ressurgiu a
designação de prefeito, havendo a separação entre as funções
do Legislativo e Executivo.
VOTAÇÃO - na busca por
mais agilidade, segurança, transparência e aprimoramento do

trabalho parlamentar, a Câmara de Piracicaba implantou um
sistema de votação moderno, que
pudesse ser acessado de qualquer lugar do plenário. Assim,
foi instalado o SEV (Sistema de
Votação Eletrônica), composto
por software de gestão e operação, terminais de votação eletrônica onde são registrados os votos e a presença de parlamenta-

res, cronômetro progressivo e
regressivo, contador de votos
(sim, não, em branco, abstenção e
total de votos). O sistema também
assegura o ato de cadastro e leitor biométrico para cada parlamentar, o que permite total controle de suas atividades plenárias.
Piracicaba se destaca no
cenário nacional por ser uma
das primeiras cidades a im-

Edição: 8 Páginas

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

plantar o sistema de ata eletrônica, em substituição ao
método taquigráfico, na transcrição dos trabalhos camarários. O sistema foi implantado em
1990, juntamente com uma nova
revisão do Regimento Interno,
que hoje supera os 250 artigos.
ACHADOS DO ARQUIVO - a série "Achados do Arquivo" se pauta na publicação

de parte do acervo do Setor de
Gestão de Documentação e Arquivo, ligados ao Departamento Administrativo, criada pelo
setor de Documentação, em parceria com o Departamento de
Comunicação Social, com publicações no site da Câmara, às sextas-feiras, como forma de tornar
acessível ao público as informações do acervo da Casa de Leis.
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É urgente mudar os rumos do nosso país
Professora Bebel

A

lguns fatos evidenciam a urgência de nos
mobilizarmos para
colocar um fim ao governo genocida, que
lamentavelmente
ocupa desde 2018 o
Palácio do Planalto.
Os militares encastelados no
aparelho de estado, fora de suas
funções naturais e excessivamente bem remunerados, elaboraram
um documento de 94 páginas intitulado “projeto de Nação”, no qual
retomam as pautas prioritárias do
neoliberalismo para o Brasil, entre elas o desmonte do Sistema
Único de Saúde (SUS), por meio
do fim da sua universalidade e
gratuidade no prazo de três anos.
Propõem também a cobrança de
taxas nas universidades públicas,
medida que excluiria de vez os estudantes pobres e retomaria a
completa elitização do ensino superior, como no passado.
A elite à qual servem esses senhores jamais aceitou a presença
do povo dentro das universidades, que de fato passou a ocorrer
durante o governo Lula, tendo

Fernando Haddad
como Ministro da Educação. Trabalham para
que o país retroceda. A
mobilização social impediu que já fosse votado na Câmara Federal o projeto que institui taxas nas universidades públicas, mas o
perigo permanece.
Faz parte desse mesmo tipo
de projeto a aprovação também na
Câmara Federal do projeto que
institui o ensino domiciliar, que
ataca alguns dos pilares da educação, como a sua universalidade,
a socialização das crianças e jovens
como princípio educativo e a equanimidade no acesso ao mesmo padrão de ensino e conhecimento
para todos os brasileiros. Estamos
em campanha para que os senadores rejeitem esse projeto.
Na mesma semana, o Ministro Paulo Guedes, da Economia,
anuncia que se for reeleito Bolsonaro terá força para encaminhar a privatização da Petrobras. Seria o mais duro golpe até
aqui aplicado sobre o patrimônio e a soberania do nosso país.
Ainda nessa semana o presidente da República vetou a con-

A elite à qual
servem esses
senhores jamais
aceitou a presença
do povo dentro das
universidades
cessão do título de heroína da Pátria à psiquiatra Nise da Silveira,
precursora do tratamento humanizado para doentes mentais, superando a visão do isolamento e
torturas como “tratamento” desumano para essas pessoas.
Não importa, a Dra. Nise
tem e terá uma dimensão que
jamais será alcançada por nenhum membro ou apoiador deste governo. E haverá ocasião
correta para que o nosso país a
homenageie merecidamente.
Manifesto também minha indignação com a ação violenta da
Polícia Militar do Rio de Janeiro,
na favela de Vila Cruzeiro, na capital fluminense. O saldo de 23
mortos demonstra o fracasso da
política de guerra total implementado por diversos governos estaduais naquele estado e que coloca em situação de perigo letal
uma população já em permanente estado de vulnerabilidade.

Esse tipo de política, aliás, tornou-se ainda mais proeminente
durante o atual governo federal
genocida e armamentista e que
esperamos brevemente superar.
Finalmente, nessa semana
trágica, Givanildo de Jesus, cidadão negro de 38 anos com
transtornos mentais e que há 21
anos tomava remédios controlados, foi morto por dois agentes
da PRF, em Sergipe. Os agentes
o assassinaram sufocado por gás
dentro de uma viatura da corporação, repetindo o método nazista que exterminou milhões de
pessoas na década de 1940.
O fato demostra o grau de
despreparo, crueldade, violência
e o preconceito de todos os escalões deste governo genocida que
infelicita o país. Vergonhosamente
o comando da PRF não condenou a conduta dos agentes, tornando-se cúmplice desse crime.
Queremos justiça para Genivaldo e para todas as vítimas da
violência policial no país e vamos,
com nossa luta e nosso voto, mudar definitivamente essa situação.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp

Orar fortalece a quem ora
Paiva Netto

P

aulo Apóstolo, em
sua Epístola aos
Romanos, 8:38 e
39, com grande eloquência, nos revela que
“nada nos poderá separar do Amor de Deus”;
portanto, da Essência
do Criador, que é a Sua
verdadeira e única Face a se manifestar em todos os Universos,
porquanto o deus humano, com
seus inúmeros defeitos, em nada
O representa, pois inexiste:
38 Porque estou certo de
que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o
presente, nem o porvir,
39 nem a altura, nem a
profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do Amor de Deus, que está
em Cristo Jesus, nosso Senhor!
E o Amor Fraterno é um
dos mais potentes dispositivos
da Justiça Celeste.
Que possamos, portanto,
enfrentar os nossos desafios
diários com a força do Amor do
Divino Mestre. Iluminemo-nos
com a Oração Ecumênica que
Jesus nos deixou, o Pai-Nosso.
Orar é viver a Lei de Deus a
todo momento, porque fala ao

coração, e este é a porta de Deus em nós.
Qualquer pessoa,
até mesmo um Irmão
ateu (por que não?!),
pode proferir o PaiNosso, sem que se sinta constrangida. Ele
não se encontra restrito a crença alguma,
por ser uma súplica
universal, consoante o abrangente espírito de Caridade do Cristo
Ecumênico, o Excelso Estadista.
DEUS NÃO É O FALIBILÍSSIMO JÚPITER - Todos nós
necessitamos, durante a vida, de
instantes que sejam de elevação
espiritual, filosófica, moral, religiosa, política, artística, esportiva,
mental, como o quiserem... e muitos bons frutos serão alcançados.
E aqui está a excelente oportunidade. Não somos todos filhos de
Deus?! O terrível mal ainda deste
mundo é o de que muitos confundem o Criador com Júpiter, figura
imaginária que tinha mil defeitos,
ou com outros deuses, que carregavam milhões de falhas. Temos
de livrar a nossa mente e o nosso
Espírito dessa ideia preconcebida
do deus antropomórfico. Deus
não tem nada a ver com Júpiter.
Este é criação do ser humano e
espelha as suas imperfeições. É só
pensar que, antes de tudo, somos

Firmados no
Conhecimento
Divino, temos
plena convicção
de que tudo
melhorará para
todos nós
seres espirituais, e que nos podemos tornar Almas benditas ou
Espíritos luminosos, diante de
Deus, pelos nossos melhores frutos, pois o Cristo reitera, no Apocalipse, 20:13, a Lei das Obras:
— (...) E foram julgados, um
por um, segundo as suas obras.
A oração — ou, se preferirem, a
reza — é o filho que se dirige ao Alto
quando crê na existência do Pai-Mãe
Celestial ou é o indivíduo a dialogar
com a sua elevada condição de criatura vivente. O Pai-Nosso é a Prece Ecumênica por excelência.
Vamos, portanto, falar com
Deus, entoando a Oração de
Nosso Senhor Jesus Cristo, que
se encontra no Seu Evangelho,
segundo Mateus, 6:9 a 13:
A ORAÇÃO ECUMÊNICA DE JESUS - Pai Nosso,
que estais no Céu [e em toda
parte ao mesmo tempo], santificado seja o Vosso Nome.
Venha a nós o Vosso Reino
[de Justiça e de Verdade].

Seja feita a Vossa Vontade
[e humildemente dizemos: jamais a nossa vontade, porque
ainda estamos aprendendo a têla com toda a correção], assim
na Terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia
dai-nos hoje [o pão transubstancial, que está além da matéria, a
comida que não perece, o alimento para o Espírito, porque o pão
para o corpo, iremos conseguilo com o suor do nosso rosto].
Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoarmos aos
nossos ofensores.
E não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal,
porque Vosso é o Reino, e o Poder, e a Glória para sempre.
Amém!
Firmados no Conhecimento Divino, temos plena
convicção de que tudo melhorará para todos nós.
Aprendemos nessa maravilhosa oração de Jesus que podemos ter certeza de que seremos
vitoriosos, se estivermos em
nome de Deus, do Cristo e do
Espírito Santo, sempre dispostos
a trabalhar pelos semelhantes.
———
José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com

Você tem razão!
Mas reaja!
José Renato Nalini

É

compreensível o
desencanto da
juventude com a
política partidária praticada no Brasil. Aqueles que se propõem a
representar o povo,
único titular daquilo
que um dia se chamou
“soberania”, não são os protótipos do altruísmo desinteressado
que só existe no discurso. Ao contrário, o que se vê é uma série escandalosa de práticas nefastas.
O partido político deveria ser
a expressão de um ideal. Com
princípios, metas e estratégias
para bem servir aos objetivos da
nação. Selecionar os melhores,
pois o guia deve ser inexpugnável. Precisa ser paradigma ético.
É isso o que acontece nesta
terra? Podem existir quarenta
fórmulas distintas de concepção
de governo? Os partidos brasileiros têm musculatura sólida
no campo da moral e dos bons
costumes? Ou servem apenas
para sustentar aqueles que fizeram da política uma profissão?
Foi-se o tempo em que as
Câmaras Municipais reuniam
homens dispostos a ceder o seu
tempo e, de forma espontânea
e gratuita – muitas vezes até
com gastos pessoais – para ajudar a administrar a cidade.
Local onde tudo acontece.
Os partidos se tornaram fontes de receita, alimentados por milionários Fundos – Eleitoral e Partidário – que sustentam estruturas que só se preocupam com a
retroalimentação do sistema.
Quando se pensa em “orçamento secreto”, em “falta de decoro”, em cooptação remunerada
para fazer parte dos que se apoderam do Erário para atender à sua
cupidez narcísica, é óbvio que o
jovem – que ainda sonha, que é
sensível para captar a falsidade e
a hipocrisia – se desalente e abomine a participação nessa coisa que
está longe de ser gratificante.
Todavia, é preciso que essa
coragem se posicione. Ainda não
se dispõe de outra fórmula viável
de transformar a melancólica situação da República em algo digno de apreço. O voto do jovem a
partir de dezesseis anos é o reconhecimento de que o adolescente merece respeito. Ele tem voz.
Ele pode transformar o panorama tétrico em algo palatável.
A nossa concepção imperial
de governo ainda incensa o Executivo, que é o poder concentrador das atribuições. Dispõe de
recursos e da discricionariedade das nomeações. Daí a evidente
hipertrofia dessa função à qual
incumbiria apenas administrar,
ou seja, cumprir a lei, enquanto não exista controvérsia.
Mas é no Parlamento que reside o foco da vulnerabilidade sistêmica. O Brasil adotou um constitucionalismo assimétrico. O orçamento é engessado e todo destinado ao atendimento de objetivos
considerados essenciais. O que restaria para investimento – fundamental para o desenvolvimento

