Divulgação

a Praça do Parafuso. “Agora, você
consegue ver tudo, de um lado
para o outro”, empolgou-se, ao
falar da “praça bem cuidada”.

AÇÕES
Até o final de maio, foram protocoladas 13 ações no TRE-SP relacionadas às eleições deste ano. Entre esses processos analisados pelos juízes da corte, sete referem-se
à propaganda eleitoral antecipada,
que, de acordo com a legislação é
aquela que contém pedido explícito
de voto antes de 16 de agosto, data
em que se inicia a campanha eleitoral. Entre os casos consta representação do Ministério Público Eleitoral pela retirada liminar de vídeo
veiculado nas redes sociais do governador de São Paulo, Rodrigo
Garcia, que conteria pedido de voto,
pleiteando ainda a aplicação de
multa por propaganda antecipada.
A liminar não foi concedida, já que,
no entender do desembargador Silmar Fernandes, não havia violação evidente à norma eleitoral.
OITOCENTOS
Na segunda (30), o vereador
Gustavo Pompeo (Avante) disse
que realizou 800 atendimentos
nos cinco meses iniciais de 2022,
“entre contatos via WhatsApp, telefone e presenciais”, explicou. O
parlamentar não deixou de comentar ainda que a Prefeitura oferece uma boa ajuda para seu trabalho. “Sem esse apoio, o vereador
não consegue realizar nenhum
tipo de execução, que compete
100% ao Executivo”, disse, deixando explícito os benefícios de
quem atua na base do governo.
EMPOLGADO
O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) não esconde a empolgação ao falar do trabalho de limpeza realizado pela Prefeitura.
“Agora, você vira na Rui Barbosa
e consegue ver todo o comércio”,
disse, na segunda-feira (30), pedindo para que todos “vejam a
diferença”. “Agora, é uma praça
com arborização equilibrada,
limpa e com iluminação”, salientou. O mesmo elogio é feito para

ADESÃO
Foi publicado ontem (31) o
decreto para adesão na Nova Carreira Docente, que estabelece o salário inicial em R$ 5 mil para professores da rede estadual. O sistema para escolha irá ao ar hoje (1o)
e a partir desta data os profissionais terão 24 meses para optarem
ou não pelo novo modelo, que além
de proporcionar o maior crescimento de salário da história do
estado, engloba mais oportunidades para a rede estadual.
PODEMOS
O vereador Paulo Campos, do
Podemos, vai se licenciar por três
meses, a partir desta semana, para
cuidar da sua campanha a deputado federal. Em seu lugar assumem
os três primeiros suplentes da chapa: Ciro da Van toma posse hoje, 1o,
e depois virão Reinaldo Poica e Tatiane “Cuidadora de Animais”. Eles
assumirão por um mês cada.
DE MOLHO
Covid-19 voltando a incomodar a turma da Prefeitura de Piracicaba. Primeira-dama Andréa Almeida e o secretário municipal de Obras, Paulo Ferreira,
terminaram a semana em home
office. Sempre bom lembrar: a
pandemia ainda não acabou.
CAVANDO
Há, na praça, informações de
que o deputado estadual Roberto
Morais estaria afivelando as malas para deixar a rádio Jovem Pan
e mudar de prefixo. Fôlego não
lhe falta e talvez esteja em busca
de maiores audiências. A rádio da
rua São José será a preferida!?
“MAUZINHO”
Assim está sendo apelidado o vereador Zezinho Pereira
(União Brasil), ex-líder de governo do prefeito Luciano Almeida. Nos bastidores comenta-se
que sua desavença com o chefe
do Executivo tem a ver com galhos de árvores. Como assim!?
Edição: 16 páginas
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MOTORISTAS
O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Urbano de Piracicaba e Região realizou assembleias nos períodos da manhã
e tarde, nesta terça-feira (31), para que os motoristas pudessem avaliar a contraproposta: aumento de mais de 12%. A5

Prefeitura abre agendamento
para 3ª dose de adolescentes
Agenda está liberada desde ontem (31); agendamento está disponível no botão “Para
agendar sua 3ª dose (primeira dose adicional) clique AQUI”, no site VacinaPira

Simespi e Metalúrgicos recebem 1.680 currículos
A força-tarefa realizada ontem, 31, pelo Simespi e Sindicato
dos Metalúrgicos de Piracicaba
e Região, arrecadou 1.680 currículos. A ação inédita aconteceu
no Ginásio Municipal de Esportes Waldemar Blatkauskas e
atraiu pessoas interessadas em
conseguir trabalho numa das
indústrias do setor metal-mecânico de Piracicaba e região.
“Foi um enorme sucesso. Esperamos poder proporcionar às
pessoas a chance de se recolocar
no mercado, além de oferecer às
empresas um banco de currículos
que possa trazer opções de profis-

sionais disponíveis para contratação e interessados em trabalhar
na indústria”, afirma Euclides Libardi, presidente do Simespi.
Segundo Libardi, o setor industrial tem se ressentido com a
escassez de mão de obra qualificada. “Há vagas abertas em muitas empresas, mas não há pessoal qualificado para preencher esses postos”, destaca. Diante do
problema, o Simespi estuda a possibilidade de se juntar ao Sindicato dos Metalúrgicos para, juntos, oferecerem capacitação.
“É um trabalho que iniciamos junto com o Simespi, para

fazer a captação dos currículos.
Nosso objetivo é ajudar esses trabalhadores a voltar ao mercado
de trabalho e, assim, poder contribuir para a diminuição do desemprego do país”, disse Wagner
da Silveira, Juca, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos de Piracicaba e região. Ele acrescentou que esta força-tarefa pode se tornar um movimento anual pelo sucesso que
alcançou nesta primeira edição.
Juca também defendeu iniciativas conjuntas de requalificação
dos trabalhadores para que sejam absorvidos pelo mercado.

Isabela Jácomo | Ilustração: Bruno Garcia
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INSTALAÇÃO DE TUBOS
A instalação da nova adutora
Marechal-Pauliceia foi encerrada ontem, 31, e hoje, o Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto) realizará o
chamado “teste de estanqueidade”, quando se verifica se há vazamentos na

rede. A instalação dos tubos
da Adutora Marechal-Pauliceia foi realizada por meio de
contrapartida pela empresa
Pacaembu Construtora S.A.
A obra teve início no final de
janeiro e foram instalados
2.813 metros de tubos. A5

CUIDADO FRÁGIL
A artista Priscila Jácomo
ministra hoje, 1º, a oficina
Aprender a Errar: a Importância do Desimportante e
o Olhar do Palhaço. A atividade antecede a apresentação do espetáculo Cuidado Frágil, que acontece

amanhã, 2, no Sesc Piracicaba, a partir das 20h, com
entrada gratuita. A atriz interpreta uma professora do
"pré-pré-pré-curso" e seus
alunos são um grupo de
ovos, todos com nome e características peculiares. A7

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, abriu ontem, 31, desde
às 16h, a agenda para vacinar
adolescentes (12 a 17 anos) com a
3ª dose (1ª dose adicional) da vacina contra a Covid-19). Podem
tomar a 3ª dose os adolescentes
que tomaram a 2ª dose há, pelo
menos, 4 meses. O agendamento estará disponível no botão
“Para agendar sua 3ª dose (primeira dose adicional) clique
AQUI”, no site VacinaPira (https://vacinapira.piracicaba.
sp.gov.br/cadastro/blk_inicial/
). Para receber a vacina, será necessário apresentar documento
de identificação com foto, CPF,
comprovante de residência em
Piracicaba e comprovante de vacinação com as 1ª e 2ª doses.
No VacinaPira também estará disponível o termo de assentimento
para esse grupo. Mas a sua apresentação não é obrigatória para o
adolescente receber a vacina.

A Tribuna Piracicabana
A2
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Falta pão tatuzão:
sonegação ou elisão?

Companhero Biden!
Camilo Irineu
Quartarollo

A

Mão invisível
acertava tudo
na economia
apenas pela lei de oferta e procura e o governo não devia atrapalhar a economia. O dinheiro dos ricos retornaria criando empresas, empregos e benfeitorias necessárias!
Assim, a riqueza produzida e de
transbordo, seria a gota da água
aos pobres, em respingos, não
haveria crises na economia... na
verdade, as crises vêm, como a
grande depressão de 1929.
Atualmente, Biden socorre
os EUA com um pacote de 1,9
trilhões de dólares, injeção de
recursos diretos no bolso dos
americanos, auxílio de 1.400
dólares por família, ampliação
do valor do seguro-desemprego
de lá, além disso propõe dobrar
o salário mínimo deles e injeta
440 bilhões de dólares para re-

cuperação de pequenas
e médias empresas.
Claro, ninguém vai
chamar isso de comunismo, de esquerdismo. Não
vão interpelar o Biden
chamando-o de camarada nem de companheiro.
No século XVIII,
Adam Smith criou a teoria da Mão invisível e
ainda hoje é usada pelos neoliberais ressentidos e comentaristas
insistentes. A grande crise de 1929
nos EUA desmunhecou essa mão
indolente e mostrou as suas garras ocultas. Bem antes de Biden e
influenciado pela teoria de Keynes,
o então presidente Roosevelt promoveu a “Welfare State” – estado
de bem-estar social com o New Deal
(novo acordo), o velho acordo era
o “liberô geral” da mão invisível. A
partir de 1970 a teoria de Smith
retorna dos pântanos como o Neoliberalismo, de tubarões que engolem pequenos empreendimentos
locais, que reduzem nações à miséria, vide o mapa da fome.

A despeito
dos grandes
conglomerados,
entretanto, surge
uma economia
dos pobres com
o Microcrédito
A despeito dos grandes conglomerados, entretanto, surge uma
economia dos pobres com o Microcrédito. Em 1976, na Índia, o professor universitário Yunus percebera que os trabalhadores informais,
que sobreviviam com menos de um
dólar por dia, não tinham como
pagar altos juros e por isso o banco
não lhes emprestava. Intercedeu por
eles junto ao banco da Universidade, mas não deu. Então o professor
avalizou essas pessoas e todas pagaram o empréstimo com o qual acabavam de construir um cômodo,
consertar a fachada do bar, do armazém, comprar máquina de costura, etc. O microcrédito se espalhou
pelo mundo, inclusive ao Brasil.

José Osmir
Bertazzoni
Há uma economia invisível, porém ativa e solidária.
O Estado pode atuar com políticas públicas e atenuar o
efeito da crise econômica,
vencendo progressivamente.
Se por empréstimo ou incentivo, o Estado der R$100,00 a
uma mãe de família vai criar um
ciclo sustentável. A dona Maria
vai ao mercadinho do seu João e
sai com o seu arroz, feijão, leite e
pão para, em primeiro lugar, sustentar os seus filhos. Seu João vai
repor o estoque pela demanda. A
venda vai contratar mais funcionários. Comércio, produção – a
economia se autossustenta e cresce, provavelmente, aquela senhora poderá ir ao clube com piscina
e sofrer a inveja dos ricos preconceituosos, mas e daí? Os neoliberais vão dizer que é esquerdismo, ora, sempre vão dizer isso!
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, historietas, artigos e livros

O cavalo passa arreado
José Renato Nalini

D

itados populares refletem a
sabedoria tradicional de um povo. Os
brasileiros costumavam
dizer “não deixe passar
o cavalo arreado”, para
traduzir a conveniência
de se valer das boas
oportunidades. Há inclusive um
episódio histórico análogo a esse
costume. Dom João VI, ao deixar o
Brasil para retornar a Portugal,
teria dito ao infante Pedro, que
depois se tornaria o nosso primeiro Imperador: “apodere-se da coroa, antes que um aventureiro lance mão dela”. E foi o que o impetuoso Pedro I fez, como garantia de
um país continental que não se esfacelou como as inúmeras repúblicas da colonização espanhola.
Pois bem. O que vale para as
pessoas, vale para as nações. O
Brasil tem oportunidade ímpar de
recuperar a sua condição de
“promissora potência verde” e jogar ao lixo o título vergonhoso
de “pária ambiental”, se fizer valer os preceitos da sustentabilidade.
Partiu da iniciativa privada,
sempre mais atenta e cuidadosa do
que os governos, alavancar a agenda ESG – preocupação conciliada e
simultânea entre o zelo pela natureza, redução das desigualdades
sociais e governança inteligente.
Aos poucos, mais lentamente do
que seria necessário, a sociedade
se compenetra de que é preciso estar cautelosa em relação ao futuro da Terra. Alguns consumido-

res mais qualificados
escolhem suas marcas
dentre aquelas que respeitam o ambiente.
É óbvio que essa
consciência também
decorre da intensificação de consequências
trágicas do maltrato à
natureza. Mas o percurso avança. Tanto
que a primeira edição do “ESG
Consumer Index”, um relatório
reputacional das empresas quanto à sua adesão e prática ESG,
relacionou cento e sessenta marcas. Dois mil participantes participaram da pesquisa e o resultado foi que 42% da população acredita que as práticas ambientais
de determinada marca sejam importantes na hora de consumir.
Esse o maior percentual
da pesquisa, pois 32% focaram
o social e 25% a governança,
traduzida como ética e honestidade nos negócios.
O caminho da comunicação
a respeito do que a empresa faz
para melhorar o mundo, além de
buscar o lucro, algo legítimo no
capitalismo, é uma comunicação
transparente e contínua. A melhor avaliação nessa pesquisa foi
obtida pela Natura, embora também tenham aparecido a Boticário e a Avon. Aos poucos, até bancos passam a se comunicar com a
clientela, para mostrar que suas
práticas são reais, não representam
o “greenwhashing”, a hipocrisia de
adotar uma bandeira, mas praticar exatamente o contrário.
A sustentabilidade é preocu-

A sustentabilidade
é preocupação
permanente dos
governos sérios
nos países mais
adiantados
pação permanente dos governos
sérios nos países mais adiantados. Como a máquina governamental é imensa e atua em ritmo
acelerado de crescimento vegetativo, existem alguns espaços ocupados por pessoas conscientes da
responsabilidade ecológica.
Assim é que o BNDES – Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social possui uma diretoria de Crédito Produtivo e Socioambiental, que conta com uma carteira de três bilhões de dólares captados com órgãos multilaterais internacionais e outros três bilhões
de dólares ainda em negociação.
Consta que o BNDES seja um dos
três maiores financiadores de
energia renovável no planeta.
O Brasil foi considerado “pária ambiental” pelo desmatamento na Amazônia. Até o momento,
as iniciativas de tutela desse imprescindível patrimônio universal
têm sido adotados pela iniciativa
privada. Mas o BNDES lançou
um match funding, pelo qual ele
doa um real e as empresas mais
um real, para um programa chamado “Salvando Vidas”. Outro
projeto em que o BNDES atua é o
“Floresta Viva”, que conta com
quinhentos milhões de reais, metade do banco e metade de parceiros como Petrobrás, Vale, Itai-

pu, Heineken e Philip Morris.
Quantia ainda pequena, diante
da potencialidade econômico-financeira de seus partícipes.
Nada obstante, o foco é a
preservação dos biomas que a
Constituição reconheceu: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga. A intenção é reflorestar
33 mil hectares, o que significa
gerar captura de 9 milhões de toneladas de carbono. Simultaneamente, o BNDES lançou um projeto de captação de carbono, publicando edital para que os interessados apresentem seus projetos.
O mundo civilizado tem preocupação que se intensifica e se
amplia a cada instante quanto à
descarbonização do planeta. O
mercado voluntário de carbono
já conta com mais de cinco mil
empresas, que têm suas metas de
descarbonização. Para isso, urge
reflorestar. Só de pastagens abandonadas, o Brasil dispõe de um
incalculável tesouro para o replantio de árvores nativas.
O cavalo está arreado. Incumbe à iniciativa privada conclamar o mundo para reflorestar o Brasil. É a opção mais barata. E consta existir setenta trilhões de dólares disponíveis para
isso. O que estamos esperando?
———
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

