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lado da Praça da Catedral, trazendo mais vida para aquela
área residencial. Isso é ótimo.

EDUCAÇÃO — I
Foi publicado terça (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, 2,
e, a partir desta data os profissionais, terão 24 meses para optarem ou não pelo novo modelo.
EDUCAÇÃO — II
Segundo a Secretaria de
Educação, o novo modelo, além
de proporcionar o maior crescimento de salário da história do
estado, engloba mais oportunidades de desenvolvimento para
a rede estadual. Os que realizarem a escolha antes do fechamento da folha do mês já receberão o novo valor no pagamento
de julho. Site para simulação: (https://sed.educacao.sp.gov.br).
AGENDA — I
A agenda do titular da Semdettur, José Luiz Guidotti Júnior,
anda tão cheia que, às vezes, ele
tem marcado reuniões em locais
inusitados. Na última terça (31),
ele convidou o diretor do Aeroporto Municipal, Marcelo Kraide,
para acompanhá-lo a pé, da sede
da Semdettur na rua Monsenhor
Rosa até a Praça José Bonifácio.
Foi somente durante o trajeto que
eles conseguiram colocar a conversa em dia. Ótimo, bom trabalho.
AGENDA — II
Acontece que Marcelo Kraide,
por ser sedentário — bem do tipo
deste idoso Capiau —, chegou na
Praça José Bonifácio completamente exaurido, precisando sentar-se um pouco para recuperar o
fôlego, após andar aproximadamente sete quarteirões morro acima. Mas aguentou, firme e forte.
ATAQUE
Durante o tempo em que ficou parado na praça, Marcelo
Kraide ainda foi alvejado por alguns pássaros que acabaram sujando a sua camisa. Um companheiro mais irônico que estava
ao lado disse que a manchete dos
jornais no dia seguinte seria: diretor do aeroporto municipal é
vítima de bombardeio no centro. Coisas de bom humor.
CENTRO — I
O Centro da cidade já começou a mudar com a inauguração de um novo mercado
que funcionará 24horas ao

CENTRO — II
Aliás, o plano da atual Administração para revitalização da
área central, passa obrigatoriamente pela ocupação inteligente
dos chamados vazios urbanos, espaços que não cumprem nenhuma função, presentes nas áreas
centrais das grandes cidades.
ROSTO
O Bar do Omar (Omar
Monteiro Junior, de 32 anos),
no Rio de Janeiro, Morro do
Pinto, no bairro de Santo Cristo, está feliz com a politização
da casa. É que, a partir das 15h,
quando abre, vai recebendo os
clientes e amigos e, sábado, às
16h, já estava lotado, com sentados e em pé. É que, ao entrar no
bar, vê-se o rosto do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
pintado na primeira parede com
flores nos cabelos e na barba.
ÔNIBUS
Com ampliação de linhas do
transporte público no Município,
na Câmara Municipal agora surgem os “pais dos benefícios”.
Thiago Ribeiro (PSC), Anilton
Rissato (Avante) e Cassio Luiz
Barbosa, o Cássio “Fala Pira”
(PL), destacam que trabalharam
para que a demanda fosse atendida. Em que pese as disputas no
varejo, o que vale, para o cidadão,
são os benefícios no atacado.
“ME CHAMA!”
O vereador Paulo Camolesi
(PDT) pediu ao Executivo – “me
chama!” – para que ele possa mostrar que dá para valorizar talentos da cidade e, desta forma, conseguir mudar o mundo. A proposta do parlamentar é o desenvolvimento de projetos voltados para a
formação musical de crianças e
adolescentes. Na segunda-feira,
30, ele mostrou vídeos de aulas
que são desenvolvidas pelo mandato coletivo que dá suporte às
ações de Camolesi na Câmara.
LAMENTÁVEL
Antes de sair de licença
para cuidar da pré-campanha a
deputado, o vereador Paulo
Campos (Podemos) voltou a
classificar como “lamentável” a
postura do prefeito Luciano Almeida (União Brasil), que já está
descontando salários e benefícios dos grevistas. “Os funcionários foram pegos de surpresa,
porque existem decisões conflitantes: uma do Tribunal de Justiça e outra monocrática, em primeira instância, que ainda não são
transito em julgado”, declarou.
Edição: 16 páginas