gerador de empregos – é
pouco e fatiado entre os
áulicos do Parlamento.
Fala-se em “governo de coalisão”, mas –
na verdade – tem-se
um “governo de captação” do combalido
Erário. Refém de quarenta partidos, que
servem como vestimenta transitória dos sequiosos
gastadores do dinheiro do povo,
o Executivo se submete às barganhas. As mais constrangedoras.

Foi-se o tempo
em que as
Câmaras
Municipais
reuniam homens
dispostos a ceder
o seu tempo
Por isso é que o jovem precisa
banir de todos os Parlamentos, nas
três esferas da Federação, aqueles
que se comportam de forma inteiramente antípoda ao que deveria
ser. As eleições de outubro de 2022
poderiam servir para a renovação
desses quadros comprometidos.
Existem pessoas honestas.
Retas e bem-intencionadas. Estas é que devem merecer a atenção e o voto da mocidade. Aqueles que terão décadas para viver,
não podem abdicar de seu poder
de decidir. O Brasil está pagando um preço muito elevado pelas
más escolhas. A sangria é fatal.
A República sofre de contínua e
crescente hemorragia ética.
Mais importante até do que
eleger as chefias dos Executivos, é prover esta Pátria maltratada de parlamentares dignos, não aqueles que depois nos
deixarão frustrados, com todos
os motivos “para lamentar”...
Só a renovação do Legislativo
poderá reabrir as portas hoje aparentemente fechadas da esperança, com vistas à adoção da seriedade na gestão da coisa pública.
Desde logo, um compromisso que é praticamente inexistente entre nós: acompanhar o eleito, cobrar dele, fiscalizá-lo, chamá-lo à ordem, recriminá-lo,
quando for o caso. Não se esquecer que o representante é mero
mandatário, instrumento do
verdadeiro poder, que está no representado. E caminhar, o quão
possível, para uma Democracia
verdadeiramente participativa.
Pois a sua versão representativa
já foi corroída e cupinizada.
Jovem brasileiro: você tem
razão ao nutrir ojeriza pela política partidária. Mas reaja: a sua
omissão tem o efeito bumerangue.
Você é que continuará a ser a vítima indefesa dos abutres que não
têm compromisso com a ética e
com o verdadeiro amor à Pátria.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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Carmen M.S.F Pilotto

PROSA

Ivana Maria França de Negri

VERSO

O NOVO

PAZ
Cassio Camilo Almeida de Negri

Rosaly Aparecida Curiacos Almeida Leme

Todos os seres do mundo desejam a paz.
No entanto, notamos que a violência cresce a cada dia e ficamos
mais e mais sem a paz desejada.
Tentamos então, encontrá-la de todas as maneiras, pedindo a Deus
que a coloque em nosso caminho, divulgando-a através de passeatas,
artigos nos jornais, frases de efeito, no entanto a violência continua...
Acabamos por perceber que a paz está diretamente ligada à autotransformação que se processa dentro de cada um de nós.
Temos de mudar, nos comportando como seres de paz. Nos nossos
relacionamentos do dia a dia, nos papéis que exercemos de pais, professores, alunos, esposos.
Quando mudarmos, a paz interna será refletida no comportamento,
nas ações e relações pessoais.
Assim, nos transformando, e através de nossos exemplos, vamos expandindo a onda vibratória de paz para todos.
“Quando eu mudo, o mundo muda”. Na próxima vez que nos observarmos com raiva, vamos transformar essa energia negativa em energia positiva de paz.
Ao acender a luz da paz em uma alma, o mundo inteiro pode ser
aceso. De um, dez acenderão. De dez, cem acenderão. De cem, mil acenderão. No final, o mundo inteiro será aceso e então haverá a paz!