Ausência de férias e o “dano existencial”
Hadlan F. Felipe

O

direito a fruição
de férias é, historicamente falando, recente, já
que, até o final do século 19, sua concessão não havia sido positivada, ou seja, não
havia imposição legal.
No direito pátrio, especificamente em 1889, foram concedidas férias, anuais e remuneradas,
de 15 dias, a todos os trabalhadores que compunham o Ministério da Agricultura, Comércio e
Obras Públicas, se estendo assim
aos operários diaristas e aos ferroviários da Estrada de Ferro Central do Brasil, no ano seguinte.
Finalmente em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho organizou a legislação trabalhista e
unificou o regime de férias, estendendo-o a quase todos os empregados com exceção, de forma es-

tranha, dos trabalhadores domésticos.
Já em 1988, com a
promulgação Constituição Federal, ficou estabelecido o direito as
férias a todos os trabalhadores, além de
acrescer o pagamento
de um terço ao valor do
salário do trabalhador.
Com essa generalização ao direito de férias, ganhou força a ideia
de que aludido direito é uma garantia do trabalhador por sua simples qualidade de empregado.
Assim, conclui-se que as férias são direitos de ordem pública e
de interesse geral que se dirigem a
um fim de utilidade pública, qual
seja, à saúde do trabalhador formal com a restauração do equilíbrio físico e psíquico, e à satisfação
de exigências de ordem social,
permitindo o descanso do trabalhador e a sua efetiva integração
na sociedade da qual pertence.
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As férias são
direitos de ordem
pública e de
interesse geral
que se dirigem a
um fim de
utilidade pública
Com base neste entendimento, o TST decidiu que as férias
não possuem apenas status constitucional (artigo 7º, XVII), mas
de um direito humano que busca à recomposição físico-psíquica do trabalhador, além de oportunizar o convívio social e familiar em momentos de lazer.
Em recente decisão (de fevereiro de 2022), O TST condenou um
banco reclamado ao pagamento de
indenização de R$ 50 mil, por
dano existencial à ex-empregada.
No caso dos acima mencionado, a 6ª Turma, por unanimidade,
decidiu que, de acordo com a "hermenêutica constitucional, que confere sentido à ordem jurídica e in-

veste os órgãos jurisdicionais de
amplos poderes para garantir a efetividade dos direitos fundamentais, inclusive daqueles que concernem à dignidade humana, liberdade, saúde, honra”, que “o excesso
comprovadamente havido ao se
exigir um regime de trabalho contínuo com a supressão integral do
direito às férias durante 17 (dezessete) anos de labor, dispensa demonstração dos prejuízos advindos ao descanso, lazer, convívio familiar e recomposição física e mental da reclamante".
Afinal, a ausência de férias,
por tanto tempo, demonstra a patente violação aos direitos fundamentais do trabalhador e permite
ao Direito do Trabalho a efetivação do direito à igualdade entre o
capital e o trabalho e reconhecer o
dever de respeito às condições humanas e dignas de trabalho.
———
Hadlan Fabrizio Felipe, advogado, pós-graduando em Direito e
Processo do Trabalho
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om/gestão pública de Piracicaba:
as peças que faltam dão a medida do
que está por vir. Não sei
se ainda haverá provas
suficientes para que o
sistema de gestão fundada na pessoalidade, nas oportunidades e incapacidade de ver (enxergar), ouvir ou reconhecer suas
fraquezas, sustente-se no tempo;
nunca tivemos um governo municipal tão eficaz para ser odiado
como está sendo este do preboste
Luciano Almeida. Virou unanimidade nas rodas de conversa,
nos postos de trabalhos, nos barzinhos e em sua própria aldeia:
— “É mais que ruim” — disse Joel
Mendes (vendedor ambulante).
Nas páginas do Facebook do
Preboste Luciano Almeida (segunda-feira, 30 de maio de 2022)
ele informa que está convalescendo de Covid-19 e muitos servidores e populares escrachadamente
publicaram notas como essa: Elaine Volpato: “Ahh é... Vc pode se
recuperar tranquilamente em
casa, “trabalhando remotamente”, tomando o seu “chazinho com
limão”, sem ter os dias descontados, neh!? O desconto dos dias
por terem pego covid é só no “rabicozinho” dos servidores!!! SQN
# foraluciano”; Vanessa Camargo:
“Aproveita que vc pode, porque nós,
professores da rede municipal temos que ir trabalhar doente pra
não morrer de fome...”; Felipe
Carboni de Campos: “Vai perder
parte dos salários também?”.
A soberba do poder é algo incontrolável pelos meios normais,
principalmente em um país cuja
justiça é para “PPP’s” pobres, putas e pretos, preservando uma
determinada elite branca e as castas embrenhadas nos Poderes.
Não sabemos se haverá justiça nos Tribunais brasileiros (os
Tribunais desse país são por natureza fazendários). Não imponho quaisquer responsabilidades
aos juízes (operadores do direito), mas estamos lutando contra
o “Lawfare” e “Sham Litigation”
utilizados pelos detentores do
poder em contraposição aos seus
opositores — ou discordantes das
formas mais perversas de governanças e manutenção do poder.
“Lawfare” que, em sua origem,
era comumente utilizado para
tratar de questões militares, na
doutrina estado-unidense seria a
utilização estratégica do sistema
jurídico para fins de obtenção de
algum objetivo operacional militar e, com o decorrer do tempo,
ampliou-se para outras aplicações.
Em nossa doutrina, comparado ao eventual abuso da legislação vigente, pode ter por finalidade interesses políticos e até mesmo comerciais (empresariais).
Nesse sentido, meios legais disponíveis são taticamente manobrados com o objetivo de afetar publicamente um determinado rival ou
até ideologias de sustentação da
formação do Estado democrático
de Direito para manter a sobrevivência do absolutismo. Por outro
lado, temos a “Sham Litigation”,
que se refere ao ajuizamento de
uma ação judicial que careça de
fundamentação jurídica, tendo
como finalidade exclusiva prejudicar opositores ideológicos. Logo,
tudo ligado ao uso abusivo do direito processual, com o objetivo
implícito e dissimulado de prejudicar os que divergem em ideias.
Na nossa visão, esses pactos
podem ser traduzidos nos crimes
de ameaça a um corpo político, de
desorientação, de cumplicidade
agravada, de concorrência externa, de tortura, de registro fictício,
de lavagem de dinheiro, de falsa
ideologia, de atos oficiais omitidos,
de fraude... Ou na combinação de
alguns deles. Não sei. Mas eu sei
que os acordos são feitos e que
esses acordos são criminosos.
Na Academia de Ciências
Jurídicas, aprendemos que nem
todos os crimes se tornam crimes de convenção, e que nem
todos os crimes descrevem condutas que podem ser consideradas criminosas. Hoje, na política, o abuso da autoridade e a
tortura do castigo por realizar
greve ou discordar do governo
são visíveis em suas práticas.

Agora, recebemos
uma nova ordem:
“Organizações Sociais
sem fins lucrativos” e
Consórcios Regionais
para contratação de
médicos cuja origem
remonta as cooperativas de trabalho tão
combatida pelo Ministério Público Federal
do Trabalho, os quais, existem
para fraudar o Imposto de Renda e outras tributações e fraudar a legislação trabalhista.

“Mas há muitas
maneiras de
continuar essa
"guerra" e há
armas que não
custam sangue:
como a verdade.
A verdade
completa”.
Tornaram-se um meio “lícito”
de sustentar as sujeiras da política
e seus abnegados lobistas especializados em enganar para malversar os interesses legítimos do povo.
E antes mesmo disso, é a cultura
que anima uma determinada sociedade, em uma determinada época: por isso também é tão importante lembrar o que aconteceu e
defender com veemência o papel dos
servidores públicos e do serviço de
qualidade, das escolas públicas,
do serviço público de saúde, da
segurança pública e de todas as
atividades públicas de Estado.
O crime cometido continuamente em nosso país por parte
significativa dos grupos gestores
foi — e é — o de pensar que podemos conviver com as Organizações Sociais e Consórcios, como
ocorreu e destruiu o serviço público de saúde do Estado do Rio
de Janeiro; Monte Mor (SP) onde
o Ministério Público do Trabalho
analisa denúncia de atraso no
pagamento de salários a profissionais e o Ministério Público Estadual investiga pagamento indevido a consórcio em Monte Moro;
tudo isso como aconteceu com o
Hospital Ouro Verde de Campinas e, recentemente, com os serviços públicos de saúde e educação
no município litorâneo do Guarujá
(SP) e de Pirassununga (SP).
Não devemos (do verbo dever) conviver com esses abusos
dentro do Poder Público. Temos
um preboste que não foi tão bemsucedido nas suas próprias iniciativas, infelizmente, o que tudo
indica não será diferente no público – será que fará no público o
mesmo que fez na privada? Um
herdeiro de uma fortuna em dívidas com a União — supostamente por “elisão fiscal” e fracassos nas relações interpessoais.
Não manteremos a conveniência ao nível da manutenção da
ordem estabelecida, mesmo quando não se trata de preservá-la de
uma pretensa ordem oposta, mas
simplesmente de garantir tranquilidade de manobra e lucro de posição para os que dela foram criadores ou se beneficiam: a violência
da sonegação fiscal que atingiu
principalmente o povo pobre que
depende do sistema público para
sobreviver, da única fonte de distribuição de renda nesse país.
Greve dos Servidores: decisões judiciais que nos prejudicaram e nos cercearam do direito
de exercer um preceito constitucional (uso do “Lawfare”). Mas
há muitas maneiras de continuar essa "guerra" e há armas que
não custam sangue: como a verdade. A verdade completa. Aquele que coloca todas as peças no
lugar, mesmo as mais desconfortáveis. A verdade é em si uma forma de justiça, mesmo quando não
resulta de uma decisão judicial.
Muitas das trapaças refugiaram-se no silêncio, num silêncio
que é silêncio. Continuo a pensar
que a coragem da verdade seria
oportunidade irrenunciável da
nossa redenção. O gesto que permitiria encerrar definitivamente
uma temporada no Brasil iniciada em 1950 em um boteco de
quinta categoria na cidade de
São Paulo. Temos muitas histórias para contar com detalhes
refinados e seus coadjuvantes.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado
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SEMPRE ATENTO
Muitos já não usam mais a
máscara, justificando que a Covid-19 foi embora. Engano. É evidente existir uma forte queda,
contudo, temos casos diários,
inclusive em Piracicaba, e com a
proximidade do inverno e queda
da temperatura, a Covid-19 e
também a gripe podem surpreender. Por outro lado, ganha espaço a varíola dos macacos. No
Brasil, até agora, três (3) casos
suspeitos: em Santa Catarina,
Rio Grande do Sul e Ceará. Ela
nasceu na África e o primeiro

caso foi diagnosticado na República do Congo em 1970. Sintomas: bolhas na pele, febre, dor
de cabeça, dores no corpo, principalmente musculares e nas costas, além de fraqueza. Hospedeiros do vírus são os primatas, com
transmissão através de gotículas
e contato com lesões ou materiais
contaminados. O tratamento é
sintomático, previne-se com vacina e a taxa de mortalidade
varia de 3% a 5%. Fique alerta,
não baixe a guarda e previnase. A doença continua circulando a procura dos imprudentes.

A importância dos
Ecopontos à cidade
Barjas Negri

E

copontos são
equipamentos
que procuram
disciplinar o descarte
de pequenos volumes
de resíduos sólidos
de até 1 m3 por pessoa/dia. Em Piracicaba essas áreas são públicas e variam de 600 m2 a 2.000
m2, fechadas com alambrados,
baias cobertas e iluminação.
Esses espaços públicos servem
para o descarte de entulho doméstico de construção civil, podas de
árvores, papel, papelão, metal e plástico. Tudo para que o cidadão não
precise contratar o serviço de caçambeiros devido ao baixo volume
de material, gerando economia de
recursos. Sem os Ecopontos, o descarte irregular prejudica a preservação de áreas verdes e de preservação ambiental (APPs), principalmente às margens de córregos e
rios. Portanto, eles evitam ou reduzem o descarte clandestino.
A instalação de Ecopontos na
cidade começou na nossa gestão
como prefeito em 2010, quando
implantamos dois: Jardim Monte Rey e Bosques do Lenheiro.
Essa política teve continuidade
chegando a sete em atividade,
sendo que o último foi instalado
no Jardim Santo Antônio (2017).
Atualmente, temos na cidade sete
Ecopontos em atividades: Mario
Dedini I, Mario Dedini II, Monte
Rey, Bosques do Lenheiro, Jardim Oriente, Santo Antonio e Artemis. Outros três foram desativados por problemas técnicos e
devido ao impacto à vizinhança.
O mais emblemático foi o do
Cecap/Eldorado, que sempre recolheu grande volume de resíduos
sólidos, incomodando os moradores dos bairros e os moradores pediram a sua desativação, solicitando da Prefeitura viabilizar uma
outra nova área na região, o que
não ocorreu até agora. Lamentável, pois a região continuou gerando resíduos em grande volume du-

rante todo o ano de
2021. Infelizmente, é
bem provável que alguns descartem irregularmente resíduos em
áreas inadequadas.
Além do Ecoponto
da região do Cecap/Eldorado há demanda
para outros em diversos bairros da cidade.
Até agora não se tem notícias de
licitação para a implantação de
novos Ecopontos. Uma gestão municipal tem quatro anos de trabalho
e com planejamento e alocação
de recursos é possível implantar
pelo menos um a cada dois anos.
O ano de 2021 foi perdido. Pena
e não sei se dá para recuperar.

O único recurso
anunciado para os
Ecopontos deve
ser o proveniente
de emenda
parlamentar do
deputado estadual
Roberto Morais
Por outro lado, o único recurso anunciado para os Ecopontos
deve ser o proveniente de emenda
parlamentar do deputado estadual Roberto Morais, no valor de R$
1 milhão, destinados pela Prefeitura para a readequação e modernização dos atuais Ecopontos:
melhoria da iluminação, instalação de câmeras. Além disso, em
dois deles serão instalados sistemas hidráulicos com caçambas.
A Prefeitura perdeu uma boa
oportunidade de utilizar recursos
próprios e ampliar os serviços dos
Ecopontos para outros bairros, começando pelo Cecap/Eldorado que
aguarda a reativação de sua área,
agora moderno. Esperamos que
nos próximos anos ocorram investimentos anuais nessa área contribuindo bastante para a sustentabilidade de nossos bairros.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Desafios aumentam durante
o período da estiagem
Até 30 de novembro, as decisões e avaliações sobre as descargas de água serão diárias
A partir de hoje, 1º, os Comitês PCJ assumem a gestão das
descargas de água do Sistema
Cantareira para as Bacias PCJ
(Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). O modelo de gestão ocorre
anualmente no “período seco”
(junho a novembro), com o objetivo de promover o uso eficiente
da água de forma a liberar somente os volumes necessários
para o abastecimento dos diversos usos da água na região.
Neste ano, o desafio é ainda
maior, pois os volumes de chuvas
abaixo da média esperada registrados no último verão resultaram em
menor recuperação do Sistema
Cantareira, que atualmente está
com seu nível em 41,6% (31/05/
2022). Entre junho e novembro, é
a Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico (CT-MH) dos
Comitês PCJ que monitora, realiza previsões e decide diariamente
qual a vazão de água do Cantareira para as Bacias PCJ, buscando
garantir o cumprimento das regras e condições para o abastecimento de 19 municípios do interior – cerca de 3,5 milhões de habitantes – que dependem diretamente do sistema de reservatórios.
Para Luciano Almeida, presidente dos Comitês PCJ e prefeito
de Piracicaba, as previsões estavam
certas. “Em 2021 percorremos uma
estiagem que exigiu muita atenção
e, como previmos, o cenário para
2022 está se caracterizando acentuado e preocupante. Mantemos
nossos trabalhos técnicos de monitoramento para conduzir o melhor uso dos recursos alocados no
Sistema Cantareira e reforçamos
junto a todos os gestores, tanto
da iniciativa pública quanto privada que se preparem para o momento, usem água com responsabilidade, ou seja somente o necessário. Juntos vamos conciliar providências e alinhamento futuro
para essa nova característica das
nossas Bacias PCJ”, comentou.
As águas que correm nos rios
das Bacias PCJ atendem a 5,7 milhões de pessoas nas cidades, além
de impulsionar negócios nas indústrias e no setor agro. O consumo é diário, mas as chuvas que
reabastecem os rios e aquíferos
não têm sido. Para isso, 19 municípios podem contar com a água
acumulada nos reservatórios do
Sistema Cantareira, que divide
atenção entre fornecer água tanto
à Região Metropolitana de São
Paulo quanto para o interior.

Profill Rhama

Volumes de chuvas abaixo da média esperada registrados no último
verão resultaram em menor recuperação do Sistema Cantareira

Este é o sexto ciclo deste trabalho que, desde 2017, quando foi
publicada a nova outorga do Sistema Cantareira, garante a gestão
compartilhada entre os Comitês
PCJ, os órgãos gestores ANA
(Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) e DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo), assim
como a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo). Os Comitês PCJ têm garantidos 158 bilhões de litros para utilização de junho a novembro.
“Neste momento, é importante
que todos os usuários de água –
nas cidades, na indústria e no
campo – entendam a importância
de se usar a água com eficiência,
seja sua origem do Sistema Cantareira, de fontes subterrâneas ou
de outros cursos d’água, pois viveremos um período realmente seco”,
ressaltou André Navarro, secretário-executivo dos Comitês PCJ.
Para essa gestão, a CT-MH
conta com ferramentas de previsão, critérios técnicos e discussões de especialistas e usuários
de água entre os mais de 130
representantes de diversos segmentos que fazem parte do grupo.
Os Comitês PCJ vem investindo em
aperfeiçoamento nas ferramentas
de previsões meteorológicas e hidrológicas futuras. Para embasar
as decisões, a CT-MH conta também com os dados on-line fornecidos pela Sala de Situação PCJ/
DAEE (www.sspcj.org.br).
SITUAÇÃO ATUAL - O nível do Sistema Cantareira em 31
de maio está em 41,6%, o que é
considerado estado de atenção.
As chuvas registradas no último
trimestre deste ano foram abaixo
da média e, para os próximos me-

ses, há tendência de reduzidas precipitações. “A CT-MH é o espaço
onde os usuários e a sociedade
debatem e decidem pelas vazões a
serem descarregadas. A convivência com os efeitos das mudanças
climáticas tem trazido desafios
adicionais nos períodos secos para
a segurança hídrica de todos os
usos da água nos 19 municípios
que dependem diretamente do Sistema Cantareira, assim como para
cerca de 45 cidades que se abastecem de outros mananciais. Os
trabalhos possuem um olhar plurianual e buscam zelar pela máxima eficiência do uso desta água
reservada”, segundo Alexandre
Vilella, coordenador da Câmara
Técnica de Monitoramento Hidrológico dos Comitês PCJ.
No interior, as 19 cidades
onde o abastecimento é influenciado pelas descargas de água do
Sistema Cantareira são: Americana, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Campinas, Hortolândia, Jaguariúna,
Jundiaí, Itatiba, Limeira, Monte
Mor, Morungaba, Nazaré Paulista, Paulínia, Pedreira, Piracaia,
Piracicaba, Sumaré e Valinhos.
Nas Bacias PCJ, há outros 45
municípios que não dependem diretamente das calhas dos rios influenciadas pelo Cantareira para
abastecimento e, portanto, utilizam outros mananciais que também necessitam de atenção e incentivo ao uso eficiente da água.
GT-ESTIAGEM - Em junho
de 2021, os Comitês PCJ instituíram Grupo de Trabalho voltado a
coordenar a “Operação de Estiagem
PCJ – 2021”, com o objetivo de discutir ações voltadas ao planejamento e enfrentamento de possíveis problemas decorrentes da estiagem aos

usuários de recursos hídricos das
Bacias PCJ. Em 2022, o grupo foi
novamente criado, tendo em vista
a continuidade de registros de precipitações e vazões abaixo das médias históricas. Entre os trabalhos
em curso, destaca-se a criação do
“Movimento PCJ pelo Uso Eficiente da Água”, destinado a sensibilizar os atores locais sobre a problemática, bem como reunir, em seu
hotsite (movimentopcj.org.br), documentos e outros materiais produzidos nas operações de estiagem.
ATUAÇÃO - Há mais de 28
anos, os Comitês PCJ e a Agência
das Bacias PCJ que, entre outras
funções, atua como secretaria executiva dos colegiados, têm realizado diversas ações para garantir
quantidade e qualidade de água na
região, especialmente com distribuição de recursos provenientes da
cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Trabalhar pela água das
próximas décadas sempre foi o desafio diário das duas entidades. O
fomento sempre foi diversificado
entre proteger as nascentes, reflorestar, coletar e tratar esgoto e
combater as perdas de água nas
76 cidades nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
O trabalho também está no
estudo do uso da água pelas cidades, pelas indústrias e pelo agronegócio que, precisam igualmente do
bem natural para respectivamente
manterem suas vidas, empregos e
alimentos, para hoje e para futuras gerações. Ao longo destes anos,
incluindo as contrapartidas dos
tomadores, mais de R$ 800 milhões foram destinados para administrações públicas dispostas em
estabelecer uma relação eficiente do
uso da água e criar um legado para
o futuro dos recursos hídricos.