ESCOLA SEGURA
Resultado de uma parceria entre a Polícia Militar do Estado de São Paulo, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária,
Polícia Ambiental, Guarda Civil Municipal e Samu, a EMEIEF “Francisco Cor-

ram ouvidas 600 pessoas, o limite
da plataforma, e realizada no período de 25 a 31 de maio último. Para
presidência da República, numa
disputa bastante acirrada, 46% disseram que votariam em Lula (PT),

tação da GCM Piracicaba. Os alunos
puderam vivenciar um pouco do trabalho das equipes, além de entrar nas viaturas, vestir os equipamentos e, claro,
acionar as sirenes dos veículos. A11

Maria da Penha: em cinco anos,
patrulha atendeu 2.474 mulheres
Serviço foi aprimorado com a criação da Sala Patrulha Maria da Penha,
palestras de conscientização e capacitação profissional das vítimas
A Patrulha Maria da Penha,
serviço da Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Piracicaba, completou cinco anos em
maio com o saldo de atendimento de 2.474 vítimas que possuem medida protetiva concedida
pelo Judiciário. Nascida com o
objetivo de reduzir as estatísticas de violência doméstica na cidade, a Patrulha realizou até segunda-feira, 30, 70.369 rondas
e prendeu 130 agressores em flagrante delito nestes cinco anos.
Nesta Administração, o serviço ultrapassou a ronda dos endereços residenciais para atendimento às vítimas e se tornou um
espaço para que as mulheres se sintam acolhidas, com a abertura da
Sala da Patrulha Maria da Penha,

Enquete revela intenção de
voto do eleitor piracicabano
Realizada na plataforma Jotform, uma enquete que circulou
em mídias sociais (Facebook, WhatsApp e Telegram) captou a intenção de votos do eleitor piracicabano para as eleições deste ano. Fo-

rêa”, no bairro Jardim São Paulo, recebeu na manhã de terça-feira, 31, a ação
“Escola Segura”. Um dos destaques
(foto), foi a pastor alemão de três anos,
Maya, o centro das atenções da apresen-

enquanto que Bolsonaro (PL) aparece em seguida, com 45% das intenções de voto. Já Ciro Gomes
(PDT) e Simone Tabet (MDB) tem
6% cada. 3% disseram que votariam nulo ou em branco. A7

em março deste ano, em imóvel
próximo ao Terminal Central de
Integração. Outra ação para otimizar o serviço é a realização de
palestras em empresas e condomínios e parceria com secretarias
municipais e com a rede de atendimento à mulher. Essas parcerias resultam na capacitação
profissional das vítimas de violência e lhe dão coragem para denunciar seu agressor, medidas
capazes de romper o ciclo de violência. Essas ações formam uma
rede de proteção às vítimas da
violência atendidas pela patrulha.
“A Patrulha Maria da Penha,
nesses cinco anos, conseguiu ajudar muitas vítimas de violência
doméstica. Conversando com elas,
percebemos que viviam perdidas,
sem saber a quem recorrer, até
mesmo para sanar as dúvidas de
como sair do ciclo da violência.
Hoje, estamos conseguindo divulgar um pouco melhor o nosso trabalho, para que as mulheres possam vir até nós; temos uma sala
própria para atendimento, um celular com Whatsapp, material deixado na Delegacia de Defesa da
Mulher (DDM) entregue durante o Boletim de Ocorrência, entre
outras ferramentas”, explica
Fernanda Nardon, coordenadora da Patrulha Maria da Penha.
Para Fernanda, que integra o
grupamento há 4 anos, os novos
serviços são um progresso enorme para a Patrulha. “Esperamos
aumentar o nosso trabalho com
palestras para as vítimas e os
agressores. O nosso intuito inicial
era proteger as mulheres, mas hoje,
ele é muito mais abrangente. Pretendemos mostrar para as mulheres nosso trabalho, o trabalho da
rede de proteção, o que é a violên-
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Ronda inclui endereços residenciais e de trabalho das vítimas