O novo desestabiliza e assusta. Como
perdemos um pouco
da nossa comodidade
e segurança diante do
novo, às vezes nos
prendemos muito ao
antigo e depois tentamos desprestigiar o
novo para nos sentirmos mais cômodos.
Quando a novidade não for criada por
quem vai executá-la,
é necessário que, de
alguma forma, o executor se sinta fazendo parte do processo
de criação, só assim
ela será bem aceita.
Se os que vão pôr em prática o novo, só porque é novo, e isso não for
assumido com entusiasmo, está fadado ao insucesso.
Entender e analisar o novo é parte importante de quem vai pôr em
prática.
Nem tudo o que é velho precisa ser descartado. Nem tudo só porque
é novo é bom e deve ser abraçado.
Equilíbrio e bom senso fazem parte do processo. O que deveríamos
fazer é transformar sempre, tentando otimizar todos os passos de um
processo.
Não deu certo: não jogue fora, transforme. Não ponha uma pedra em
cima de uma ação inadequada. Quem gosta de carregar pedra?
Não mate e nem jogue fora uma ação mal sucedida.
Quem gosta de carregar defunto ou perder? Transforme todas as
ações de vida, otimizando-as.
Quem de bom senso colocaria estrume de animal sobre uma mesa
coberta com uma toalha de linho branca?
Mas se esse estrume for colocado na terra de um vaso ele se transformará em flor, assim ele irá como adorno na mesa. Transformar é adequado.
Se a receita da vovó era boa você pode usá-la nos fogões modernos e
não precisa reaprender a ascender o fogão de lenha, se a sua mensagem
antiga for boa você pode envia-la via Internet.
Mas também você pode criar novas receitas ou adequar receitas
antigas, para isso você deverá conhecer o paladar de quem vai ingeri-las.
Mais importante do que a receita é a pessoa para quem você prepara o
alimento.
Retomar para avançar, ou ainda melhor, para crescer em espiral.
Esta obra direciona a todas as pessoas envolvidas com a educação,
sejam elas professores de escola particular e/ou de escola pública, tanto
de educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio
regular ou profissionalizante) e ensino superior, pais, catequistas, educadores de rua, trabalhadores de escola e responsáveis por cursos de capacitação de profissionais, de trabalhadores de empresas e de comércio e
de executivos.
Em educação todos os insucessos devem ser transformados e as
ações otimizadas.
Cuidado para não jogar a criança junto com água suja do banho.
Cuidado para não usar de saudosismo incoerente e inadequado.

ooOoo

FOLHAS

SECAS
Ludovico da Silva

É noite.
A música que ouço leva-me a levitar.
Nas alturas, me perco em sonho. A música me acompanha. Os acordes que os instrumentos executam a tornam suave. Como suave é a noite.
Sou levado pela leve brisa que me toca, como as folhas secas sem
vida, que despencam silenciosas de uma árvore triste de outono.
O parque me é bonito aos olhos. Me aprofundo entre as plantas, num
zigue-zague que me confunde.
Interrompo a caminhada, para ouvir as vozes que os ventos provocam
nas árvores. Umas alegres como nos dias felizes. Outras mostrando um
semblante cansado da caminhada na vida. Lembranças de dias que fascinavam os olhos.
Não ouço mais a música. A noite ficou triste.

NOTÍCIAS:
• Colabore com a Campanha do Agasalho. A
Academia Piracicabana de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico estão engajados na
campanha promovida pelo Fundo Social da
Prefeitura, com o apoio da imprensa piracicabana e outras associações. Ponto de coleta
na sede do IHGP, até 01 de julho, de segunda
a sexta-feira das 9 às 13 horas na Rua Professor José Martins de Toledo, 109, Jaraguá. Cultura também é socialização e humanização.
• Muito interessante o trabalho do autor Rodolfo Capler
divulgando em seu
livro “Geração Selfie”. A pesquisa realizada com 300 estudantes do ensino
médio apresentando um quadro detalhado de como os
adolescentes e jovens brasileiros pensando sobre diversos temas. Vale a leitura para focar em caminhos literários que possam
comunicar algo aos jovens desta nova geração. Muito a se estudar e
aprofundar sobre o assunto. Estivemos lá e pudemos conhecer o trabalho
sério realizado pelo autor no último dia 21 no Museu Prudente de Moraes.

CANTINHO INFANTIL
Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
O livro "A fábrica de brinquedos", da escritora Ana Cristina Santiago,
fala sobre coisas importantes como: o cuidado com o planeta e o cuidado
com o próximo.
Era uma vez um garotinho que adorava brincar e usar sua imaginação
e criatividade.
Então um dia ao encontrar uma caixa com coisas que sua mãe não
utilizaria mais, teve uma brilhante ideia e...
Que tal começar sua própria fábrica de brinquedos, você também?
Faixa etária: 06 a 08 anos
Encontramos essa linda história narrada em: https://youtu.be/
jfa7W8RvTNE

• E no dia 25 de maio, na Biblioteca Municipal, tivemos o lançamento de uma linda obra de pesquisa de nosso amigo Antonio Filogenio
de Paula Junior, que certamente será um sucesso. O livro “Os saberes no pé do tambu”, onde se guarda o conhecimento ancestral que
atravessa gerações desde o continente africano à sua chegada no
Brasil até os dias de hoje. Uma equipe multidisciplinar engajada trabalhou na obra apresentando um lindo e consistente resultado!

Leda Coletti, Ivana Negri,
Antonio F. Paula Junior e Carmen Pilotto

• Lives, lançamentos, concertos, exposições, cinemateca e tantos
outros eventos na semana vigente e futuras. Todos os circuitos culturais retomando. Muito cuidado com o uso de máscaras para podermos usufruir das opções que Piracicaba abundantemente nos oferece. Mantenha todos os protocolos de segurança!

ARTE
Leda Coletti
Arte,
Imaginação fértil,
visualização do mundo
em dimensão superior,
enchendo o vazio da matéria
com colorido e esplendor.
Arte,
Superação do comum
um enxergar muito além,
encantar os irmãos mortais
com sons, traços, palavras
humanas com toques divinais.
Arte,
Artista refletindo imagens,
verdades eternas, universais,
presenteando a humanidade
com mensagens de amor e alegria,
que trazem momentos de felicidade.
ooOoo

MINHAS

BANDEIRAS DA PAZ
André Bueno Oliveira

Adoro a nuvem branca em céu sereno,
a brisa virginal das madrugadas,
a luz rubro-carmim das alvoradas,
o som da passarada em canto pleno!
Eu amo da cascata o pranto ameno,
os rios de minha infância: as enxurradas...
Poeta infante-idoso, eu creio em fadas,
que aos céus proveem estrelas, num aceno!
Não dá para aceitar que um ser humano,
ansioso por tornar-se soberano,
destrua os seres vivos desta terra!
Países, povos, lares dizimados...
Os sonhos, fauna, flora, decepados...
Não posso concordar que exista a guerra!