Malversação: face velada do peculato e da corrupção
Almir Pazzianotto
Pinto

A

experiência ensina que a Fazenda Pública, assim considerada a soma
de valores pagos pelos
contribuintes ao Tesouro Nacional, Estadual
ou Municipal, é indefesa diante do peculato, da corrupção, da advocacia administrativa,
da malversação dos recursos.
Malversar significa conduta
dolosa, com esbanjamento de dinheiro público. Corresponde ao peculato previsto no artigo 312 do
Código Penal, punido com reclusão de 2 a 12 anos, além da multa.
Nelson Hungria, integrante da
Comissão Revisora do Anteprojeto
do Código Penal (Decreto-lei nº
2.848, de 7/12/1940) e Ministro do
Supremo Tribunal Federal, equipara a malversação ao peculato. Nas
palavras do jurista, “Com a apropriação ou malversação do dinheiro, valor ou outro bem móvel pertencente ao Estado ou sob a guarda deste é que se realiza a violação
do dever funcional. Uma e outra
são como corpo e alma, como esmeralda e cor verde, como fel e
amargor” (Comentários, Ed. Forense, RJ, 1958, vol. IX, pág. 349).
O Brasil é o paraíso de peculatários, lobistas e aproveitadores de
dinheiro do povo. Não é necessário
viajar ao Egito para conhecer obras
faraônicas superfaturadas. Pulu-

lam pelo território nacional. São raros, entretanto, os corruptos condenados que cumprem
pena em penitenciária ou
em prisão especial, onde,
quase sempre, gozam de
generosas regalias.
A Operação Lava
Jata trouxe à tona um
dos casos mais conhecidos de malversação de dinheiro do povo. A reviravolta dada
aos processos pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, ao conceder habeas
corpus a cidadão solto e não ameaçado de prisão, não consegue
desbaratar os fatos, dissipar as
provas, relegar ao esquecimento o
esquema de corrupção em que estavam mancomunados integrantes da cúpula do Governo Federal
e representantes de partidos.
A impunidade que caracteriza
o crime de peculato ou malversação
não deve ser debitada à ausência de
legislação. Além dos artigos 37, parágrafos 4º e 5º, e 85, da Constituição da República e do Código Penal,
temos a Lei nº 1.079. de 10/4/1950,
que “Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento”, a Lei nº
12.846, de 1º/8/2013, que “Dispõe
sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, e dá outras providências”.
Se não há falta de leis, como

“Obras públicas
no Brasil são
mal planejadas,
mal executadas,
superfaturadas
e inacabadas”
(Lúcio Costa)
se explica o número mínimo de
agentes da Administração Pública processados e punidos por atos
de improbidade administrativa? A
resposta vamos encontrar no Padre Antônio Vieira que, no Sermão da Primeira Dominga do Advento, apontou o dedo para o pecado da omissão, quando pregou:
“A omissão é o pecado que com
mais facilidade se comete e com
mais dificuldade se conhece; e o
que mais facilmente se comete e
mais dificultosamente se conhece, raramente se emenda”.
Exemplo extremo de malversação de dinheiro público encontra-se em São Paulo, à vista de todos. Refiro-me à Linha 17- Ouro
do monotrilho em obras sobre a Av.
Jornalista Roberto Marinho, destinado a ligar o Aeroporto de Congonhas à Estação Jabaquara e à
Estação São Paulo-Morumbi.
O trajeto original de 17,7 km,
com 17 estações, foi reduzido a
7,7 km, entre o Morumbi e o Jardim Aeroporto. Planejado pelo exgovernador Geraldo Alckmin, deveria ter sido inaugurado em
2014, antes da Copa do Mundo.

A construção se destaca pelas dimensões exageradas. Ignora-se quanto dinheiro foi consumido nas fundações, nas pilastras
de muitos metros de altura, nas
estações, no leito, onde se diz que
em futuro incerto e não sabido circularão trens de alta velocidade.
Em toda a extensão, debaixo de
dezenas de árvores, habitam famílias sem teto e moradores de rua.
Explorada por traficantes, a venda do crack prospera no local.
O art. 37 da Constituição
ordena que “a administração
pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.
No caso do Linha Ouro do Monotrilho, há fortes indícios de transgressão dos princípios de moralidade, publicidade e eficiência.
No exercício de função institucional (Constituição, art. 129, III),
o Ministério Público de São Paulo
deve promover Inquérito Civil para
investigar se há crime de peculato,
de corrupção ou de malversação e
denunciar os responsáveis à Justiça.
É a exigência que se faz em defesa da probidade administrativa.
———
Almir Pazzianotto Pinto,
advogado, foi ministro
do Trabalho, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
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CCZ realiza controle de escorpiões
no Cemitério da Vila Rezende

Entidade quer recuperação do
conhecimento durante a pandemia
Divulgação

Trinta animais foram capturados e enviados para o
Instituto Butantan para produção de soro antiescorpiônico
Na manhã de segunda-feira,
30, o setor de Animais Sinantrópicos do CCZ (Centro de Controle de
Zoonoses), vinculado à Secretaria
Municipal de Saúde de Piracicaba,
retornou ao Cemitério da Vila Rezende para uma segunda ação de
controle populacional de escorpiões
realizada nos cemitérios do município. Nesta ação, foram capturados 30 escorpiões amarelos (espécie Tityus serrulatus). Além de auxiliar no controle destes animais no
município, a iniciativa colabora
com o Instituto Butantan na produção de soro antiescorpiônico,
utilizado em seres humanos picados pelo animal peçonhento.
Na última ação, em 23/05, foram recolhidos 28 escorpiões.
Conforme explicou o coordenador do CCZ, Matheus Santos,
inicialmente a ação aconteceria
no Cemitério da Saudade, porém,
foi retomada na Vila Rezende.
“Verificamos que o índice de incidência de escorpiões, bem como
o de acidentes no Cemitério da
Saudade está baixo, motivo pelo
qual decidimos fazer nova ação
na Vila Rezende, onde o aparecimento de escorpiões tem sido
maior”, esclareceu Santos, ao
lembrar que os animais capturados foram encaminhados ontem, 31, ao Instituto Butantan.
De acordo com Santos, a ação
que foi retomada na semana passada estava suspensa há quatro anos.
“Retomamos as capturas e elas vão
acontecer, inicialmente, as segundas-

feiras. Este trabalho é realizado
por dois funcionários do CCZ, devidamente treinados e colabora
muito para o controle da população de escorpiões nos cemitérios”.
Segundo o Departamento
de Vigilância Epidemiológica
(VE) de Piracicaba, de 1º janeiro até 23 de maio deste ano, foram registradas 438 ocorrências de picada de escorpiões na
cidade; ao longo de 2021 foram
1.311 acidentes com escorpiões.
Em nenhum dos anos houve
óbitos de pessoas picadas por escorpiões, mesmo assim, o número
é preocupante, motivo pelo qual a
Secretaria de Saúde pede atenção
da população para evitar acidentes. “É um número preocupante e
precisamos alertar a população.
É possível evitar os acidentes com
estes peçonhentos tomando cuidados rotineiros em casa, como a
vedação de frestas de portas e janelas e dos ralos, bem como evitar acúmulo de entulho em casa
e terrenos”, destacou Filemon Silvano, secretário de Saúde.
CUIDADOS – A Secretaria
de Saúde reforça que todo o trabalho do CCZ com relação aos escorpiões é baseado nos protocolos do
Instituto Butantan (SP), que preconizam a prevenção, por meio do
controle físico do ambiente. Dessa
maneira, a orientação é que quintais, jardins, terrenos e áreas verdes ou áreas naturais de ocorrência de animais peçonhentos devem
ser mantidos constantemente lim-

Justino Lucente

Bebel diz que o programa para a recuperação do conhecimento
deve ir muito além do processo de recuperação rotineiro

Mauricio José Canale, agente do CCZ, faz a captura de escorpiões

pos, sem mato alto, lixo ou entulho,
já que os escorpiões se abrigam
nessas vegetações ou materiais, podendo invadir as residências próximas, ocasionando acidentes.
Em caso de acidente (picada)
com escorpiões, a orientação é lavar o local com água e sabão, fazer
compressa de água morna no local, procurar atendimento médico,
imediatamente, em um pronto-socorro mais próximo do local da ocorrência. No caso de crianças até 10
anos de idade e idosos, devem ser
encaminhados diretamente à Santa Casa de Piracicaba ou à UPA
(Unidade de Pronto Atendimento)
Vila Cristina, que são referência na
cidade neste tipo ocorrência.
ESCORPIÕES – Existem

duas espécies de escorpiões que
ocorrem em Piracicaba, sendo o
escorpião amarelo (Tityus serrulatus) e o marrom (Tityus bahiensis). O escorpião amarelo é o mais
prevalente, tanto em população,
quanto em ocorrência de acidentes
e com maior agravo, já que possui
veneno mais potente, além disso, é
animal partenogenético, existindo
somente fêmeas, as quais se reproduzem assexuadamente, sem a necessidade de parceiro, com o desenvolvimento do embrião a partir
de um óvulo não fecundado. Com
menos frequência, o escorpião marrom produz acidentes com menor
gravidade; são animais com dimorfismo sexual (existindo macho e
fêmea), com reprodução sexuada.

S AÚDE

Vereador parabeniza escola por campanha de prevenção
O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) entregou nesta segundafeira (30) voto de congratulações a alunos, professores, diretora e vice-diretora da Escola
Estadual "Professor Dionetti
Callegaro Miori" pelo desenvolvimento do "Projeto de Vida".
A homenagem, aprovada pela
Câmara com o requerimento 224/
2022, reconheceu a campanha realizada com os alunos dos 2º e 3º
anos do ensino médio da escola localizada no bairro Água Branca.
Eles saíram para levar à população
informações de conscientização
sobre a gravidez na adolescência e
de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).
O lugar escolhido para a exposição do trabalho escolar foi o varejão municipal do Jardim Oriente, que recebeu a exibição do material que diz respeito à gravidez na
adolescência. O material faz parte

do "Projeto de Vida", disciplina do
Programa de Ensino Integral (PEI).
Cartazes com os mais diversos tipos de contraceptivos e outros que traziam alertas sobre assédio sexual e aborto, além de distribuição de preservativos, maquetes de útero e ovário e uma boneca
grávida representando a mulher jovem foram os destaques do evento.
Os alunos distribuíram folders com informações sobre as
DSTs e cadernetas de saúde da
adolescente preparada pelo SUS
(Sistema Único de Saúde).
A professora Dalva Pereira de
Souza é a responsável pelo "Projeto
de Vida", trabalho desenvolvido em
sala de aula e levado para a conscientização da população. De acordo
com ela, o tema abordado no próximo bimestre será a obesidade.
Segundo Dalva, os trabalhos
feitos na escola recebem apoio da
diretora, Andrea Cristina Mainar-

Assessoria Parlamentar

Thiago Ribeiro homenageou a EE "Professor Dionetti Callegaro Miori"
por campanha de orientação sobre a gravidez e prevenção às DSTs

des, e da vice-diretora, Carol Sartori. No dia do evento, o professor
Elcio Maichaki acompanhou os
alunos na distribuição do material
de prevenção à gravidez e às DSTs.

A entrega do voto de congratulações ocorreu no pátio da unidade escolar, na presença da equipe gestora e de professores e alunos da rede estadual de educação.

P ROGRAMA

H OMENAGEM

CastraFácil já atendeu 97
Moção de aplausos
reconhecerá amazona gatos em dois sábados
por conquista em rodeio
A conquista do 1º lugar na
categoria Júnior Principiante
da prova dos Três Tambores na
Copa Wrangler NSG 2022 pela
amazona Gabriela Assarice Nalim, que aconteceu entre os dias
24 e 29 de maio na cidade de
Avaré (SP), será reconhecida por
meio da moção de aplausos 84/
2022, aprovada na noite desta
segunda-feira (30) pela Câmara Municipal de Piracicaba.
De autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), a propositura
explica que o objetivo da prova
dos três tambores "é fazer o contorno em volta dos tambores que
ficam na arena em forma triangular, à uma distância de 30 metros cada um. Ganha o competidor que fizer o percurso em menos tempo, pois o cronômetro é
ligado quando o focinho do cavalo cruza a linha de partida. O
primeiro tambor deve ser contor-

nado em giro de 360º da esquerda para a direita, e os dois últimos também devem ser contornados em um giro de 360º, porém, da direita para a esquerda".
A moção ressalta que Gabriela Assarice Nalin conquistou a prova com o cavalo Katina Pop Boom Kado, da raça
Quarto de Milha, com o tempo
de 17.103 segundos e que "a prova dos Três Tambores é muito
democrática e permite que competidores de todas as idades
participem, além de ser uma
modalidade em que as mulheres
conquistaram de vez seu espaço
no mundo country, antes masculino, mas que agora também é
um mundo country feminino".
A honraria será entregue à
atleta Gabriela Assarice Nalin,
em data a ser definida, e igualmente encaminhada ao treinador
Claudio Luís Pereira Granja.

Noventa e sete gatos já foram
castrados pelo projeto CastraFácil,
realizado pelo Centro de Controle
da Zoonoses (CCZ), vinculado à
Secretaria Municipal de Saúde. Somente na ação do último sábado,
28, 50 animais foram atendidos;
na primeira ação, em 14/05, foram
47 gatos castrados. A ação também
tem apoio de profissionais voluntários e protetores independentes
de animais da cidade e o foco é o
controle populacional de gatos de
rua e núcleo de gatos instalados
em bairros carentes da cidade.
O coordenador do CCZ, Matheus Santos, explica que o resultado foi positivo. “Agendamos 50
animais e todos vieram realizar o
procedimento e isso é muito positivo, já que não houve faltosos. A
adesão da população aos nossos
trabalhos de castração tem sido
mais efetiva após a criação do
agendamento online do procedimento. Não estamos gerando
mais filas e transtornos nos postos de saúde e a população vem
no dia exato que precisa, diminuindo muito o índice de faltas aos

agendamentos. Isso é sinal que
estamos no caminho certo”.
Na ação de sábado, 28, o CCZ
manteve equipe com dois veterinários, supervisor de equipe e agentes de zoonoses, além de um médico veterinário voluntário que deu
suporte no pré e pós-operatório
dos gatos. “Esses mutirões ocorrerão de acordo com a avaliação
da equipe da Sedema, por meio do
Núcleo de Bem-Estar Animal,
quinzenalmente, de acordo com a
gravidade da situação e dos bairros que encontram animais sem
esterilização”, explicou Santos.
Para o secretário de Saúde,
Filemon Silvano, o trabalho do CCZ
e Núcleo de Bem-Estar Animal é o
mais positivo possível. “Estamos
ampliando ações, ampliando acesso da população aos serviços disponibilizados e combatendo os
maus-tratos aos animais de forma mais efetiva. A equipe está realizando um trabalho inovador e
nunca antes realizado na cidade,
principalmente pela grande participação de voluntários e protetores de animais independentes”.

A Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial de
Ensino do Estado de São Paulo)
quer que o governo do Estado
garanta condições para que os
estudantes das escolas estaduais
possam recuperar o conhecimento que não foi possível durante a
pandemia da covid-19, ao mesmo tempo que faz campanha contra a aprovação do ensino domiciliar pelo Congresso Nacional.
Esses dois pontos serão pautas
dos comitês de lutas que estão sendo criados nas diversas regiões do
Estado para atuar na defesa da
democracia, dos serviços públicos,
dos direitos da classe trabalhadora e da população, conforme deliberação da diretoria estadual da
Apeoesp, tirada nesta última segunda-feira, 30 de maio, reafirmando decisão e encaminhamento anterior do Conselho Estadual
de Representantes da entidade.
De acordo com a presidenta
da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT), pesquisa realizada pela entidade, por
meio do Instituto Vox Populi, em
2021, identificou que o governo
do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Educação, não
forneceu aos professores e aos estudantes da rede estadual de ensino os meios técnicos e pedagógicos para que fossem trabalhados, com as limitações impostas
pela pandemia, os conhecimentos necessários em meio virtual.
Diane disso, Bebel diz que
hoje os estudantes se ressentem
desta lacuna, sem que a Secretaria da Educação implemente um
programa para a recuperação
desses conhecimentos, que deve
ir muito além do processo de recuperação rotineiro que ora está
sendo ofertado nas escolas. “Além
de insuficiente, a forma pela qual
a Resolução 26/2022 organiza

essa recuperação tem dado margem a que algumas escolas classifiquem estudantes de acordo
com seu grau de dificuldade,
agrupando-os em classes identificadas por cores, o que estigmatiza
e discrimina aqueles alunos com
maior déficit de aprendizagem”.
Para ela, um plano de recuperação do conhecimento deve
implicar num projeto pedagógico específico, em cuidadoso – e
urgente – planejamento e envolve, inclusive, contratação de
mais professores. “Por interessar à classe trabalhadora, que
mantém seus filhos nas escolas
públicas, devem também estar na
pauta dos comitês”, defendeu.
Paralelo a isso, a Apeoesp está
desenvolvendo junto à categoria
uma campanha para que todos
pressionem os senadores e as senadoras para que votem contra o
projeto de lei 3179, aprovado na
Câmara dos Deputados, que institui o ensino domiciliar. A deputada Professora Bebel diz que essa
campanha deve ser debatida também junto à sociedade, através
dos comitês de luta, “pois se trata de defender o direito dos filhos e filhas da classe trabalhadora a terem acesso a ensino público, gratuito, de qualidade”.
A presidenta da Apeoesp diz
que o projeto do ensino domiciliar
vai na contramão do que estabeleceu o Plano Nacional de Educação,
que é o acesso e permanência de
todas as crianças e adolescentes na
escola, de forma presencial. “Permitir ensino domiciliar implica em
abandonar de vez alguns dos pilares básicos da educação, entre eles
a igualdade de acesso de todos os
brasileiros ao mesmo padrão de
qualidade educacional, a socialização de crianças e adolescentes
no ambiente escolar e a valorização dos professores”, enfatiza.