cia doméstica e também ao homem,
como não ser um agressor, como
respeitar a medida protetiva, como
ele deve proceder em diversas situações. Para isso, usaremos o trabalho preventivo com as palestras”, explica a coordenadora.
Para o comandante da Guarda Civil, Sidney Miguel da Silva
Nunes, a intenção é, cada vez mais,
melhorar o serviço. Uma das ações
para isso é a ampliação da frota.
“A tendência do nosso trabalho é
qualificar mais. Minha intenção é
aumentar o número de componentes e com a nova modalidade de
ampliação de viaturas, que será
feito por meio da locação de veículos, poderemos ampliar a frota e o
número de pessoas qualificadas
para este atendimento”, disse.
“Nós gostaríamos de não ter
que realizar este serviço, porque
pretendíamos uma sociedade em
que haja respeito, Mas enquanto

ainda não conseguimos, queremos
é qualificar ainda mais o atendimento prestado a este público por
meio da Patrulha Maria da Penha
e de outros serviços públicos”, frisa o prefeito Luciano Almeida
NÚMEROS - No comparativo de janeiro a abril dos anos de
2021 e 2022, as estatísticas revelam que em 2022 houve um maior
número de medidas protetivas recebidas pela Patrulha: 201, em
2022, e 188 em 2021. Já o número
de flagrantes no período foi maior
em 2021: 14 contra 11 em 2022. Os
monitoramentos também foram
maiores em 2021, sendo 507 em
2021 e 279 em 2022. As rondas
realizadas tiveram um aumento de
19% em 2022, com 7.023 rondas
nos quatro primeiros meses do
ano, e 5023 em 2021. O número de
conduções ao plantão policial também foi maior em 2022, com 71
conduções ante a 55 em 2021.

A Tribuna Piracicabana
A2

Quinta-feira, 2 de junho de 2022

Endoidou o mundo ou endoidei eu?
Eloah Margoni

E

rrado dizer-se
que A e B “testaram positivo”
para Covid 19, mas sim
falar que estão contaminados, infectados
pelo vírus Sars Cov 2,
apresentando (ou não)
sintomas de Covid 19,
que vem a ser a doença! Assim os
testes de PCR, se de boa qualidade
e feitos corretamente, darão no geral resultados positivos em ambos
os casos. Nem era isso o que eu ia
frisar, que não se tem escrito direito. A cacofonia e o ridículo das
invencionices é o que menos importa. Importa lembrar que o número de infecções tem aumentando bastante (profundamente subnotificado, claro); as novas variantes também. Todos sabemos disso ou deveríamos saber. Assustadora essa nossa rendição ao coronavírus! De um lado, trabalhado-

res amontoam-se precariamente em transportes coletivos e noutros locais. De outro,
pessoas de classe média/
média alta que pensam
ser “ricas” e não o são,
embolam-se em toda
parte; também nos restaurantes por quilo,
cada vez mais caros, e o
fazem sem máscaras, muito à vontade, debruçados sobre os bufês
das refeições, cuspindo e aspergindo generosamente saliva sobre a
comida. Sabemos que as salivas humanas, independentemente da classe social, têm composições semelhantes, que os infectados semearão milhares de partículas virais
enquanto muitos outros as comerão. Pode até parecer um luxo poder ingerir tantos vírus perigosos
de salivas alheias nos alimentos dos
restaurantes, esses cada vez mais
caros, quando tantos morrem de
fome agora ou têm falta de dinhei-

Mas a vacinação
vai devagar e
desigual; o
negacionismo
tomou conta
ro até para se comprarem alimentos nesse Brasil! Mas não o é.
Parece ser encantadora a posição ou ideia da falta de proteção
e de ajuntamento humano vendose como a exercemos, mas é perigosa. Com legislação frouxa, quase todos retiraram as máscaras, as barreiras de proteção, entregando-se
ao vírus com alegria, em bares, nas
ruas, em festas, em todos os lugares, abrindo os braços a um inimigo que é implacável e pode se mostrar ainda muito pior nos próximos meses ou anos. Aí estão pelo
mundo todo crianças e adolescentes acometidos por hepatites gravíssimas, nas quais este vírus provavelmente está envolvido. Tristeza.
Entendo candidatos políticos.