Portinari optou por não fazer nenhuma referência a armas de fogo no
painel “Guerra”. Para retratar a violência dos conflitos ele preferiu
retratar mulheres com expressões de desespero.
ooOoo

CONTÁGIO
Dirce Ramos de Lima
Não tirem meus sonhos,
minha ilusão, minha esperança!
O sangue que corre em minhas veias
é um velho palhaço que
ainda pula e dança!
Ah! Coração saltitante de paixão!
Veja como é linda a vida!
Deixem-me compartilhar da inocência das crianças,
e contagiar-me dessa fragilidade
que tudo pode,
que tudo quer
e tudo alcança!

PALAVRA

DO

ESCRITOR:

“Engolimos de
uma vez a
mentira que
nos adula e
bebemos gota
a gota a
verdade que
nos amarga.”
Denis Diderot
Denis Diderot
foi um filósofo
e escritor
francês.
Notável
durante o
iluminismo, é
conhecido por
ter sido o
cofundador
or chef
e e contribuidor da
cofundador,, edit
editor
chefe
Encyclopédie, junto com Jean le Rond
d'Alembert.
Nasciment
o: 5 de outubro de 1
713, Langres, FFrr ança
ascimento:
17
1 de julho de 1
784, Paris, FFrr ança
F aleciment
o: 3
alecimento:
31
1784,
Fonte: Wikipedia

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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A RENOVAÇÃO ENFIM ESTÁ PRESTES A SER CONCLUÍDA
Renato Bonfiglio

Renato Bonfiglio é Advogado,
ex-presidente, ex-diretor de
futebol e conselheiro vitalício
do XV de Piracicaba

Olá amigos leitores e torcedores do alvinegro mais importante
d planeta. Muito obrigado a você
que nos acompanha neste espaço
tão importante de nossa cidade, a
Tribuna Piracicabana é sem dúvida o matutino mais completo de
Piracicaba, e seu conteúdo o mais
“caipiracicabano” entre todos.
Não consigo mais começar
meu dia sem ler as alfinetadas
do “capiau”, além de muito inteligente, é divertido e nos trás as
informações o mundo da políti-

ca local de uma forma tão agradável que até a pessoa que não
gosta do assunto acompanha e
se não consegue ler um dia por
qualquer motivo que seja sente
falta. Parabéns Evaldo Vicente
por conduzir tão bem este jornal.
A alguns anos, fui convidado a participar de um grupo que
buscava disputar as eleições para
presidência do XV de Piracicaba. Encabeçado pelo ex-vereador
Capitão Gomes, este grupo contava ainda com Arnaldo Bortoleto, Luís Beltrame, Marlon, Tarantini, Jonas Parisoto, Angela,
Lili, João Luís e tantos outros
nomes que não caberiam aqui. A
ideia era em ter após muitos anos,
uma disputa de duas chapas “na
urna” e fazer com que o clube
saísse do formato “dinastia” que
se arrastava a anos por ali.
Como em todo o lugar o “jeitinho” apareceu e ao invés da disputa ser no voto a voto, uma
composição foi feita com as duas
chapas a pedido do patrocinados
máster do clube, e Arnaldo Bortoleto foi aclamado presidente e
Matheus Bonassi seu vice. A di-

retoria de futebol se manteve, assim como o nome de vários funcionários que trocavam de cargo
e se autodenominava em várias
funções sempre buscando o interesse pessoal, o clube ficando
sempre em segundo plano.
A semente então foi plantada
e ao longo dos anos seguintes algumas modificações foram acontecendo graças as atitudes e ações
do então presidente “verdinho”
colocado no cargo por essa composição. Arnaldo demitiu com
muita coragem e sabedoria o treinador “pop star” e queridinho de
alguns, saiu da presidência para
assumir Rodolfo Geraldi e ficou
com o cargo de seu vice. Rodolfo
muito equilibrado e estrategista
foi “moldando” e “remodelando”
cargos e pessoas, e apertando o
cerco as falsas promessas.
Quando então o resultado da
incapacidade do núcleo de futebol como um todo apareceu no
vexame do “Bentaço” no Barão,
sendo o XV eliminado da disputa pelo acesso pelo São Bento em
uma sonora goleada por 5x1 a
renovação então foi concluída,

deixou o clube o diretor de futebol, executivo de futebol, funcionário que nem cargo fixo tinha e
outro que acumulava várias funções e não desempenhava com
qualidade nenhuma delas.
Roberto Cavalo foi demitido
com parte da comissão técnica e
chegaram para o desespero das
viúvas do grupo antigo os profissionais certos para os cargos e com
“bagagem” para o trabalho ser
verdadeiro e eficaz. Douglas Pimenta como gestor de futebol, Cléber Gaúcho como treinador e Ronaldo Guiaro seu auxiliar. O leitor
consegue observar que são nomes
campeões e com muita experiência
e conquistas como “especialistas do
assunto”? Não temos mais agora
“amiguinhos deste ou daquele”, e
sim pessoas capacitadas para o
trabalho em prol do crescimento
do clube e não individual, a renovação está quase concluída, ainda
falta um nome, mas se este não
pedir para sair, com certeza vão
sair com ele, uma maça podre não
mais estragará o cesto todo lá pelos lados da Silva Jardim....
BENDITA RENOVAÇÃO!!!!!