P AVIMENT
AÇÃO
VIMENTAÇÃO

Propositura cobra reparos no
asfalto do Altos da Boa Vista
Requerimento 423/2022, de
autoria do vereador Anilton Rissato (Patriota), cobra explicações da
Prefeitura Municipal sobre a recuperação da massa asfáltica do bairro Altos da Boa Vista, localizado
nas imediações do Parque Piracicaba. O documento foi aprovado
na noite desta segunda-feira (30),
durante a 22ª reunião ordinária.
Rissato pontua que diversas
indicações, apontando os mesmos
questionamentos, foram enviadas à Administração Municipal
cobrando reparos em ruas daque-

le loteamento. O parlamentar tem
recebido, constantemente, queixas dos moradores sobre as condições precárias do asfalto.
No bojo do requerimento,
Anilton Rissato questiona se existe algum impedimento para que
seja realizado a recuperação nas
ruas do bairro. “Se não existe impedimento, por qual motivo a demora para que seja reparado o
asfalto”. O Executivo tem o prazo
de 15 dias para responder ao requerimento do vereador, podendo
ser prorrogado por igual período.

C OMUNICAÇÃO

Portal Nova 15 será homenageado
com voto de congratulações
O requerimento 438/2022, de
autoria do vereador Gilmar Rotta
(PP), presidente da Câmara, que
concede voto de Congratulações ao
Portal Nova 15 pelos serviços prestados para a comunicação e disseminação de informações de qualidade e com relevância para a sociedade Piracicabana e regional, foi
aprovado em caráter de urgência
durante a 22ª reunião ordinária,
realizada nesta segunda-feira (30).

De acordo com a propositura, o portal foi fundado em setembro de 2019 e é pioneiro em
Piracicaba no formato audiovisual. Sua transmissão via internet
utiliza a tecnologia em streaming,
que faz a transmissão de som e
imagem em tempo real, conseguindo desta forma um alcance global
na audiência. Sua programação é
diversificada, com foco no esporte, jornalismo e entretenimento.

A Tribuna Piracicabana
A5

Quarta-feira, 1º de junho de 2022

C OLETIVO U RBANO

Motoristas conquistam
12,47% de reajuste salarial
Divulgação

A BASTECIMENTO

Semae finaliza instalação dos tubos
da Adutora Marechal-Pauliceia
Teste de estanqueidade, que verifica se há vazamentos na rede,
será realizado na avenida 31 de Março e rua Silva Jardim

João Soares, presidente do Sindicato, coordena assembleia
que os trabalhadores do transporte aprovaram o acordo

Em assembleia nesta terça (31),
motoristas do transporte coletivo
urbano de Piracicaba aprovaram
proposta de reajuste salarial de
12,47% de reajuste à categoria. A
assembleia foi promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em
Transporte Urbano de Piracicaba
e Região e realizada na sede da
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Piracicaba Elética, nos
períodos da manhã e tarde, garantindo que todos os trabalhadores
pudessem avaliar a proposta de
acordo da campanha salarial.
De acordo com o presidente do
sindicato, João Soares, a proposta
para celebração do acordo da campanha salarial deste ano, aprovada pela categoria nas duas assembleias, estabelece reajuste de 8%
em primeiro de maio e mais 4,47%
em outubro deste ano, totalizando
12,47%. Com esse reajuste, o piso
salarial dos motoristas, por exem-

plo, passa a partir de primeiro de
maio, data-base da categoria,
para R$ 3.162,65, enquanto que
em outubro chega a R$ 3.293,34.
No acordo, que beneficia cerca de 600 trabalhadores, também
foi garantida a elevação do tíquete-refeição para R$ 34,00 por dia,
o que totaliza R$ 850,00 no mês,
inclusive o seu pagamento no mês
que o trabalhador estiver em férias. Foi assegurado ainda a elevação do prêmio de Participação nos
Lucros e Resultados para R$
1552,08. “Diante da atual conjuntura econômica que estamos vivendo e da nossa realidade na cidade,
com a empresa que faz o transporte coletivo sendo contratada
emergencialmente, pode ser considerado um bom acordo, uma
vez que conseguimos repor a inflação do período e ainda mantermos as conquistas históricas dos
trabalhadores”, diz João Soares.

FUMHIS

Com entrada de substitutivo,
PL sobre conselho é adiado
O projeto de lei 32/2022, do
Executivo, que dentre outras disposições buscar alterar a composição de assentos no Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FUHMIS), saiu da pauta da 22ª reunião ordinária de 2022, na noite
desta segunda-feira (30), após a
entrada de um substitutivo da vereadora Rai de Almeida (PT).
Pelo atual regramento em vigor, a lei Lei 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, o Conselho Gestor do
FUMHIS é composto de forma paritária por órgãos e entidades do
Executivo e representantes da sociedade civil, e é comandado pelo
Diretor-Presidente da Emdhap.
Com a proposta do projeto de
lei 32/2022, 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 substitutivo proposto por
Rai de Almeida busca, no entanto,
garante no texto da lei a previsão
expressa da paridade entre membros do Executivo e de representantes da sociedade civil, e também

estabelece que o conselho será composto por 12 membros, ou seja, seis
representantes de cada segmento.
A propositura ainda busca incluir a previsão de que os suplentes
dos representantes oriundos da
sociedade civil sejam indicados pelo
Conselho Municipal do Orçamento Participativo (três suplentes),
pelo Conselho Municipal de Habitação (um suplente) e pelo Conselho da Cidade (um suplente), e também estipula a indicação de apenas
um representante advindo de "associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, juridicamente constituídas
e atuantes, de segmentos ligados à
área de habitação devidamente expressos em seus estatutos sociais,
com o seu respectivo suplente".
Ao solicitar um pela ordem,
o líder de governo na Câmara, Josef Borges (Solidariedade) disse
que "esse é um projeto muito importante que trata da moradia
popular e já é a terceira vez que se
apresentam emendas e substitutivos e ele sai da pauta. É bom
lembrar que o município está em
pendência e precisa ser votado
isso aí com urgência, e é incrível
que venha de quem defende a
moradia popular", analisou.
Sílvia Morales (PV), do
Mandato Coletivo "A Cidade é
Sua", ao solicitar um pelo ordem,
na sequência, lembrou que ela
também é autora de emenda ao
projeto de lei 32/2022, já tramitada pelas comissões da Casa, e
disse: "tudo que vem para melhorar o projeto para política habitacional é importante", ponderou.

A NHUMAS

Requerimento reforça pedido
por manutenção em travessa
O vereador Cassio Luiz Barbosa, o Cassio Fala Pira (PL),
volta a cobrar da Prefeitura melhorias em toda a extensão da
travessa Maria Ferraz Furlan,
em Anhumas. De sua autoria, o
requerimento 429/2022, aprovado nesta segunda-feira (30),
na 22ª reunião ordinária, reforça o pedido que o parlamentar
já havia feito na indicação 685/
2022, de fevereiro deste ano.
"Moradores reivindicam a
manutenção com a passagem de
máquinas e a colocação de cascalhos. O local é de grande fluxo de
veículos pesados que trafegam na

região e também de pedestres. Em
épocas de chuvas, fica dificultado
ainda mais o acesso, pois há muitos buracos e a estrada fica escorregadia, inclusive causando atolamentos constantes dos veículos, podendo ocasionar graves acidentes", relata o autor do requerimento.
"O transtorno é recorrente e,
até o momento, o problema não foi
sanado", acrescenta Cassio Fala
Pira, que pergunta à Prefeitura se
existem estudos ou projetos para a
melhoria da estrada e que soluções
podem ser aplicadas ao caso "enquanto não for possível resolver
definitivamente o problema".

O Semae finalizou a instalação dos tubos na nova Adutora
Marechal-Pauliceia e realizará
hoje, 1º, teste de estanqueidade,
que verifica se há vazamentos na
rede. O teste é realizado com abertura da válvula de descarga localizada na avenida 31 de Março.
Outra manobra de válvula será
na rua Silva Jardim, próximo à
Travessa João Guerra. Com isso,
de acordo com o Semae, poderá
haver baixa pressão no abastecimento da região da Pauliceia.
Juliana Ferreira, engenheira
civil do Semae, explica que o teste é
para confirmar se não há vazamentos na nova rede. “O teste será realizado com o apoio das regionais
Centro e Pauliceia, tendo em vista
que há a possibilidade de vazamentos nas seguintes ruas: Silva Jardim, Guaporé, Mariano Malosso,
Ernesto Rizzi, travessa Ceará, tra-

vessa Amazonas, avenida Bairro
Verde, Dona Hilda e Dona Ilidia
Bacchi, Avenida Independência
próximo à Santa Casa e avenida
31 de Março, no cruzamento com
a rua Dona Hilda”, explicou.
A instalação dos tubos da
Adutora Marechal-Pauliceia foi
realizada por meio de contrapartida pela empresa Pacaembu
Construtora S.A. A obra teve início no final de janeiro e foram
instalados 2.813 metros de tubos.
A obra teve início na Estação
Elevatória e Reservatório Marechal,
localizados à rua Marechal Deodoro, no Bairro Alto, e terminará no
Reservatório da Pauliceia, localizado à rua Marilice Rodrigues da Silva Pinto, na Paulicéia. Está prevista no Plano Diretor de Abastecimento do Município. Após finalização das interligações – feitas pelo
Semae - serão beneficiadas cerca de

Divulgação

Instalação dos tubos da adutora Marechal-Pauliceia já foi concluída

35 mil residências e 100 mil pessoas de 16 bairros: Pauliceia, Água
Branca, Jardim Califórnia, Chicó,
Campestre, Dona Antônia, Monte

Líbano, Vila Cristina, Jardim Itapuã, Novo Horizonte, Kobayat Líbano, São Jorge, Nova Suíça, Volta
Grande, Jupiá, Glebas Califórnia.

A FLUENTES

Uso correto da rede coletora é tema de reuniões de programa
O uso correto da rede coletora
de esgoto foi um dos temas tratados pela área de Responsabilidade
Social da Mirante, durante encontros do Programa Afluentes realizados nos CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) dos
bairros Novo Horizonte, Jardim
São Paulo, Mario Dedini, Piracicamirim, Eldorado, Vila Sônia e São
Jose, no mês de maio. Os números
mostram que a conscientização sobre o tema deve ser ininterrupta
junto à população: somente no ano
passado, foram descartadas 110
toneladas de material sólido e lixo
nas redes de esgoto de Piracicaba.
O objetivo do Afluentes é
promover a integração entre a
população e a empresa, buscando estabelecer um canal aberto
de comunicação com a comunidade. Dessa maneira, a Mirante
ouve os moradores, conhece suas

necessidades, sugestões e opiniões sobre os serviços prestados
e, ainda, promove o engajamento em ações de sustentabilidade.
Nos encontros, os moradores
também puderam conhecer um
pouco mais sobre o trabalho da
Mirante, que completa 10 anos em
Piracicaba, e as mudanças positivas que vieram por meio dos
investimentos no município: a
universalização do saneamento,
que garante mais saúde e qualidade de vida para a população e
para a cidade como um todo.
Durante as reuniões, assistentes sociais do Semae esclareceram dúvidas sobre o sistema de
abastecimento de água do município, bem como informações sobre o programa Tarifa Social.
PROGRAMA - O Afluentes é
um programa desenvolvido em Piracicaba desde o início da PPP (Par-

C URSOS

Divulgação

Moradores conhecem trabalho da Mirante durante reunião de Afluentes

ceria Público-Privada). Pelo Afluentes já passaram, nesses 10 anos,
aproximadamente 16 mil pessoas.
“O objetivo do Afluentes é ouvir
sugestões e contribuições da população, como forma de maximizar o

desenvolvimento sustentável, minimizando impactos e, principalmente, envolvendo a comunidade nas nossas operações e na solução mais aderente à realidade
local”, conclui Maria Aparecida.

C ORPORAÇÕES

ETEC está com inscrições GCM e PM receberão
para processo seletivo homenagem da Câmara
Divulgação

Há opções de cursos presenciais e também no formato on-line

As inscrições para o processo seletivo das Escolas Técnicas
Estaduais (Etecs) do Estado de
São Paulo estão abertas para o
segundo semestre de 2022. A Etec
Cel. Fernando Febeliano da Costa, em Piracicaba, oferece 250
vagas gratuitas em diversos cursos, além de vagas remanescentes. O prazo para inscrição é até
às 15 horas do dia 6 de junho.
Os cursos oferecidos são Administração, Eletrotécnica, Mecânica, Nutrição e Dietética, Química
e Segurança do Trabalho, todos de
forma presencial no período da
noite. Ainda há o Curso Técnico em
Enfermagem, extensão da Etec,
que será ministrado na Santa Casa
de Misericórdia de Piracicaba.
Também há vagas nos cursos
técnicos on-line (remoto) de Administração, Comércio, Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Projetos
(Especialização) e Secretariado.
Para concorrer a uma das

vagas, os candidatos devem ter
idade mínima de 16 anos, concluído ou estar cursando o segundo ou terceiro ano do Ensino
Médio, exceto para o curso de Enfermagem, em que o candidato
deve ter no mínimo 18 anos.
Após dois anos em que a seleção de novos alunos para as Etecs
era feita com base no histórico escolar devido à pandemia, desta vez,
a prova voltará a ser presencial e
está prevista para ocorrer em 3
de julho. As inscrições para o
vestibulinho devem ser feitas
exclusivamente pela internet pelo
www.vestibulinhoetec.com.br. O
valor da taxa é de R$ 39.
A diretora de Serviço Administrativo e coordenadora do Vestibulinho, Vera Ligia Semedo Schiavuzzo, lembra que o potencial de
empregabilidade aumenta para os
técnicos. “É uma oportunidade de
obter uma formação técnica de
qualidade e de graça”, afirma Vera.

A Câmara aprovou nesta segunda-feira (30), na 22ª reunião
ordinária, o requerimento 426/
2021, que concede voto de congratulações à Guarda Civil Municipal
e à Polícia Militar por prenderem
uma mulher que armazenava 3.177
porções de drogas para membros do
crime organizado. A autoria é do vereador Laercio Trevisan Jr. (PL).
De acordo com o texto, a prisão da mulher aconteceu na avenida Antonio Mendes de Barros, no
Jardim Planalto, numa ação conjunta entre policiais militares da 1ª
Companhia (equipe C) e de guardas civis da Romu (Ronda Ostensiva Municipal). A ocorrência
teve início com os soldados Re-

nan Leandro Paes e Douglas Rodrigo Barboza, que patrulhavam
pela avenida e viram quando dois
homens entregaram uma espécie
de tambor pequeno à mulher.
"Destaca-se mais uma vez o
trabalho da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar no combate
à criminalidade em Piracicaba, demonstrando o comprometimento
com a segurança de nossos cidadãos e o cumprimento de sua missão, que é a proteção integral do
cidadão de bem. É muito importante a integração entre as forças de
segurança, porque a população é que
ganha com isso e o resultado é o
prejuízo para o crime organizado",
ressalta trecho do requerimento.

A LIMENTEC

Poupar com a polpa de goiaba
Alunos do primeiro ciclo do
curso de Tecnologia em Alimentos
da Fatec Piracicaba Dep. “Roque
Trevisan” estão tratando a polpa
da goiaba para serem aproveitadas
em estações nas quais não há colheita. O produto será apresentado
para degustação na Alimentec
2022, feira acadêmico-científica
realizada pela faculdade, a partir
de hoje, 1º, das 8h30 às 12h.
As polpas de frutas congeladas são tão poderosas para a
saúde quanto as versões naturais dos mesmos alimentos, pois
o processo de armazenamento,
quando feito corretamente,
mantém as propriedades intactas e frescas para consumo. Versáteis, essas polpas podem servir

de diversas maneiras, tais como
sucos integrais, mousses, sorvetes, geleias e diversas sobremesas sem perder os nutrientes essenciais para uma vida saudável.
Os alunos do curso do primeiro ciclo do curso de Tecnologia em
Alimentos têm o objetivo de demonstrar a importância do aproveitamento total da goiaba e a variabilidade de suas boas opções
para quem não tem tempo para fazer um suco de fruta natural e lembram que é importante não utilizar
açúcar na preparação da polpa.
SERVIÇO
A Fatec Piracicaba fica na
rua Diácono Jair de Oliveira, 651, no Santa Rosa
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H OMENAGEM

EEP participará do Interpira
com mais de 100 atletas

Roberto Morais recebe título
de Cidadão Anhembiense
Divulgação

Equipe quer repetir o resultado do último campeonato, quando foi a grande
campeã dos jogos, realizados em formato virtual devido à pandemia
A Atlética da EEP - Associação Esportiva da Escola de Engenharia de Piracicaba foi selecionada para participar de um dos
campeonatos que, depois da pandemia, voltou a movimentar os
universitários em Piracicaba: o
Interpira. O evento, com suas diversas modalidades esportivas,
está marcado para acontecer nos
dias sexta, 3, sábado, 4, e domingo, 5, no complexo esportivo do
XV de Piracicaba e nos campos
da Esalq; com abertura às 18h30
no Ginásio do XV e festa de confraternização após os jogos.
O evento ocorre há mais de
dez anos, com a participação
das principais faculdades de Piracicaba. Este ano, as disputas
ocorrerão entre a EEP, Fatec,
IFSP, FOP, Esalq, Medicina
Anhembi Morumbi e Fatep.
O presidente da Atlética, Bru-

no Rafael de Souza Ferreira, considera que essa é a melhor oportunidade que a EEP tem de chegar à
mais alta colocação do pódio. “É
grande a expectativa e o empenho
dos atletas selecionados para representar a instituição”, disse.
“Tivemos mais de 400 alunos inscritos e selecionamos pouco mais de 100 atletas para disputar as modalidades de futebol
de campo, futsal, vôlei, handebol,
basquete, natação e truco”, disse.
Ele conta que os treinos começaram há mais de quatro meses nos
campos e quadras da EEP e convida todos alunos para torcerem
pelos times em busca do tão esperado pódio. “A equipe conta até
com animação de torcida, com a
Bateria da Atlética para fazer muito
barulho e animação”, antecipou.
Para o aluno Carlos Eduardo Arthur Silva, diretor de Es-

Divulgação

Entrega do Título de Cidadão Anhembiense ocorreu na segunda (30)

Atletas EEP durante um dos treinos realizados antes das aulas

portes da Atlética, esse é um dos
eventos mais importantes do calendário esportivo da Associação
e cada atleta dará o melhor de si.
“Participamos da edição online
dos jogos em 2020, devido à pan-

demia, e a EEP foi a grande campeã. “Queremos repetir esse resultado no formato presencial”, considerou, convidando a todos para
seguirem a atlética nas redes sociais pelo instagram @atletica_eep.

D EMANDA

Moradores do Nho Quim reivindicam a criação de um parque no bairro
Os encaminhamentos das
demandas dos moradores do
bairro Nhô Quim foram apresentados pelo vereador Josef Borges
(Solidariedade) e pelo deputado
Alex de Madureira (PL) referente à APP (Área de Preservação
Permanente) que os parlamentares estão trabalhando para que
os pedidos sejam atendidos.
As moradoras Daniela Ibanhes, Vanda Zambello e Luciana Coicerv Djordjevic participaram de reunião com o vereador
e o deputado na semana passada, para saber sobre a instalação da pista de caminhada, postes de iluminação e limpeza da
área para que a população possa
utilizar o local como espaço de
lazer e atividades esportivas.
A proposta que vem sendo
discutida é a criação de um parque naquela área, respeitando
as características e a preservação da APP. “O projeto já está
sendo elaborado pela prefeitu-

ra e contempla todas as solicitações apresentadas pelos moradores que me entregaram o
abaixo-assinado no ano passado”, afirmou Josef Borges.
O deputado também apoia
a iniciativa e se comprometeu a
destinar uma emenda parlamentar para que a prefeitura
possa executar o projeto. “Assim que a prefeitura enviar o
memorial descritivo e o orçamento do projeto, estando no período
permitido pela legislação, destino
o recurso para a implantação”,
explicou Alex de Madureira.
Para as moradoras, os esclarecimentos foram importantes
para tirar todas as dúvidas de
como funcionam os trâmites de um
projeto no poder público, principalmente em uma APP, que exige licenciamento para que todas as intervenções não causem danos ambientais e até mesmo para a recuperação da mata nativa no local,
que é um dos objetivos do projeto.

O deputado estadual Roberto Morais (Cidadania) recebeu,
na segunda-feira (30), o Título
de Cidadão Anhembiense. O vereador e presidente da Câmara,
Rodrigo Pinto (Pomba), foi o
autor da propositura aprovada
por unanimidade, que concedeu ao deputado o título. “Para
nós é uma alegria e uma honra
receber o amigo e parceiro, Roberto Morais, que a partir de
agora é oficialmente cidadão de
Anhembi”, destaca o vereador.
“Roberto é muito merecedor da
nossa gratidão, pelas constantes colaborações com nossa cidade, por meio de emendas e
agora com a notícia recente da
recuperação da Rodovia Samuel
de Castro Neves (SP 147), que

liga Anhembi a Piracicaba”, reforça o presidente da Câmara.
O deputado fez questão de
agradecer a todos os vereadores
pela homenagem e a todos os cidadãos do Município. “Anhembi é
mais uma das cidades da nossa
região que eu sempre fiz questão
de dar atenção especial, procurando atender as demandas, as necessidades, para garantir que o melhor que o estado de São Paulo pode
oferecer chegue a cada morador.
Com saúde de qualidade, educação, saneamento, acesso seguro
por meio das estradas conservadas. O que estiver ao meu alcance,
podem contar sempre comigo. Estou muito feliz e continuarei fazendo meu melhor para honrar
esse Título”, destacou Morais.

Assessoria Parlamentar

D ENOMINAÇÃO

PL homenageia Antônio Gomes
da Silva em nome de via pública

Proposta que vem sendo discutida é a criação de um parque,
respeitando as características e a preservação da APP

As moradoras explicaram
que estão permanentemente em
alerta para conscientizar os moradores do bairro e da região a
não jogar lixo naquela área e que
eles estão promovendo a limpeza
do trecho próximo à calçada.
A próxima etapa de ações do

vereador e dos moradores em relação ao espaço é o agendamento
de uma reunião com o secretário
Alex Salvaia, da Sedema, para
tratar da limpeza com máquinas
para a retirada de entulho e inservíveis que lamentavelmente
foram descartados no espaço.

H OMENAGEM

A Rua Dois, no loteamento
Recanto dos Jatobás, localizado
no distrito industrial Unileste,
será denominada “Antônio Gomes da Silva”, cidadão prestante.
A determinação foi instituída
pelo projeto de lei 13/2022, de autoria do vereador Aldisa Vieira
Marques, o Paraná (Cidadania),
aprovado em segunda discussão
na 22ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (30).
O texto da propositura ressalta o desejo de prestar homenagem a uma pessoa que foi tão
querida em sua vida e é complementado por um documento em
anexo, que descreve a trajetória de
vida de Antônio Gomes da Silva.

O anexo relata que o homenageado nasceu no distrito de Ibitiruna, foi trabalhador rural e se
dedicou a diversos trabalhos na
área da construção civil - como a
ponte que liga Piracicaba a
Anhembi. Destaca-se, ainda, que
ele teve 12 filhos, dos quais 10
cresceram também trabalhando
em plantações de cana-de-açúcar.
“Seu Tôninho”, como era conhecido, ajudou a criar os filhos e
se tornou referência para as crianças do bairro Jardim Glória, onde
viveu, por sempre zelar pelo bemestar e alegria dos pequenos - deixando, segundo o texto, “um exemplo de generosidade, honestidade e
dedicação ao trabalho e à família".

D ENGUE

Solenidade na Câmara exalta profissionais da comunicação Arrastão recolheu 4,42t de
O "Dia dos Profissionais da
Comunicação" será celebrado, na
noite desta quarta-feira, 1º de junho, em reunião solene alusiva
à data promovida pela Câmara
Municipal de Piracicaba. Instituída por meio do decreto legislativo 27/2018, a cerimônia deste ano é fruto do requerimento
265/2022, de autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), e homenageará profissionais de sete
áreas da comunicação social que
se destacaram ao longo do ano.
A solenidade terá início às
19h30, e acontecerá no Salão Nobre “Helly de Campos Melges”, no
primeiro andar do prédio principal
da Câmara Municipal de Piracicaba. O evento também será transmitido pela TV Câmara, ao vivo, no
canal aberto 11.3 UHF e nos canais
4 da Net/Claro e 9 da Vivo Fibra.
Haverá, também, transmissão simultânea pelo YouTube e Facebook.
HOMENAGEADOS - Na
categoria “Comunicação Publicitária”, a honraria será entregue à

agência Neurônio Adicional, carinhosamente conhecida como NA+,
e que atua em projetos voltados à
valorização dos clientes no mercado
digital. Com quase 10 anos de atuação, trabalha com ferramentas e técnicas voltadas a converter cliques,
visualizações e likes em valores.
Alexandre Sarkis Neder, jornalista e apresentador dos programas “Neder Especial” e “Ativa no
Ar”, será o homenageado na categoria “Comunicação Televisão”.
Formado em jornalismo pela Unimep (Universidade Metodista de
Piracicaba) em 1991, Neder também é uma das vozes do noticiário
local da Jornal Pan FM, e apresenta na rádio Educadora AM, diariamente, o jornal “Novo Dia”.
Na categoria “Comunicação
Rádio”, quem receberá a honraria
será o radialista e apresentador
Ary Jones, a voz que conduz o
“Manhã Total”, na Rádio Difusora de Piracicaba AM, e que comanda os programas “Sucessos.com”
e “Flash Back”, ambos no FM. Ary

Jones também apresenta, aos domingos, ao vivo, das 11h ao meio
dia, pela TV Jornal de Limeira, o
programa “Ilumina de Prêmios”.
Vitor Prates, profissional com
17 anos de atuação, será o homenageado no segmento “Comunicação
Digital”. Em março do ano passado, Prates iniciou o projeto Rádio
Piracicaba, com programas diários,
ao vivo, totalmente voltados para a
internet, como o “A hora da Notícia”, o “Resenha Esportiva” e o “Giro
de Notícias”. Vitor Prates é também
colaborador no Plantão Esportivo,
durante os jogos do XV de Piracicaba, na rádio Educadora AM.
A jornalista integrante da
equipe da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), Lilian Geraldini, é quem receberá a
honraria no segmento “Comunicação Corporativa”. Além de atuar na
instituição, Lilian, também faz parte da equipe do Engenho da Notícia Comunicação Integrada e é idealizadora, produtora e apresentadora do podcast “Fala Comigo”.

Na categoria “Comunicação
Impressa”, a homenagem será
entregue ao jornalista e fundador do jornal diário A Tribuna
Piracicabana, Evaldo Vicente.
Natural de Laranjal Paulista,
ele é graduado em História e Geografia pela Faculdade de Ciências e Letra de Tupã e é pós-graduado pela faculdade de Comunicação Social Casper Líbero.
Evaldo Vicente é também o fundador dos jornais semanários A
Tribuna de São Pedro e a Tribuna de Rio das Pedras.
O Departamento de Comunicação Social da Câmara Municipal de Piracicaba também será
um dos homenageados na noite
desta quarta-feira, na categoria
“Comunicação Pública”. A jornalista e chefe do Setor de Jornalismo, Rebeca Paroli Makhoul
receberá a honraria em nome da
equipe, que é composta por jornalistas, repórteres fotográficos
e cinematográficos, designers e
estagiários de diferentes áreas.

inservíveis no São Jorge
No sábado, 28, as equipes do
arrastão da dengue recolheram
4,42 toneladas de inservíveis na
região dos bairros São Jorge,
Santo Antônio e Jardim Paineiras. A ação foi realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio
de Plano Municipal de Combate
ao Aedes (PMCA), ligado ao
Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ), da Secretaria Municipal
de Saúde, que visa o combate ao
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya e febre amarela urbana.
O próximo arrastão será no
sábado, 4, na região do Jara-

guá, tendo como concentração
a frente da Igreja Menino Jesus
de Praga. A orientação é para
que os moradores deixem nas
calçadas qualquer material que
possa acumular água. Não serão recolhidos entulho, lixo doméstico e galhos de árvores.
De acordo com o banco de
dados da Vigilância Epidemiológica, de 1º/01 a 31/05 de 2022,
foram 3.579 notificações de dengue, com 983 casos positivos e
nenhum óbito pela doença. No
mesmo período de 2021, foram
12.087 notificações, com 4.998
confirmações e nenhum óbito.

Assessoria parlamentar

ESTÂNCIA LAGO AZUL

Requerimento reforça pedido para pavimentação no bairro
O vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio “Fala Pira” (PL), reforça o pedido para pavimentação
e calçamento da rua José Siquiri
Takaki, no bairro Estância Lago
Azul, comunidade que integra o
Distrito de Ártemis. A solicitação
foi, inicialmente, encaminhada na
indicação 796/2022 e, agora, pelo
requerimento 431/2022, aprovado na noite desta segunda-feira
(30), na 22ª reunião ordinária.

No texto da propositura, o
parlamentar relata que moradores da rua entraram em contato
com o gabinete e relataram que o
problema afeta a qualidade de
vida, devido à falta de calçamento
e pavimentação. “Além da poeira,
são vítimas da falta de infraestrutura para o tráfego de automóveis
e de transeuntes”, esclarece.
Ainda no texto, Cássio “Fala
Pira” adverte que buracos se for-

mam em épocas de chuva, dificultando o tráfego, tendo os moradores que arcar financeiramente com
cascalhos e terra para nivelar a rua.
“O transtorno é recorrente e até o
momento o problema não foi sanado”, apontou, ao lembrar que a indicação 796/2022 foi protocolada
em 22 de fevereiro deste ano, onde
foi apontada a necessidade dos serviços, “mas até o momento não tivemos nenhum retorno”, ratifica.

Cássio “Fala Pira” pergunta,
agora no requerimento, se existem estudos ou projetos por parte do Executivo visando a pavimentação da via. Se a resposta for
positiva, questiona qual o cronograma para a realização dos serviços e, caso seja negativa, quer saber quais são os empecilhos. “Que
tipo de solução pode ser aplicada
enquanto não for possível resolver definitivamente?”, solicita.

NOVA PIRACICABA
Acompanhado por integrantes
da Associação de Moradores
do bairro Nova Piracicaba, o
presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, vereador
Gilmar Rotta (PP), participou
de uma reunião na tarde desta
segunda-feira (30) para a assinatura do contrato de adoção
da área pública da praça Se-

bastião da Silva Bueno “Nhô
Serra”. A área conta com 11.956
m² está localizada no entroncamento das ruas Azaleias e
Crisântemos, onde a associação dos moradores irá realizar, em parceria com a prefeitura de Piracicaba, a revitalização do espaço que poderá ser
utilizado pela comunidade.
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"Cadê as autoridades?", questiona
orador popular sobre esgoto

Espetáculo “Cuidado Frágil” terá
apresentação gratuita no Sesc

Fabrice Desmonts

Na história, a atriz interpreta uma professora do "pré-pré-pré-curso"
do ensino básico e fundamental e seus alunos são um grupo de ovos

José Carlos Magazine em discurso na Tribuna
Popular durante a 22ª reunião ordinária de 2022

O discurso do orador José
Carlos Magazine na tribuna popular na noite desta segunda-feira
(30) foi marcado por críticas à parceria público-privada (PPP) que
cuida da coleta e tratamento de
esgoto na cidade de Piracicaba.
Segundo Magazine, que já chefiou uma equipe de fiscalização técnica do Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto), "de início, eu
com a minha equipe, observamos o
total despreparo da empresa que
participou da licitação para a concessão para tratar o esgoto da nossa cidade. Nós tivemos que ensinar funcionários da concessionária a como tratar esgoto", afirmou.
Ainda de acordo com o orador, a fiscalização técnica, ou seja,
aquela realizada em campo, foi encerrada em 2016, quando o então
presidente do Semae foi substituído: "quando a administração foi
reeleita, em 2016, a primeira coisa
que houve foi a mudança do presidente, onde veio um ex-funcionário do grupo Equipav para comandar o Semae. A primeira coisa que
esse cidadão fez foi destituir a equipe de fiscalização técnica", disse.
José Carlos Magazine também

criticou o que considera uma não
atuação das autoridades públicas
para coibir o despejo irregular de
esgoto na cidade: "hoje, estamos
vendo às claras e na cara de todo
mundo o crime ambiental que a
empresa Mirante pratica e ninguém toma atitude nenhuma. A
avenida 31 de março é só esgoto, e
ele sai do lado do Clube de Campo. Está ali na cara do gol. Cadê
as autoridades? Cadê Cetesb, Polícia Ambiental, cadê as autoridades?", questionou o orador.
Ele ainda enalteceu o trabalho da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) formada pela
Câmara Municipal de Piracicaba para fiscalizar possíveis irregularidades nos serviços de água
e esgoto na cidade e que, recentemente, concluiu seu relatório:
"espero que o Ministério Público, o prefeito, o presidente do
Semae e demais autoridades valorizem o trabalho que os senhores fizeram, dos 17 vereadores
que votaram a favor dessa CPI".
Por fim, Magazine concluiu: "O doce está mastigadinho. É só a caneta cantar, engolir o docinho e passar a caneta".

S EMUTTRAN

A fragilidade humana, com
toda sua delicadeza e desafios, é
pontuada de maneira lúdica e interativa pela atriz e palhaça Priscila Jácomo, no espetáculo “Cuidado Frágil”, que estará, amanhã, 2,
no Sesc Piracicaba, às 20h, com
entrada gratuita. Mas antes, hoje,
1, a artista ministra a oficina
“Aprender a Errar: a Importância
do Desimportante e o Olhar do
Palhaço”, também gratuita, aberta
à população acima de 18 anos. O
espetáculo e a oficina contarão com
audiodescrição (recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência visual) e Libras (para portadores de deficiência visual).
Na história, a atriz interpreta
uma professora do "pré-pré-précurso" do ensino básico e fundamental. Seus alunos são um grupo de ovos, todos com nome e características peculiares. Numa interação com o público, esse grupo
de alunos é formado pela plateia:
12 pessoas recebem um ovo fresco, dão um nome para ele e o colocam em uma pequena sala de aula
e assim começa a trama em que
traz questões essencialmente humanas com aulas sobre a vida, o
amor, as relações, os afetos, as perdas, as descobertas, as frustrações
e outros sentimentos diversos.
“Trata-se de uma pesquisa

inédita na linguagem do palhaço, do improviso e da interação
com a plateia, com um espetáculo
poético e cheio de metáforas.
Ovos que não se cabem e precisam
virar outra coisa, representam pessoas que crescem e se transformam”, contextualiza a atriz sobre
a peça solo criado por ela e dirigido
por Daniel Viana e Júlia Barnabé.
Embora tenha um roteiro préestabelecido, “o encontro com a
plateia e o improviso, definem o
espetáculo”, frisa a atriz. “Há uma
busca por uma autenticidade e verdade na relação com o público de
forma a criar uma peça em que o
espectador é o terceiro criador.
Com isso, se torna algo não somente para ser visto, observado e
apreciado, mas algo a ser experimentado, vivido e compartilhado,
como a vida. Um teatro que se cria
no ato da criação”, destaca.
OFICINA - Além do espetáculo “Cuidado Frágil”, Priscila Jácomo ministra em Piracicaba a
oficina “Aprender a Errar: a Importância do Desimportante e o
Olhar do Palhaço”, destinada ao
público acima de 18 de anos.
Nesta atividade, a artista vai
compartilhar sua pesquisa sobre
o sentido das trapalhadas para a
humanidade, contar sobre seus
encontros com “bobos e bobas

P RIMEIRO T EMPO

Isabela Jácomo

Cuidado Frágil será apresentado amanhã, 2, no Sesc Piracicaba

sagradas” de diferentes povos
indígenas e revelar o quão importante pode ser um tropeção. A
oficina é indicada para qualquer
pessoa interessada em viver um
bom encontro com seus “desajustes”. “Você era a última a ser escolhida na queimada? Já disse boa
noite para você mesma no espelho
do elevador? Tem muita dificuldade na aula de zumba? Se você respondeu sim para alguma dessas
perguntas, pode ser muito sagrada e o planeta está precisando dos
seus poderes”, convida a atriz.
ARTISTA - Priscila Jácomo

é palhaça, atriz e dramaturga. Participa do projeto “Palhaça Cacica”
do Povo Parrir”, “Aprender a Errar: a Importância do Desimportante e o Olhar do Palhaço que
promove o encontro de palhaças e
palhaços da cidade com “fazedores de riso” dos povos indígenas.
Dirigiu junto com Melquior Brito
os documentários “A Alegria da
Terra” e “O Riso da Mata”. É mestranda em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela
FFLCH-USP e pesquisa o sentido
das trapalhadas e dos seres atrapalhados para a humanidade.