A BASE É O COMEÇO
João Luis de Almeida

João Luis de Almeida,
Bacharel em Administração,
corredor e quinzista sofredor

Bom dia caros leitores!
A semana começou com uma
notícia triste no mundo do esporte, o falecimento do ex-goleiro da
seleção brasileira Wendell!
Wendell Lucena Ramalho, Pernambucano nascido
em 21 de novembro de 1947
começou jogando futebol de
salão, descoberto pelo Botafogo
do Rio, mudou de estado e
também de campo, saiu das
quadras para entrar no gramado.
Wendell teve a oportunidade única de jogar e aprender com
seu maior ídolo o também golei-

ro Manga, que na época era o titular absoluto do Botafogo.
Convocado para a seleção
canarinho no início dos anos
70 era o preferido de Zagalo
para ser o titular na copa de 74,
mas quis o destino que uma
contusão o tirasse do mundial,
assumindo assim Leão a titularidade e Waldir Peres chamado para a terceira suplência.
Com Clodoaldo, também
cortado por contusão lá na Alemanha, Wendell acabou trabalhando como olheiro para o velho (não época não tão velho)
lobo Zagalo. Anos depois voltou
à seleção, porém como treinador
de goleiros, sendo campeão do
mundo em 1994 e vice em 98!
Tive a oportunidade de vêlo jogar contra o XV, na época
em 1978, Wendell, com sua inconfundível camisa amarela,
defendia o Fluminense.
Quanto ao XV, por enquanto só a expectativa de ver como
a garotada vai se portar na copa
paulista, alguns jogadores chegaram, mas só poderemos saber

de suas qualidades quando a
equipe estiver trabalhando com
bola e fazendo amistosos!
Preocupa-me jogar assim a
garotada nessa fogueira, ainda mais sabendo que estarão
disputando dois campeonatos
simultaneamente, isso pode pesar, mas acredito que essa seja
a grande oportunidade de o
Nhô Quim ter enfim uma espinha dorsal e principalmente,
com identificação com o clube.
Lembro que ao fim da década de 80 e até meados dos anos
90 o alvinegro dava oportunidade e revelava bons jogadores e que
mesclados com atletas de renome
escolhidos a dedo para comandar esses garotos, dava boas
alegrias à torcida Piracicabana!
Cerca de 80% do plantel era
de jogadores oriundos da base,
lembro que um ano o clube disputou o campeonato brasileiro que
hoje seria correspondente a série
B só com a garotada, comandada
pelo então técnico Celinho.
Nomes como o goleiro Fernando, Joãozinho, Valdo, Biluca,

Gerson, Mauro, Hamilton, Éder,
Reginaldo Micoco, Darci, Telinha,
Claudinho e outros, mesclados
com o passar dos anos com os experientes Anselmo, Jorginho, Gilberto Costa, Dicão, Furtenback,
Juninho, Rocha, Mendonça, Tostão, Márcio Fernandes e o próprio Douglas Pimenta hoje na
parte diretiva do futebol alvinegro, formaram times de respeito!
Evidente que não teremos
jogadores do nível daqueles
mais experientes aqui citados,
até pela questão econômica dos
dias atuais e também, porque
não, falta de categoria dos atletas hoje em atividade, porém acredito que temos uma forte garotada subindo que se bem trabalhada, pode dar muitas alegrias.
Com uma base sólida e contratações pontuais ao invés de continuar insistindo no que deu sempre errado, entra campeonato, sai
campeonato contrata uma equipe
inteira, talvez seja aí que se começa a desenhar um bom futuro para
nós quinzistas, precisaremos de
muita, sim muita paciência!

VIDA NOVA NO XV
Daniel Campos

Daniel Campos é empresário
e enlouquecido pelo Nhô-Quim

NOVO ZAGUEIRO
O XV de Piracicaba informa que o zagueiro Guilherme
Truyts é mais um reforço para a Copa Paulista. O atleta
de 24 anos tem formação no São Paulo e no Grêmio e seu
último clube foi o Barretos, onde disputou a Série A3.

Olá amigos torcedores estamos de volta para conversar com
vocês e dividir opiniões sobre futebol e preferencialmente o XV de
Piracicaba, esse sim será nosso
assunto favorito sempre. Vivemos
a democracia e expressar nossa
opinião, mesmo que não agrade a
todos, mas o mais importante é
sempre ter opinião própria. Sou
torcedor da arquibancada do “cimentão” mesmo, que seja no estádio, ou seja, no radinho de pilha em casa, mas sempre acompanho tudo que envolve o entorno do Barão de Serra Negra.
A tal mudança que todos nós
esperávamos, e digamos que a

anos aguardávamos, pois aconteceu, e antes tarde do que nunca,
pois nesses últimos anos desde o
título da Copa Paulista praticamente não saímos do lugar. Algumas viúvas vão dizer: ahhh Daniel disputamos a Copa do Brasil
avançamos de fase e ficou para a
história, sobre eu te respondo: disputamos, pois, fomos vice de alguém que foi campeão em cima da
gente, pois o objetivo principal era
o Campeonato Brasileiro não era
segredo pra ninguém e falhamos!
Pois bem colecionamos vexames e
mais vexames, jogadores sem comprometimento algum, exceto alguns poucos abnegados, mas ao
todo, elencos sem brio nenhum e
o nocaute foi essa derrota para o
São Bento de goleada dentro do
Barão, fechou-se um ciclo com o
resultado condizente com o trabalho apresentado. Após isso saíram
todo departamento de futebol profissional e o último foi um dos homens forte da direção Ramon Bisson. Gentes nada contra ninguém
podem ser excelente pessoa, mas o
que fizeram nesses anos todos no
XV? O trabalho não andou então
já havia passado da hora em renovar o perfil de jogadores, as pessoas que hoje estão, são da casa
são pessoas honestas e tenho certeza que vamos colher bons frutos. Frustra-me alguns comentários em redes sociais já descendo
o pau nas contratações e na diretoria que nem chegou direito, isso
tudo é saudade das antigas pessoas ou porque é amigo? Gentes têm
que separar as coisas, vamos esperar trabalhar para ter alguma crítica e se tiver que se seja construtiva. Pessoas passam como exemplo
Ramon Bisson foi para Portuguesa, Beto Souza para o Ituano, Ricardo Moura e Marcos Gama também estão muito bem, vão a vôos
mais alto, mas nós estamos na
mesma a prestes disputar outra
Copa Paulista e consequentemente
mais uma Série A2 perceberam a
mensagem? Deixe aqui sua opinião
será muito bem vinda e respeitada
independente da sua posição.
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Madre Cecília e a devoção
ao Espírito Santo

MOCOC
A E SEU P
ATRIMÔNIO
MOCOCA
PA

Ir. Irma Madalena Calgarôto
Centro de Espiritualidade e Missão Madre Cecília
Inicia-se nesta semana o mês
de junho em clima de Pentecostes, que celebraremos no próximo domingo (5). As Sagradas
Escrituras relatam que os apóstolos estavam reunidos em oração à espera da realização da
promessa de Jesus: “O Espírito
Santo descerá sobre vocês, e dele
receberão força para serem minhas testemunhas” (At 1,8). Estando, eles, de portas fechadas
por medo, de repente, o sopro do
Espírito tomou conta da comunidade e perceberam que deviam
abrir as portas e anunciar Jesus.
A partir de então, com a força do
Espírito Santo, nada mais temeram. Deram testemunho de Jesus entregando a própria vida.
Madre Cecília sempre foi
muito devota do Espírito Santo.
Vários fatos comprovam sua verdadeira devoção que se manifestava nas suas atitudes, na sua
vida de doação, na sua oração
constante e sua docilidade às
inspirações interiores. Era de verdade uma vida devotada a Deus,
deixando-se conduzir por Ele.
“Sua devoção ao Espírito
Santo, mais que devoção de
oração, era um estar atenta aos
planos de Deus em sua vida. Foi
por isso que renunciou ao seu
primeiro desejo de ser religiosa, aceitando o casamento em
obediência ao seu pai, acreditando ser vontade de Deus.
Mais tarde, viúva, continuou firme na oração e na atenção ao Espírito Santo, sendo fiel
à sua missão de mãe, cristã e
educadora de três filhos, sustendo-os com seu trabalho de costureira. Foi neste tempo que descobriu a Ordem Franciscana Secular como um meio de viver a
vida cristã com seriedade, de forma concreta, generosa e integral.
Enfim, soube perceber a inspiração de Deus para viver, junto com outras companheiras,
uma vida de trabalho, oração e
missão. E na sequência de fidelidade, quase sem perceber, tornouse Fundadora de uma Congregação” (Frei Patrício Sciadini).
Frei Patrício intuiu muito
bem a vivência da Madre Cecília
na sua vida de doação, silêncio,
oração, abnegação, sacrificandose pela obra que fundara e
atendendo aos apelos de Deus
a partir das necessidades da
sua época, com as crianças, os
pobres, os doentes, os leprosos,
e os presos, fruto da sua vida
de contemplação. Exemplo disto são as orações que nos deixou por escrito, como prova de
sua verdadeira intimidade com
Deus, consciente de ser morada da Santíssima Trindade.
Um fato registrado nos primeiros escritos sobre a vida e
obra da Madre Cecília trazem à
tona seu amor ao Espírito Santo.
Estando já no Chalé há vários
anos, encontrou no chão uma
medalha do Espirito Santo. Não
conseguindo saber de quem seria, sentiu grande alegria, pensando que o Espírito Santo quis
mesmo doar-se a ela. Como mãe

que era, não podia ficar só para
si aquele presente vindo do céu.
Pediu à superiora Geral que
providenciasse uma medalha
do Espírito Santo para todas as
Irmãs, recordando a aprovação
da Congregação pela Igreja,
com o “Decreto de Louvor”.
Este fato nos faz pensar que sua
intenção era mesmo que as irmãs sempre se lembrassem da
presença do Espírito Santo.
Passados alguns meses, sendo visitada por uma conselheira
Geral, Madre Cecília, lhe perguntou se havia recebido a medalha
do Espirito Santo que pedira para
distribuir. À resposta afirmativa
pediu para ver e disse brincando: “O meu é mais bonito!”
Nunca mais deixou de
carregar consigo aquela medalha, e quando já acamada,
ao trocar de roupa pedia logo:
“E o meu Espírito Santo?”
Com certeza sentia-se movida pelo Espírito Santo, também
quando abençoava as pessoas,
desejando sobretudo que elas
fossem santas. Na verdade, Ele é
o santificador, o consolador, que
conduz nossos corações a uma
vida de santidade. Sem Ele nós
nada podemos, como nos diz
Paulo: “[...] Ninguém pode dizer:
Jesus é o Senhor, senão sob a
ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só
Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor.
Há também diversas operações,
mas é o mesmo Deus que opera
tudo em todos. A cada um é dada
a manifestação do Espírito para
proveito comum” (1Cor 12,3-7).
Nós também, como Igreja,
vivemos em um permanente Pentecostes. Viver em tempo de Pentecostes é acolher esta força,
esta audácia, esta iluminação
do Espírito Santo para continuarmos a missão de Jesus. O fogo
de Pentecostes continua aceso
na Igreja, impulsionando-a a ir
até os confins da terra. Nós,
somos membros desta Igreja
Missionária, somos convidados
a sair do nosso pequeno mundo, a abrir as portas do nosso
coração e nos sentirmos pertença desta corrente missionária.
Rezemos com a Madre Cecília na interioridade do nosso coração e recebamos a sua bênção:
ORAÇÃO À SANTÍSSIMA
TRINDADE
Santíssima Trindade, estando presente na minha alma pela
vossa graça, eu vos adoro.
Santíssima Trindade estando presente na minha
alma pela vossa graça, fazei
que eu vos ame sempre mais.
Santíssima Trindade, estando presente na minha
alma pela vossa graça, fazei
que eu seja santa(o).
Ó Maria, fazei que eu viva,
em Deus, com Deus e para
Deus. (Madre Cecília)
“Deus te abençoe, meu
filho(a), seja devoto(a) do Espírito Santo. Deus te faça santo(a).
Mais que isto não desejo”.
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Banda Filarmônica de Mococa
Escultura em bronze por Bruno Giorgi, em Mococa (SP)