MEIO A MBIENTE

Vereador defende soluções para Exposição do Salão Universitário
o teto dos salários dos médicos foca o tema da sustentabilidade
Fabrice Desmonts

Em visita a bairros, Paraná
apresenta demandas
Assessoria Parlamentar

O Salão Universitário de Humor da Unimep mantém entre suas
premiações o “Prêmio Meio Ambiente”, com o objetivo de sensibilizar e conscientizar sobre as questões ambientais, através da linguagem do humor gráfico. No contexto
do Dia do Meio Ambiente, celebrado no próximo domingo, 5, e do lançamento da Agenda 2030 de Piracicaba, ocorre, a partir de hoje, 1, a
mostra “Seria cômico, se não fosse
trágico”, com trabalhos selecionados nos últimos anos. Os trabalhos
ficam expostos nas salas da Galeria
do Campus Taquaral da Unimep.

A exposição reúne trabalhos
selecionados e os premiados das
edições anteriores do prêmio Meio
Ambiente do Salão Universitário de
Humor da Unimep, projeto dedicado especialmente ao universo do
humor gráfico que nasceu em 1992
com o propósito de ser espaço para
a manifestação artística e revelação de jovens talentos. No início
com âmbito nacional, o evento passou a ser latino-americano, até chegar ao atual estágio, aberto a universitários de todo o mundo. A
mostra reúne charge, cartum, caricatura e história em quadrinhos.
Fotos: Divulgação

Fabrício Polezi (Patriota) foi entrevistado na noite desta segunda (30)

Paraná visitou bairros acompanhado de técnicos da Semuttran

O vereador Aldisa Vieira
Marques, o Paraná (Cidadania),
acompanhado de sua assessoria,
visitou na manhã desta terça-feira (31), os bairros Bosques do Lenheiro, Vila Industrial, Bongue,
Jaraguá e Monte Cristo, e apresentou alguns pedidos feitos pela
população aos funcionários da
Semuttran (Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito
e Transportes), os técnicos Henrique Domingues e Ricardo Piton.
As visitas foram realizadas
para verificar a possibilidade de
rebaixamentos de guias, rampas

de acessibilidade, instalação de
lombadas e lombo-faixas, reestruturações viárias, mudanças de
mãos de direção, estacionamentos, entre outros. Paraná já encaminhou à Semuttran alguns
ofícios sobre esses pedidos, solicitando as devidas melhorias.
“Essas visitas foram realizadas em um momento muito
oportuno, para verificar os pedidos e os apontamentos feitos
pela população e também as futuras realizações desses serviços,
beneficiando dessa forma, toda
a comunidade”, comentou.

VEM VIVER

Trecho de via no bairro
continua sem asfalto
Um trecho da rua Zelinda de
Camargo Alves, no bairro Vem Viver, travessa de acesso ao bairro
Vila Sônia, continua sem pavimentação, apesar de uma indicação e
de um requerimento já terem cobrado uma solução para o problema. Na 22ª reunião ordinária, desta segunda-feira (30), foi aprovado o requerimento 430/2022, de
autoria do vereador Cássio Luiz, o
“FalaPira” (PL), que reitera a reivindicação dos moradores.
A indicação 561/2022, de fevereiro deste ano, não obteve resposta. Já o requerimento 314/2022,

apresentado em abril, o parlamentar foi informado pelo Poder Executivo que o trecho não pertence
ao município de Piracicaba.
No requerimento 430/2022,
o vereador quer saber o motivo
de o trecho não pertencer ao
município e qual seria o órgão
responsável pela pavimentação.
Ele também quer saber quais são
os procedimentos necessários
para que o Executivo atenda a
reivindicação. Além disso, o documento ainda requer cópia do
sistema de geoprocessamento
para identificação do trecho.

Um dos assuntos mais discutidos atualmente na Câmara
Municipal de Piracicaba, o teto
dos salários dos médicos voltou
a ser comentado no programa
Primeiro Tempo, na noite desta
segunda-feira (30), pelo vereador
Fabricio Polezi (Patriota), quando foi entrevistado antes do início
da 22ª reunião ordinária. “Infelizmente, essa bomba explodiu no
nosso coloca, e agora a gente tem
que resolver, por isso estamos trabalhando arduamento”, disse.
Ele recorda que, na audiência pública da última sexta-feira
(27), o próprio secretário municipal de Saúde, Filemon Silvano,
apresentou a problemática, que na
gestão anterior era resolvida de
forma paliativa. “Ficou claro que,
antes, os profissionais passavam
o dedo na digital, ia embora, ganhava dinheiro no consultório
deles, como uma forma de compensação”, disse, ao lembrar que

esse tipo de prática não é mais permitida pela atual gestão municipal.
“Precisamos buscar um pacote de benefícios para o médico,
para que seja viável que possamos reter o profissional e, ainda,
possa atrair outros”, disse Polezi, que também destacou as dificuldades do poder público em
conseguir pagar estes profissionais na mesma medida em que
recebem na iniciativa privada.
Durante a entrevista do Primeiro Tempo, o vereador também
relatou os diversos atendimentos
realizados na rua, como a busca
por melhorias para poda de árvores, canos estourados e buracos em vias públicas, “já foram
mais de 500 solicitações que encaminhamos ao Executivo”, disse. Ele
também lembrou da atuação para
conquistar melhorias na academia do Estádio Barão da Serra
Negra e a busca por repasses através de emendas parlamentares.

V ESTIBULAR

Fatec Piracicaba oferece
cursos superiores gratuitos
O vestibular da Fatec Piracicaba Deputado Roque Trevisan
para o segundo semestre de 2022
está com inscrições abertas até
as 15 horas do dia 26 de junho
pelo site www.vestibularfatec.
com.br. Nesta edição, haverá o
retorno da aplicação de prova
presencial. Os cursos superiores
oferecidos para o segundo semestre de 2022 são: Alimentos (40

vagas – manhã), Biocombustíveis (40 vagas – noite) e Gestão
Empresarial (40 vagas – manhã
e 40 vagas - noite), todos gratuitos e com duração de três anos.
A taxa de inscrição custa R$ 91 e
o exame será aplicado presencialmente no dia 17 de julho.
SERVIÇO
Informações: (19) 3413-1702.

Trabalhos ficam expostos na Galeria do Campus Taquaral da Unimep
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P ARCERIA

Câmara recebe estudantes
do curso de preservação
de acervos museológicos
Funcionárias da Câmara e representantes de museus participaram de
curso oferecido pelo Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes

Na manhã desta terça-feira
(31), foi realizado na Câmara
Municipal de Piracicaba o último
encontro do curso de preservação preventiva de documentações
e acervos museológicos, promovido de forma gratuita pelo Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, de Piracicaba.
Na ocasião, guiados pela chefe do
setor de Gestão de Documentação e Arquivo da Câmara, Giovanna Fenili Calabria, os participantes puderam visitar o arquivo do
Legislativo - composto por livros,
documentos, fotografias, objetos
tridimensionais, entre outros.
CURSO - Realizado de março a maio deste ano, o curso foi
dividido em três módulos e ministrado pela conservadora e restauradora de bens culturais Ana Torrejais, funcionária do Museu Prudente de Moraes. Os encontros
aconteciam no museu às terças-feiras e contavam com uma turma
durante a manhã e outra à tarde. O primeiro módulo tratou da
gestão de riscos e higienização de
acervos; o segundo abordou a
classificação e catalogação de
acervos; já o terceiro aprofundou
os procedimentos de conservação
de acervos museológicos em si.
A restauradora conta que o
curso foi destinado ao público em
geral, mas principalmente a estudantes e profissionais da área da
museologia, que lidam com questões relacionadas a esse assunto
no cotidiano. Por isso, as aulas
buscaram abranger um conteúdo
teórico - contando com estudos de
caso, por exemplo -, bem como procuraram oferecer experiências
práticas para os participantes.
DEPOIMENTOS - Para Sueli Rodrigues, aposentada, e Maria Angélica Marconi, pedagoga,
o curso foi muito rico em informações e “revelador”. “Eu nem
imaginava como os acervos eram
bem cuidados, como se fazia a
conservação”, comentou a aposen-

Guilherme Leite

PRIMEIRA
Na semana passada tivemos a oportunidade de integrar a equipe
dos Comentaristas da Educadora. Convidado pelo amigo Jairinho
Mattos, não podíamos deixar de atender e lá fomos cobrir a fola do
ótimo Valdir Guimarães. O horário (12 horas) facilitou e tivemos a
oportunidade de rever o apresentador ancora Paulo Eduardo, quando conhecemos o Pedro Marcílio. E, entre os entrevistados, o prefeito Luciano Almeida, aliás, muito tranquilo, com a certeza de
estar fazendo o melhor, explicando que pode não estar agradando a
todos pelo fato de não ser o político tradicional, igual a muitos, ou
seja, afeito a fazer média. Valeu. Alegria pela recepção e consideração. Grande abraço e sucesso aos Comentaristas da Educadora.
CENTRO NOVO
Luciano Almeida quer até o
final do ano anunciar um projeto para que Piracicaba tenha um
novo centro (praças José Bonifácio e Catedral), totalmente remodelado. O prefeito visa entre
outras novidades, a volta do comércio nas duas praças.
MESMA EXPECT
ATIV
A
EXPECTA
TIVA
Com o XV novamente montando um novo elenco e time, o
torcedor outra vez fica imaginando que tipo de campanha o alvinegro poderá fazer no próximo
campeonato. Detalhe: a ordem
é gastar o menos possível.
SEM TRÉGUA
Não cessam as agressões tendo como vítimas as mulheres. Inimaginável tamanha covardia. Justiça não pode dar moleza aos valentões. Detalhe: indispensável a
garantia total ao reclamante quando de uma denúncia e gerando BO.

Último encontro da turma aconteceu nesta terça-feira, 31

tada. As duas nunca haviam visitado a Câmara e ficaram encantadas com os detalhes do acervo.
Além delas, funcionários do
Museu Prudente de Moraes também participaram do curso, assim como representantes de outras instituições: do Museu Luiz
de Queiroz do Serviço de Cultura e Extensão Universitária da
Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (SVCEx/Esalq/
USP); do Museu Gustavo Teixeira, de São Pedro; e do próprio
setor de Documentação e Arquivo da Câmara de Piracicaba.
Charles Albert Medeiros, colaborador de atividades do Museu
da Esalq, apontou a importância
da troca de experiências entre funcionários de diferentes instituições,
proporcionando a criação de diálogos e “redes de parcerias” entre
elas, além da oportunidade de formação e aprimoramento. “Um
exemplo prático muito legal foi que,
durante esse curso, nós revisamos
alguns sistemas de catalogação e

reorganizamos esse processo no
museu”, relatou. No último dia 17,
a programação do curso contou
com uma visita técnica no local.
Giovanna Fenili Calabria,
funcionária da Câmara, corroborou o ponto do colega de curso:
“Já mudamos alguns processos
de preservação graças ao curso.
Adquirimos e passamos a usar
aparelhos específicos indicados
nas aulas, como medidores de
temperatura e umidade”. Segundo ela, a participação foi motivada
pela necessidade de aprofundamento na identificação e conservação de outros itens, como fotografias, objetos tridimensionais e quadros - que saem da alçada da documentação em papel, bem dominada pelas arquivistas do setor.
A ministrante do curso, Ana
Torrejais, destacou o “efeito quase
imediato” que os encontros tiveram nos profissionais e, por consequência, nas instituições onde trabalham. “Não foram conteúdos que
ficaram estacionários”, pontuou.

Ela também demonstrou sua admiração com os itens que puderam
conhecer durante a visita ao prédio da Câmara. “É interessante ver
que existem tantas coisas aqui. Não
fazia ideia de que havia um acervo
tão grande de artes plásticas e objetos, para além do acervo documental e bibliográfico, de que já
suspeitávamos. Por isso, também
é importante frisar a necessidade
de acompanhamento contínuo a
nível de preservação”, concluiu.
ATOM - A chefe do setor de
Documentação e Arquivo aproveitou para divulgar que o lançamento da plataforma ATOM, que reunirá o Acervo Histórico da Câmara
Municipal, está previsto para a próxima semana. O sistema disponibilizará os arquivos originais digitalizados, um resumo sobre o tema,
a transcrição completa e palavraschave. Conforme ela relata, mais
de 2.000 documentos já foram
identificados e transcritos pelos
funcionários e devem ser gradualmente inseridos na plataforma.

VIR
OU AL
VO
VIROU
ALV
Nancy Thame tem sido criticada, ela que comanda a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SEMA). Já
tiveram a preocupação de procurá-la para conversar e debater
dúvidas? Nancy Thame é engenheira agrônoma (ESALQ), bacharel em direito, graduada em técnicas em engenharia agrícola, especializada em gestão ambiental
(USP), e em Ciência Política e,
educada, afeita ao diálogo. E, o
que não lhe falta é capacidade.
NOITE ESPECIAL
A Câmara de Vereadores de
Piracicaba comemora na noite
desta quarta-feira (1), no Salão
Nobre “Helly de Campos Melges”, o Dia dos Profissionais da
Comunicação. Dia de homenagens para o nosso diretor Evaldo
Vicente (Comunicação Impressa), Vitor Prates (Comunicação
Digital), Alexandre Sarkis Neder
(Comunicação Televisão) Lilian
Geraldini (Comunicação Corporativa), Ary Jones (Comunicação
Rádio), Câmara Municipal (Comunicação Pública) e Neurônio
Adicional (Comunicação Publicitária). Muitos aplausos. Parabéns aos colegas profissionais.
CINCO ANOS
A Prefeitura Municipal de
Piracicaba não mais aceita contrato de serviços por dez anos prorrogável por mais dez. No máximo
cinco anos. Luciano Almeida diz
que essa prática nos dias de hoje
é inconcebível, diante das mudanças rápidas que vivemos por conta
da tecnologia cada vez mais moderna. Diz o prefeito: “Impossível
imaginar o mundo daqui há dez
anos principalmente vinte anos”.
TODO VAPOR
Roberto Morais (Cidadania)

com agenda repleta. Quando não
está nas sessões da Alesp, visita
autoridades, prefeituras, eleitores, amigos e ainda arruma tempo (quando preciso) para acompanhar o atual governador de São
Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB). O
objetivo é conhecer a nova realidade pós-pandemia. Segunda-feira última (30 de maio), o deputado estadual Roberto Morais foi
homenageado pela Câmara Municipal de Anhembi, quando recebeu
o título de Cidadão Anhembiense.
TRISTE ROTINA
Ainda temos notícias sobre
maus tratados a animais. Absurdo. Criaturas de Deus, cães e gatos principalmente, sofrem nas
mãos de humanos inescrupulosos,
gente desonrada. Tem que ir para
a prisão e lá ficar um bom tempo.
C ADÊ RESUL
TADO?
RESULT
A comunidade pergunta pelo
parecer da Cetesb ou providência por parte de alguma instituição oficial, sobre a mortandade de
peixes semanas atrás no rio Piracicaba. Vai ficar por isso mesmo?
IMPOSÍVEL ENTENDER
Outro dia, uma criança (7
anos) ficou presa numa sala da
escola e o pai só a descobriu depois de 5 horas, precisando arrombar uma porta. E, tem o relato
de uma criança de 3 anos que saiu
sozinha da escola, seguiu pela rua,
sendo vista por uma outra mãe
que, estranhou o fato e a levou de
volta na presença de funcionárias e da diretora. São fatos absurdos que acontecem por falta de
prudência. Quando do fechamento do estabelecimento de ensino,
alguém tem que olhar as salas e
fechar as portas. Quanto a crianças menores, jamais deixa-las a só,
com a obrigação de entregar nas
mãos da mãe, pai ou responsável.
PRIMEIRA DAMA
Andréa Almeida, presidente
do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba confessa sua
satisfação pelo êxito da Festa das
Nações. E, já se mostra preparada e motivada: “Que venha a 38.a
Festa das Nações”, diz num artigo publicado na Tribuna Piracicabana, edição de ontem (31 de
maio). Realmente trata-se de um
acontecimento diferenciado, que
afasta toda dificuldade em razão
do seu propósito. Ver a esperança renovada das instituições envolvidas, a motivação dos voluntários, felicidade das famílias e
alegria dos presentes, provou
mais uma vez que vale a pena
todo o esforço, sem limites, para
a realização desse evento já
comprovadamente consagrado.
Parabéns inclusive a Fenapi, na
pessoa do seu presidente Fábio
Sanches e a todos (muita gente)
que se envolveram e se envolvem
nessa marcante festança.

FOCO
Jorge Luiz Martins, oftalmologista, atende em Piracicaba e
também em Rio das Pedras.
Conceituado profissional, e acima de tudo muito humano, por
isso muito querido, sabe o quanto o paciente precisa não só do
serviço, mas também do respeito e carinho. Dr. Jorge Martins
avalia o atual momento da oftalmologia como moderno e inovador, propiciando diagnósticos
e tratamentos mais precoces e
precisos. Para ele, Piracicaba,
hoje, é um centro avançado contando com ótimos profissionais
e centros de análises e cirúrgicos. O médico Jorge Martins faz
a parte clínica e cirúrgica e admite ser um apaixonado pela área da cirurgia. Confessa ainda sua
paixão pela profissão e com 35 anos de experiência faz questão de ser
paciencioso e compreensivo. Lembra o dr. Jorge Martins, que, sem
bondade e afeição, a vida não tem sentido. Um profissional impar.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Decisão do título brasileiro em 1971. Em campo, Atlético Mineiro e
São Paulo no Mineirão. Jogaço. Com futebol equilibrado, sem favorito, tricolor e galo fizeram uma partida irretocável, com jogadas lindas, mostrando os dos times muita técnica e talento. Um detalhe
decidiu. Falta a favor do Atlético perto da área e perigo de gol eminente. O goleiro Sérgio Valentin formou a barreira e Gerson, o extraordinário canhotinha, o melhor em campo, era o terceiro da barreira.
O batedor, o lateral direito Odair, dono de um forte fortíssimo. Ele
tomou distância e mandou o torpedo. Gerson abaixou, a bola passou
e o gol do título aconteceu. No triste vestiário são-paulino, Sérgio
reclamou: “Pô, Gerson, porque você abaixou? O famoso canhota,
com muita tranquilidade explicou: “Sérgio, título a gente ganha o
ano que vem, agora, cabeça, só temos uma. Não podia rifar a minha”.
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R EQUERIMENTO

Piracicaba aguarda verbas da
FDE para impulsionar setor
André Bandeira se reuniu com o dirigente Fábio Augusto Negreiros para tratar
de alguns assuntos educacionais que repercutem na formação de jovens e adultos

O vereador André Bandeira
(PSDB), nesta quinta-feira (30), se
reuniu com o dirigente regional de
Ensino, Fábio Augusto Negreiros
para tratar de alguns assuntos educacionais que repercutem na formação de jovens e adultos em Piracicaba. Dentre os principais temas, o parlamentar destaca a última reunião com a diretora Andrea
de Negri Bello, sobre acessibilidade
na Escola Estadual Professora Jaçanã Altair Pereira Guerrini, localizada na Vila Independência.
Segundo o dirigente Fábio
Negreiros, esta escola passou por
vistoria em 4 de maio, pela FDE (
Fundação para o Desenvolvimento da Educação). Após vistoria,
foram relatadas algumas adequações que precisam ser realizadas na escola e segundo Negreiros, o recurso, por se tratar de
um valor alto, precisa vir do FDE.
Em função do relatado, a fiscalização emitiu um relatório fotográfico, mostrando a adequação
já realizada no banheiro da escola
e nas demais adequações que precisam ser realizadas, de acessibilidade, onde serão enviadas para
análise e projeto para o orçamento. Segundo a diretora Andrea
Bello, as demandas serão enviadas à FDE. Além disso, o vereador André Bandeira também disse que entrará com uma moção de
apelo à Fundação e à Secretaria

da Educação do Estado de São
Paulo para reforçar o pedido.
Também foi discutido na
reunião a mudança do Ceeja (Centro Estadual de Educação para
Jovens e Adultos) - "Professor
Antônio José Falcone" para um
novo espaço físico. O vereador
André Bandeira reitera que se encontrou com representantes do
Ceeja, em 2021, onde foi solicitado a intermediação com o Poder
Público para viabilizar um novo
espaço físico de funcionamento.
Conforme informação dos diretores da escola, na ocasião, o Ceeja contava com a participação de
2.800 alunos, de aproximadamente 25 cidades diferentes próximas
a Piracicaba. No quadro de funcionários, a unidade conta com 27
professores, três funcionários e
dois diretores, que ocupam duas
salas da mantenedora, o Etec
(Centro Educacional Paula Souza).
Os representantes da unidade
informaram ao parlamentar que,
por decisão do Ministério Público, o
prédio da mantenedora está passando por uma reforma, o que exige
que o Ceeja encontre um espaço para
dar seguimento às suas atividades.
Na época, os diretores relataram ainda que, em 2019 houve
uma conversa com o diretor regional de Ensino, pelo qual o assunto
foi levado até à Secretaria Estadual de Educação, que considerou a

Divulgação

Assessoria Parlamentar

Bandeira reunido com o dirigente regional de Ensino, Fábio Negreiros

necessidade de ser montada uma
comissão para avaliar locais que
pudessem ser ocupados pela escola. "Na ocasião, escolas estaduais como a 'Barão do Rio Branco'
e a 'Sud Mennucci' foram cotadas, porém sem sucesso na efetivação", relataram os diretores.
"O estudo para jovens e adultos é um trabalho que eu respeito
muito. A capacitação profissional é
um assunto extremamente importante de ser trabalhado e valorizado
no município. Muitas pessoas acabaram parando de estudar para trabalhar e depois perderam o emprego. Hoje, para voltarem a atuar no
mercado de trabalho elas precisam,
no mínimo, de uma certificação de
ensino médio", destacou o vereador.

Na reunião com o dirigente
Fábio Negreiros a informação é
que o prédio que atualmente abriga o Posto Fiscal, localizado na
rua do Rosário, pertence à Secretaria da Fazenda de São Paulo,
sendo que é a proposta mais viável para o Ceeja, e que estão
aguardando os trâmites legais.
A expectativa é que de posse
do prédio, haverá mais condições
de iniciar as reformas necessárias para receber o Ceeja e também um Centro de Inovações
Tecnológicas - um espaço que
permitirá a criação, o desenvolvimento, a avaliação e a disponibilização de práticas e tecnologias
para atenderem aos desafios da
educação pública contemporânea.

A PLAUSOS

Mostra Preta Periférica de Teatro
receberá homenagem da Câmara

COPA PAULISTA
O XV de Piracicaba segue se
reforçando para a Copa Paulista. A última contratação
anunciada foi o atacante
Igor, de 26 anos. Nos últimos anos o atleta acumulou
experiência no futebol europeu atuando por Gazisehir e
B u r s a s p o r, d a Tu r q u i a , e
pelo Shkendija 79, da Macedônia do Norte. O atleta tam-

bém jogou no Água Santa,
em 2020. Além de Igor, o XV
anunciou na semana passada o meia Vitor Braga, exSanjoanense (Portugal) e o
zagueiro Guilherme Truyts,
que disputou a última Série
A3 pelo Barretos. Rubens
Carvalho, lateral #DNAXV, retorna após período de empréstimo ao Marcílio Dias-SC.

Realizada pela primeira vez
entre os últimos dias 12 a 15 de
maio, a Mostra Preta Periférica
de Teatro de Piracicaba será homenageada pela Câmara, que
aprovou, na noite desta segunda-feira (30), a moção de aplausos 83/2022, da vereadora Rai
de Almeida (PT), durante a 22ª
reunião ordinária. “São iniciativas desta natureza que a nós
precisamos apostar”, disse a
parlamentar, ao justificar a
apresentação da propositura.
No texto da homenagem,
Rai recorda que a mostra foi
idealizada pela artista e produtora cultural Eva Prudêncio e
produzida com o apoio de
Mayra Krystina Camargo Bueno e Fábio Martins, tendo sido

contemplada com o Proac Editais
(Programa de Ação Cultural São
Paulo) e com o apoio do Sesc Piracicaba e da Semac (Secretaria
Municipal de Ação Cultural).
“Além de trazer para a pauta a cultura da população negra
nos bairros e em diferentes espaços da arte, a Mostra também
discute o preconceito racial da
nossa sociedade e, claro, o combate a esse preconceito”, disse
Rai, ao lembrar que o evento pretendeu realizar um “aquilombamento cultural”, indo a diferentes instalações, como a Casa do
Hip Hop e o Sesc Piracicaba.
A moção de aplausos
também foi assinada pelos vereadores Gilmar Tanno (PV)
e Pedro Kawai (PSDB).

Vigilância Estadual é questionada
sobre descarte de testes de Covid
Em requerimento dirigido ao
Grupo de Vigilância Epidemiológica Estadual, o vereador Cassio Luiz
Barbosa, o Cassio Fala Pira (PL),
faz questionamentos sobre a oferta, a compra, o recebimento, a
guarda, o manuseio, a distribuição e o descarte dos lotes de testes de covid-19 no período que vai
do segundo semestre de 2021 ao
primeiro semestre de 2022.
"Na primeira quinzena de janeiro, as notícias eram de que os
casos de covid-19 pela 5ª vez na
semana batiam recordes e que, devido ao aumento da contaminação,
especialistas e autoridades da área
de saúde tinham preocupação com
muitas pessoas que não faziam o
exame, embora a testagem contra
a doença continue sendo necessária, assim como o isolamento social e o uso de máscaras de proteção", contextualiza o vereador.
"Outra informação recebida, e
que nos trouxe muita surpresa, foi
a de que lotes de testes de covid-19
estão sendo descartados pelo simples fato de que o prazo de validade deles expirou e, portanto, não

podem mais ser utilizados, o que,
além do prejuízo financeiro, traz
consigo um imensurável prejuízo
imaterial traduzido em vidas ou,
no mínimo, qualidade de vida",
completa Cassio Fala Pira.
No requerimento 433/2022, o
parlamentar pede que seja informado quando foi entregue à Prefeitura o lote COV20050054 da Biosynex Covid-19 BSS, referência
40005. Ele pergunta o que acontece com os testes quando os lotes
estão com data prevista para
vencer ou já venceram e como é
feita a baixa da numeração deles.
Também indaga quantos testes foram distribuídos para as
unidades de saúde, como se dá a
baixa na contagem (se por numeração de lote), se o uso dos testes
desde janeiro até hoje está batendo com o número de notificações
à Vigilância Epidemiológica do
município e por que estão sendo
feitos testes em pacientes assintomáticos, "uma vez que o Ministério da Saúde preconiza o critério de realizar apenas em pacientes com sintomas gripais".

Ô NIBUS

Prefeitura amplia horários das
linhas 503, 1100 e Fatec/IFSP
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito
e Transportes (Semuttran), ampliou os horários das linhas 503
– Santa Rosa, 1100 – Perimetral
e Fatec/IFSP desde segunda-feira, 30. Os horários podem ser
conferidos no site da empresa TUPi
(https://www.tupitransporte.
com.br/linhas-e-horarios).
As linhas 503 – Santa Rosa e
1100 – Perimetral TPI/TVS/TPA
receberam, ainda, mais um e dois
ônibus, respectivamente, para
atender a população. Além desses
três novos veículos, no total, até
27/06 serão mais 12 ônibus na frota, que vão contemplar também as
linhas 225/222-Jardim Oriente,
430-Parque Piracicaba/TCI, 505Uninorte, 240-Cecap/TCE/TPI/TCI,

210-Unileste/TCI, 701/702- Jardim Jupiá e 410-Parque Orlanda.
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.
CRONOGRAMA - De acordo com cronograma da Semuttran,
a partir de 6/6 a linha 225/222-Jardim Oriente vai receber mais dois
ônibus. Em 13/06, as linhas 701/
702- Jardim Jupiá e 410-Parque
Orlanda receberão mais um carro
cada uma. Já em 20/06, as linhas
430-Parque 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.

S OLENIDADE

Câmara realizará sessão do
Dia do Trabalhador Rural
A Câmara Municipal de Piracicaba irá realizar, em julho, solenidade em comemoração ao Dia do
Trabalhador Rural. O requerimento 407/2022, que tem como autor
o vereador Gilmar Rotta (PP) e solicita a realização do evento, foi
aprovado na 22ª reunião ordiná-

ria, ocorrida nesta segunda-feira
(30). O Dia do Trabalhador Rural
é comemorado no município em 25
de julho e foi instituído pela Lei
3470/1992. A ocorrência anual da
sessão solene em comemoração à
data, por sua vez, foi estabelecida
pelo Decreto Legislativo 14/2011.
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DOCUMENTÁRIO MÂES GUERREIRAS LEVOU PÚBLICO AS LÁGRIMAS
A Pirarazzi entretenimento foi convidada a
prestigiar o lançamento do documentário "Mães
guerreiras, dirigida pelo ator Chico Santos na última sexta feira nas dependências da Câmara Municipal de Iracemápolis SP. O evento contou com a
presença da Prefeita Sra. Nelita Cristina Michel Franceschini, da secretaria municipal de cultura Sra.
Dalila Lamour, do vereador Ralf Silva, das mães que
participaram do documentário e outras pessoas
ilustres. No momento foi apresentado o documentário que está disponível no youtube levando todos a emoção pelo belíssimo trabalho realizado pelo
autor sobre mães de autistas. A produção conta a
história de cinco mães, incluindo mulheres de Iracemápolis, e seus filhos com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).
A produção poderá ser vista por meio do link:
https://www.youtube.com/c/
CulturadeIracem%C3%A1polis/featured
Click Ricardo Roberto Raya

Curtidinhas

PROGRAMA "BOLETIM DE NOTÍCIAS"
É APRESENTADO EM PIRACICABA

Adolpho Queiroz e Elizabete Bortolin
estiveram no último domingo prestigiando a
Missa do Divino na irmandade do Divino
Espirito Santo e aproveitaram para registrar
o acontecimento religioso.

Mayta Castilho informou que não é mais
contratada da Educadora de Limeira,
encerrando mais um ciclo na sua vida
profissional, para se jogar em novos desafios.

A Cia Misancene de teatro informou através das
suas redes sociais que a apresentação do
espetáculo “O primo da California” que iria
acontecer dia 11 deste mês foi adiada para
outubro em data e local a ser definido.

Rosangela Pereira se reuniu com atores e
atrizes como Welington Camargo, Mayra
Kristina, Eva Prudêncio entre outras ilustres
artistas do cenário teatral para celebrar o
sucesso da Mostra Preta Periférica de Teatro.

Eliane Vidal soltou a voz em plena praça
pública, aproveitou para elogiar a qualidade dos
músicos e enfatizou que o artista tem de ir
aonde o povo está.

Daniele Samfer postou uma foto na sua
pagina em forma de #TBT com um look
blogueirinha discreta na passarela da Festa
das nações.

Nesta quarta-feira, 01 de junho, a Associação
Movimento Nacional Sou 1 de 11 Milhões, estreia o
5º episódio do programa "Boletim de Notícias", com
o objetivo de levar ao espectador as informações
mais importantes - e relevantes - do setor cultural,
além de disseminar as múltiplas atividades e os profissionais da cultura das treze cidades por onde o
projeto, itinerante, passará. Os episódios serão exibidos às quartas-feiras, quinzenalmente, no canal
do Youtube da Associação. O projeto já passou
pela cidade de Santos, com gravações nos dias 14
e 15 de março e veiculação do episódio no dia 23
de março; Mauá, Região Metropolitana de São Paulo, com gravações nos dias 28 e 29 de março e
veiculação no dia 06 de abril; Jundiaí, com gravações nos dias 11 e 12 de abril e veiculação no dia 20
de abril e; São José do Rio Preto, com gravações
nos dias 09 e 10 de maio e veiculação no dia 18 de
maio. No 5º episódio, agora em Piracicaba, os apresentadores e criadores do programa, Ana Luíza Pradella e Paulo Barros, apresentam a cidade para o
público, mais precisamente os espaços culturais lá
existentes: Engenho Central, Teatro Erotídes de
Campos, Museu Histórico e Pedagógico, Centro
Cultural Antônio Pacheco Ferraz, Casa do Povoador,
Teatro Municipal Dr. Losso Netto, Praça dos Artistas
e Casarão do Turismo. Em seguida, foram conversar com os alunos do ensino médio do Colégio Lumière, sobre o desenvolvimento de carreira no setor cultural, compartilhando um breve panorama
de como viabilizar projetos culturais; os desafios de
se trabalhar no mercado cultural no Brasil; assim como
a importância das mídias digitais à cultura - como
ferramenta de difusão, união e fortalecimento do
setor. "Achei muito produtivo, sanou muitas dúvidas e receios que nós temos sobre o mercado de
trabalho perante a cultura. Também falamos sobre
a valorização do mercado - e da arte em si. Acredito
que seria muito interessante se todos tivessem essa
chance de participar dessa conversa, pois é fundamental para todo mundo - e um privilégio.", comenta Clara, aluna do Colégio. Os apresentadores
também visitaram a Rua do Porto, um local tradicional na cidade e com grande fluxo de pessoas; muito pautado pela gastronomia Piracicabana. José
Antônio da Silva, mais conhecido como Chapéu,
participa do novo episódio, acompanhando os apresentadores do programa na beira do Rio Piracicaba.
Lá, os três se juntaram para a gravação do programa que traz ao telespectador um panorama da atuação cultural na cidade de Piracicaba. E, para finalizar a programação, Ana Luíza Pradella e Paulo Barros se encontraram com o Secretário de Cultura,
Adolpho Queiróz, que apresentou os desafios e as
realizações da gestão atual de cultura na cidade. Os
episódios serão exibidos às quartas-feiras, quinzenalmente, pelo canal do Youtube da Associação.
Pílulas de informação e chamadas para o programa
também serão transmitidas pelas redes sociais. Confira os demais episódios já lançados pelo canal do
Youtube da Associação: @sou1de11milhões.

Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar informações culturais para todos os públicos, promovendo visibilidade a classe artística de
Piracicaba e região, fomentando a produção da cultura local. A Pirarazzi ocupa espaço na mídia impressa, rádio, TV, redes sociais e plataformas digitais,
conquistando cada vez mais seu público e a classe artística pela qualidade, responsabilidade e credibilidade do seu conteúdo.