A cidade de Mococa, localizada no nordeste do Estado de São
Paulo, distante a apenas 723km da capital. Após a primeira
lavoura cafeeira ter sido implantada em 1846, e devido à alta
fertilidade do solo na região, tornou-se famosa por grandes propriedades produtoras de café. Após a Primeira Guerra Mundial,
porém, os seus fazendeiros passaram a investir na criação de
gado leiteiro. Resultando, hoje, tornar-se a cidade de Mococa
dotada de rico patrimônio histórico e cultural, grande potencial
turístico e com eventos de reconhecimento a nível nacional.
CINEMA E ARTE

doso, além de uma sala dedicada ao “Rolando Lero”, filho da
terra, possui diversos acervos e exposições nas demais dependências. Visite Mococa em sua primeira oportunidade.
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A cidade de Mococa integra
o roteiro “Caminho da Fé” e
tem, também, a ‘Rota de Cicloturismo do Barão’. Vários
artesãos locais produzem
grande variedade de artigos
e não faltam feiras específicas. De suas quarenta fazendas históricas, ao menos
cinco delas já estão abertas
para o turismo rural. Cabenos registrar o valoroso empenho de Emanuela Mendes, da Secretaria de Cultura e Turismo daquela prefeitura, bem como o presidenGuilherme, presidente
te do Comtur, Guilherme Ferdo Comtur de Mococa
racioli, também um excelente Guia de Turismo para servir você quando estiver em Mococa.
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Mococa (SP)

Em 1959, foi inaugurado o Cine Mococa, um dos mais tradicionais cinemas, com uma das maiores telas de projeção do Brasil,
mantendo intacta até hoje a sua bem conservada arquitetura da
época. Aliás, a sua arquitetura modernista é um marco, sem
dúvida. Ainda atualmente, os filmes são exibidos normalmente.
Em 1983, retornou da Itália Bruno Giorgi, renomado escultor que
havia nascido em Mococa e, nesse retorno, esculpiu notáveis
obras em bronze, duas delas expostas no centro da cidade.
TURISMO CUL
TURAL
CULTURAL
Passeando pelo centro da cidade de Mococa você poderá admirar os inúmeros casarões históricos e bem preservados. Eles são
do período áureo do ciclo do café (1890 a 1920). A ‘Corporação
Musical Filarmônica Mocoquense’ se apresenta às 20 horas de
todos os domingos no coreto central da praça da Matriz, igreja
toda imponente construída em 1896. O antigo “Cine Theatro
Central” tornou-se o Teatro Municipal, outra obra arquitetônica que deslumbra o visitante. A Casa de Cultura Rogério Car-

Portal da cidade de Dois Córregos (SP)

O Centro de Eventos da cidade de Dois Córregos será reinaugurado com a 10ª Festa da Macadâmia no dia 3 de junho. A
macadâmia, ou noz de macadâmia, é um fruto rico em nutrientes como fibras, proteínas, gorduras saudáveis, potássio,
fósforo, cálcio e magnésio, e vitaminas do complexo A, B e E.
Além de ser um fruto saboroso, a macadâmia apresenta vários benefícios para a saúde, embora com muitas calorias. Haverá shows gratuitos, com praça de alimentação e culinária
típica em dois finais de semana: 3 a 5 e, ainda, 10 a 12 de
junho. E, aproveite para passear e conhecer Dois Córregos.
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO
COLETA DE PREÇOS Nº 05/2022
Comunicamos que está aberta a Licitação (Coleta de Preços:
nº 05/2022) pelo tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos visando ao
aperfeiçoamento do instrumento de cobrança, mediante à revisão dos mecanismos e valores da Cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio Estadual Paulista e da União nas
bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí,
considerando as normativas aplicáveis e a análise crítica da
sua implementação na bacia. Prazo para entrega dos envelopes: até às 09h00 (nove horas) do dia 15/06/2022, na sala 604,
sessão de protocolos, e abertura às 09h30 (nove horas e trinta
minutos) do mesmo dia, na sala 803, ambas do Edifício Rácz
Center, na Rua Alfredo Guedes, 1949, Higienópolis, Piracicaba, SP. O Edital completo encontra-se à disposição na sede da
Fundação Agência das Bacias PCJ, na Rua Alfredo Guedes,
1949, Edifício Rácz Center, sala 604, Higienópolis, Piracicaba,
SP, ou no site www.agencia.baciaspcj.org.br. e no site
www.comitespcj.org.br. Eduardo Massuh Cury – Coordenador
Administrativo. Sergio Razera – Diretora-Presidente.

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00

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

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

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162
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