Publicação: Enzo Oliveira/ Radialista
Redator RMPTV
Fonte reprodução Radio Metropolitana de Piracicaba
Foto: Danilo Telles/ RMPTV

ENSAIO FOTOGRÁFICO PARA CANAL NO YOUTUBE
Aconteceu no último dia 14 de maio o ensaio fotográfico assinado por Fran Camargo com a modelo Duda Silva. A
locação para o acontecimento foi na zona rural de Santa
Bárbara D'Oeste, Parque da Rua do Porto e Nova Piracicaba. O ensaio da Duda entrará no próximo livro de fotos e
também participará de uma exposição presencial ainda sem
data definida. Fran possui um canal no YouTube sobre fotografia, onde faz exposições virtuais e ministra aulas a fotógrafos. Confira algumas fotos do ensaio e se deleite com a
beleza da modelo.
Fotos Fran Camargo
Modelo Duda Silva
Figurinos Carlos ABC
Maquiagem Neusa Silva
Iluminação Antônio Carlos Benites e César Augusto
Nogueira
Youtube: Fran Camargo Paixão pela Fotografia
Colaboração Carlos ABC
INTROITO
CELEBRIDADES, PERSONALIDADES E BELDADES
Saudações caríssimos (as),
Diversas personalidades de Piracicaba e região estão em destaques
na sessão Curtidinhas. A Pirarazzi esteve na cobertura do lançamento
do documentário Mães guerreiras em Iracemápolis entre outros eventos da cidade de Piracicaba e região, além da agenda cultural e outros
assuntos.
Para você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da Coluna Pirarazzi, promova
sua imagem e destaque se no mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento comemora 10 anos de existência, lançamos uma proposta para você dar mais visibilidade ao seu
trabalho num conceituado jornal, A Tribuna Piracicabana, especificamente na mais prestigiada coluna da região, a Pirarazzi. Conquistamos credibilidade dos nossos leitores e somos vistos por renomadas
personalidades e empresas do cenário local. o presente que estamos
oferecendo é a sua participação no perfil da coluna, onde você terá
MEIA PÁGINA para publicação dos seus trabalhos.
Para coberturas de eventos entrar em contato no WhatsApp (19)
99663 9903 ou no e-mail pirarazzi@gmail.com
PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO
VISIBILIDADE ARTISTICA
Edição 157 junho/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz

Idealizado pelo locutor, apresentador, ator, colunista e produtor cultural Elson de Belém no ano de 2012 na cidade de Piracicaba SP.
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I NOART CHEGOU PARA FICAR

O evento cultural reuniu uma eclética variedade artística com o melhor clã de Piracicaba.
Musica, dança, literatura, artes plásticas, performances, um verdadeiro movimento de pessoas
que cultuaram a arte, bons e novos relacionamentos. O evento será mensal e já está sendo preparado o próximo com muito mais interação e entretenimento. Cobertura da Pirarazzi pelo Jornal A
Tribuna Piracicabana e transmissão pela Rádio Metropolitana de Piracicaba. Realização Gran Espaço
Bem Viver e Pirarazzi sob a coordenação de Ana
Christina Martins e Elson de Belém.
Inscrições no e-mail pirarazzi@gmail.com
Click Ricardo Roberto Raya

PARADAS PRO SUCESSO 22 DIVULGA DESENHOS E
FRASES SELECIONADOS EM DIA MUNDIAL SEM TABACO
Campanha contra o tabagismo divulga os melhores trabalhos feitos por estudantes do Ensino Fundamental e Médio de Piracicaba

NIVER DO ERISON SANTOS ABALOU QUARTEIRÃO
O casal Cristiane e Erison Santos receberam
na sua residência para um jantar regado a gastronomia de primeira linha os familiares e amigos para
comemoração do aniversario do conceituado advogado Erison Santos que foi bastante parabenizado por mais uma primavera. A chef Cristiane
Janone proprietária do Sabor de casa preparou
um "Baião de dois" para presentear o marido e
seus convidados.

NIVER DO ERISON SANTOS
ABALOU QUARTEIRÃO
Click Luciano Vasconcelos

O casal Cristiane e Erison Santos receberam na sua residência
para um jantar regado a gastronomia de primeira linha os
familiares e amigos para comemoração do aniversario do
conceituado advogado Erison Santos que foi bastante
parabenizado por mais uma primavera. A chef Cristiane
Janone proprietária do Sabor de casa preparou um “Baião
de dois” para presentear o marido e seus convidados.
Click Luciano Vasconcelos

Treze estudantes do Ensino Fundamental e Médio de Piracicaba tiveram seus 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 de maio), 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 lo-

cais do poder executivo e legislativo,
como o prefeito Luciano Almeida (DEM)
e o vereador Gilmar Rotta (PP), além 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, Patrícia 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).
Fonte assessoria Engenho
da noticia
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TAMBU É CELEBRADO EM LANÇAMENTO DE LIVRO

A

conteceu na última quarta-feira na Biblioteca de Piracicaba, o lançamento do livro "Saberes no Pé
do Tambu", escrito pelo batuqueiro, filósofo e doutor em educação Antônio Filogenio de Paula
Junior. O evento de lançamento reuniu um bate-papo com a equipe que participou da produção do
livro: estiveram presentes o autor Antônio Filogenio de Paula Junior (Casa de Batuqueiro), Vanderlei
Bastos (Casa de Batuqueiro), Elaine Teotonio (ETC Produtora), Marcos Farias (ETC Produtora), Lia
Martins (revisora) e Amanda (ilustradora). Na solenidade teve sessão de autógrafo, vendas dos livros e
divulgação dos contos que compõem o projeto, contou ainda com a intervenção artística encenada
por Nathy Pezzato e equipe Sopro de Caiumba, que apresentaram "O Sopro de Caiumba.
Reprodução texto da Tempo D Comunicação e Cultura
Click Ricardo Roberto Raya

#PirarazziIndicaEDaADica

EXPOSIÇÃO: 9 PARALELAS DO MEIO AMBIENTE
"SERIA CÔMICO, SE NÃO FOSSE TRÁGICO"
O Salão Universitário de Humor da Unimep mantém entre suas premiações o "Prêmio meio ambiente", com o objetivo de sensibilizar e conscientizar sobre as questões ambientais, através da linguagem do humor gráfico. No contexto do dia do meio ambiente (05/06) e do lançamento da Agenda
2030 de Piracicaba, ocorre a mostra "SERIA CÔMICO, SE NÃO FOSSE TRÁGICO", com trabalhos
selecionados nos últimos anos. Piracicaba realizando o Futuro A partir do dia 01 de junho será
realizada a exposição "SERIA CÔMICO, SE NÃO FOSSE TRÁGICO", em salas da Galeria do Campus
Taquaral da Unimep. A exposição reúne trabalhos selecionados e os premiados das edições anteriores do prêmio Meio Ambiente do Salão Universitário de Humor da Unimep. "O Salão Universitário
de Humor é um projeto dedicado especialmente ao universo do humor gráfico que nasceu em
1992 com o propósito de ser um verdadeiro espaço para a manifestação artística e revelação de
jovens talentos. No início com âmbito nacional, o evento passou a ser latino-americano, até chegar
ao atual estágio, aberto a universitários de todo o mundo."
Teremos trabalhos das seguintes categorias:
" Charge: desenho humorístico relativo a fato real ocorrido recentemente.
" Cartum: desenho humorístico sem vínculo necessário com qualquer fato específico.
" Caricatura: retrato com distorções anatômicas, geralmente de alguma personalidade reconhecidamente famosa.
" História em quadrinhos (HQ): história sequencial narrada em etapas/quadros. O humor gráfico
cumpre esse importante papel de nos fazer refletir e agir sobre essa questão tão urgente.

AGENDINHA SEMANAL BEM VIVER

Sessões de arteterapia aberta a agendamentos
Inscrições abertas para as oficinas de Teatro terapia
com Elson de Belém
Visita a exposição Perfil- Mulher em Você assinado
pela ilustradora e escritora Carmelina Toledo Piza

Enviamos também alguns trabalhos premiados que estarão na exposição.
2009 - José Antônio Costa
2012 - Bruno Ortiz
2015 - Eldes de Paula Oliveira

Terça a Sexta-feira
12h:00 às 17h:30
Sábado às 12h:00 até 16h:00

Realização: Diretoria de Extensão e Cultura da Unimep Organização: CCMW - Centro Cultural Martha
Watts
Apoio: Oscip Pira 21
Fonte Fonte: www. unimep.br/salaodehumor

Quarta-feira: 9h:00
Café Terapêutico
Agora também por pedido
O Café Terapêutico
18h:00 Troca: R$15,00 consumação mínima
Sexta-feira: agendar horário
Sessões de Barras de Acess e processos corporais

SANTA BÁRBARA DO OESTE APRESENTARÁ
ESPETÁCULO DE FIÓDOR DOSTOIÉVSKI
Com entrada gratuita, o Teatro Municipal "Manoel Lyra" receberá neste domingo (5) o espetáculo "A Dócil", inspirado na
obra do escritor russo Fiódor Dostoiévski.
Apresentação do espetáculo "A Dócil" (12 anos/75 minutos)
Dia 5 de junho (domingo), às 19h30
Teatro Municipal "Manoel Lyra" - Rua João XXIII, 61, Centro
| Santa Bárbara d'Oeste/SP
Entrada gratuita
Reservas: https://www.sympla.com.br/a-docil---apresentacaoem-santa...
.
Workshop "Processo de Criação"
Dia 5 de junho (domingo), das 14 às 16 horas
Espaço Arte-Móvel - Rua João Pessoa, 601, Cidade Nova |
Santa Bárbara d'Oeste/SP
Entrada gratuita
Inscrições: https://forms.gle/nNpvCfFCtkaaUzqt8
Informações: (12) 99741-1801
Fonte Secretaria de Cultura e
Turismo de Santa Bárbara

Sábado: 14h00
Aula de Desenho
A primeira aula é experimental e gratuita.
Sábado: 14h00
Canto coral
A primeira aula é experimental e gratuita
Sábado: 15 :30 horas
Workshop Esculta ativa
Troca: R$ 45,00
Domingo:
14:00horas
Bingo com vários prêmios
Troca R$ 20 ,00
Faça a inscrição
das atividades
que desejar
pelo WhatsApp
(19) 991985781
com a Chris
Assessoria
MKT/imprensa:
Pirarazzi entretenimento
Elson de Belém
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

USADOS PARA VENDER

SRA. EMILIA LOPES CORREA FERNANDES faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 92 anos, filha dos
finados Sr. Tesifão Lopes e da Sra.
Isabel Correa, era viúva do Sr. Nilo
Fernandes Castilho; deixa os filhos:
Adelaide Fernandes Pires, já falecida, deixando viúvo o Sr. Antonio Pires; Edemir Antonio Fernandes, casado com a Sra. Maria Helena Machuca Fernandes; Aristeu Fernandes, casado com a Sra. Natalina
Aparecida de Camargo Fernandes
e Sidinei Fernandes, casado com a
Sra. Maria Izolina Fernandes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 15h00 da sala 02 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANDERSON RICARDO ORLANDIM faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 34 anos, filho do
Sr. Jose Carlos Orlandim e da Sra.
Jocelaine Aparecida Alves Carvalho, era casado com a Sra. Marinalva Marcela Cordeiro Orlandim;
deixa o filho: Matheus Henrique Alves Orlandim. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida ne-

crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. THERESINHA DE JESUS BOTTEZELI ROMERA DIAS faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88
anos, filha dos finados Sr. Antonio
Bottezeli e da Sra. Laurinda Bottezeli, era viúva do Sr. Francisco Romera Dias; deixa os filhos: Roselena Aparecida Romera Maia, casada
com o Sr. Jaime Maia e Francisco
Antonio Romera, viúvo da Sra. Lilian Cibeli Bertho Romera. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 13h30 do Velório da Saudade,
sala 04, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA DE LOURDES ALMEIDA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha dos finados Sr. João de Batista de Almeida e
da Sra. Antonia Furtado de Almeida,
era casada com o Sr. João Batista
Napi. Deixa familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00 da
sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
MENINO JOAQUIM ARAUJO DIAS
faleceu ontem, nesta cidade, filho

do Sr. Elias de Oliveira Dias e da
Sra. Ismara Rizia dos Santos Araujo. Deixa familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
às 10h30 no Cemitério Municipal da
Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA ROSANI ZAGO faleceu ontem, nesta cidade, contava
68 anos, filha dos finados Sr. Antonio Domingos Zago e da Sra. Maria
de Lourdes Spada Zago. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17:00 do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição, sala “D”,
para o Cemitério Municipal de Saltinho/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. RICARDO ROGER DA SILVA
ALVES faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 34 anos, filho do
Sr. Valmir Alves, já falecido e da
Sra. Ivani da Silva, era casado com
a Sra. Franciele Machado Alves;
deixa os filhos: Juan Roger Alves;
João Pedro Alves e Sara Machado
Alves. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da Cidade de Rio das
Pedras – SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. SERGIO APARECIDO DE MOURA faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba aos 57 anos de idade e
era casado com a Sra. Alvarina de
Lourdes Bueno de Moura. Era filho
do Sr. Lazaro de Moura e da Sra.
Geni Silva de Moura, ambos falecidos. Deixou os filhos: Sergio Aparecido Bueno de Moura; Fernanda
Aparecida Bueno de Moura; Bruna
Fernanda Bueno de Moura; Felipe
Nascimento Fonseca de Moura; Roseli Aparecida da Cunha Bueno.
Deixa ainda netos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se
ontem ás 14:00hs, saindo a urna
mortuária do velório Municipal de
Vila Rezende sala-03, seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumado em jazido da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
MENINA ANA JULIA GARCIA CARVALHAES faleceu anteontem na cidade de Piracicaba e era filha do Sr.
Rafael Carvalhaes Martins e da Sra.
Kidina Costa Garcia. Deixa demais
parentes. O seu sepultamento deuse ontem as 10:00 hs, no Cemitério Municipal de Vila Rezende, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ISALTINO MIORIN faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos
86 anos de idade e era viúvo da
Sra. Benedita Rosa da cruz Miorin
. Era filho do Sr. Virgilio Miorin e
Sra. Josepha Santiago, ambos falecidos. Deixa os filhos: Maria de
Loudes Miorin, Valdemir Aparecido Miorin, Altamir Miorin, Celi Aparecida Miorin dos Santos, Joana
Rosa Miorin Bueno, Valdir José
Miorin, Maria Madalena Miorin, Érica Regina Miorin Gasparini e Bartolomeu Aparecido Miorin. Deixa
também netos e bisnetos, demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem às 17:00hs,
saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade - sala "8", seguindo
para o Cemitério da Saudade, onde

foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

inumado em jazido da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO CRUZATO faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos
64 anos de idade e era casado
com a Sra. Marina Azzini Rizzi Cruzato. Era filho do Sr. Luiz Cruzato
e da Sra. Ana Montebeler Cruzato,
falecidos. Deixa os filhos: Tais Rizzi Cruzato casada com Neldir Antonio da Silva Filho; João Henrique
Rizzi Cruzato casado com Luana
de Paula. Deixa também 01 neta e
demais parentes. O corpo foi
transladado para a cidade de
Charqueada e o seu sepultamento
deu-se ontem ás 16:00hs, saindo
a urna mortuária do Velório municipal, seguindo para o Cemitério
Municipal, naquela localidade, onde
foi inumado em jazido da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA GASPAR CHIARINELLI faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era viuva do Sr. Felicio Chiarinelli. Era filha do Sr. Antônio Gaspar e da Sra. Rosalina Pereira Granja, falecidos. Deixa os filhos: Maria
Francisca Chiarinelli Aversa casada com Sergio Cedir Aversa, Antonio Chiarinelli, falecido que foi casado com Tereza Chiarinelli, falecida, José Chiarinelli, falecido que foi
casado com Solange Lourenço
Chiarinelli e Aparecida de Fátima
Chiarinelli Paolieri, falecida que foi
casada com Luiz Paolieri Neto. Deixa também netos e bisnetos. O seu
sepultamento deu-se ontem as 16:00
hs, saindo a urna mortuária do velório da Saudade - sala 03, seguindo
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ESMANUEL DE OLIVEIRA NUNES faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 52 anos de idade e era filho do Sr. Arlindo Nunes e
da Sra. Francisca de Oliveira Nunes, falecidos. Deixa os filhos: irmão e demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se ontem
as ás 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério de
Vila Rezende - sala 02, seguindo
para a referida necrópole, onde foi

SR. MANUEL DE PAULA CARDOSO faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Aparecida de Lourdes Veludo Cardoso. Era filho do Sr. Alonso de Paula Cardoso e da Sra. Maria Dri,
ambos falecidos. Deixa ainda demais parentes e amigos. O seu

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

- 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

corpo foi transladado ontem para o
Crematório Bom Jesus - Unidas as
14:00 hs e sus cerimônia de Cremação realizou-se as 14:30 hs.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO ROSZIK FILHO faleceu ontem na cidade de Piracicaba
aos 68 anos de idade e era casado
com a Sra. Marina Clarisneide Rossi Roszik. Era filho do Sr. Antonio
Roszik, falecido e da Sra. Catharina Merca Roszik. Deixa os filhos:
Sandra Rossi Orszik Garcia, André
Ricardo Ooszik e Alexandre Roszik. O seu corpo foi transladado
ontem para o Crematório Bom Jesus - Unidas e a sua cerimônia de
Cremação realizou as 18:30 hs.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ CARLOS BRAGAIA faleceu ontem na cidade de São Pedro aos 70 anos de idade Era filho
do Sr.José Carlos Bragaia e da
Sra.Cecilia Madalena Marques
Bragaia. Deixa os filhos: Luis Henrique e Wesley, deixa demais
parentes.O seu sepultamento deu
se ontem ás 16:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
São Pedro seguindo para o Cemitério da mesma localidade onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO BENTO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos
86 anos de idade e era casado
com a Sra. Maria Aparecida Soares Justino. Era filho do Sr. Jorge
Bento do Nascimento e Sra. Leopoldina Maria de Souza, ambos falecidos. Deixa os filhos: Luzia, Jair,
Inês e Sueli. Deixa também netos,
bisnetos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-a
hoje às 10:00hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
Vila Rezende sala – 2, seguindo
para a mesma necrópole, onde será
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00

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

SR. THOR CESAR DE MOURA
faleceu ontem, na cidade de Uba
– MG, contava 57 anos, filho do
Sr. Ismael Cruz Moura, já falecido, e da Sra. Oremi Donatti Moura, deixa os filhos: Marcos Moura e Thayla Moura. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o feretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala “07” para o
Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS

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

- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00

SRA. LEONOR PINO MORETTI faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados
Sr. Caetano Pino e da Sra. Josepha Noguera, era viúva do Sr.
Mario Moretti; deixa os filhos:
Mario Angelo Moretti, casado com
a Sra. Maria de Lourdes Barbosa
Moretti; Maria Angela Moretti, casada com o Sr. Josemar Alves
Justino; Marcia Regina Moretti
Antoniolli, casada com o Sr. Dorival Antoniolli; Caetano Luiz Moretti e Marcos Fernando Moretti, casado com a Sra. Andreia Vieira
Moretti. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 11h00 da sala
“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está reaberta a Licitação relacionada abaixo:
Tomada de Preços nº 05/2022- Processo nº 882 /2022. Objeto: Obras de Reforma
no Prédio da Rodoviária Municipal. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Os envelopes
dos licitantes com a documentação e a proposta deverão ser entregues no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até
às 09h00 do dia 20/06/2022. O início da abertura dos envelopes será às 11h00 do
dia 20/06/2022, na Sala de Abertura de Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748,
nesta cidade. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas São Pedro, 31 de maio de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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