Precisam mostrar as faces e aceitam correr riscos, mas também
não é bom. Muitos já se infectaram, mas não existe imunidade
permanente com o Sars Cov 2. Se
houvesse testes abundantes, massivos, gratuitos em cada canto e
esquina, se existisse esse trabalho,
vá lá, para isolarem-se os contaminados. Mas a vacinação vai
devagar e desigual. O negacionismo tomou conta da sociedade. Não
existem vigilâncias sanitárias, secretarias, Ministério da Saúde
que tenham vontade ou agilidade para frear a bola de neve. É
um conservadorismo social e
mundial. Um forçar a barra para
voltar-se ao “antigo normal” que
não existe mais. Como diz a canção: “Nada do que foi será de
novo do jeito que já foi um dia”.
Temos de aceitar isso gostando ou
não. Precisamos é ter juízo nas
cabeças, para o nosso próprio bem.
———
Eloah Margoni, médica

Desabafo de uma cidadã pagadora de impostos
Tânia Regina Gonçalves

P

ara chegar no assunto principal da minha indignação,
terei que começar por aqui o
meu desabafo. Nós funcionários
públicos não temos direito ao
FGTS. O único retorno que temos
que garante única e exclusivamente a nossa aposentadoria é o INSS,
que é cobrado durante a vida ativa de trabalho, justamente com o
fim de garantir a aposentadoria.
Ou seja, pagamos uma vida de trabalho pelo nosso próprio benefício.
Como se não bastasse, as perdas salariais por conta de um cálculo em que a matemática não fecha, o salário do funcionário ativo e do inativo é desigual (sendo
que não existe lei para cálculos diferenciados entre uma situação e
outra), mas duramente o aposentado vê seu salário minguar, e pior,
os descontos que continuam existindo de I.R., Iamspe (que aqui
nem vou tecer comentários quanto ao atendimento para não me
estender muito na conversa),
mas o pior foi quando o Governador de São Paulo resolveu criar mais um imposto por conta
da crise da pandemia da Covid
e, claro, como sempre quem paga
essa conta é o que menos pode, assim, estamos sendo "roubados"
desde então, com a volta do desconto para os aposentados do
INSS, sim aquele que por lei não se
cobra mais por conta da aposentadoria, pior com um escalonamento de desconto muito maior
que quando estávamos na ativa.
São muitas as perdas, por
exemplo, quem recebia auxílio alimentação e auxílio transporte deixa de receber. Sim, porque o aposentado "não precisa" e nem vai
mais conseguir priorizar um meio
de transporte e muito menos uma
alimentação de qualidade, que está
absurdamente cara no País. Ele,
que já comia mais ou menos, usava um transporte particular bem
popular, passa a se alimentar muito pior, usar transporte público,
porque com os preços abusivos do
combustível, na maioria das vezes,
já não consegue manter o transporte particular, começa então, a
ter sua qualidade de vida subtraída e depara-se com algumas doenças . E ai, preciso esclarecer uma
máxima ridícula, de que todo aposentado adoece. "Você viu, fulano, aposentou-se e ficou doente!"
Como se o fato dele resolver
merecidamente interromper sua
jornada de trabalho fora do ambiente formal, já o fizesse tão inválido ou folgado, a ponto de
atrair doenças. Não, minha gente, a maioria dessas pessoas que
adoecem manifestam doenças pré
existentes que passavam meio que
"despercebidas", porque em função do trabalho ser prioridade de
sobrevivência, da dedicação, do
compromisso diário com o serviço prestado, as consultas marcadas, na grande maioria das vezes, pelo sistema público, demo-

raram tanto pra acontecer que
quando chegava a data, quase
sempre "casava" com um dia intenso de trabalho e muitas vezes,
a consulta era deixada de lado.
Aí tomava-se o tal remedinho
paliativo... aquele mais barato, é
claro, ia-se levando. Ao aposentar,
pelo menos formalmente, diminuise a correria do dia a dia, e o ser
humano arruma tempo pra ir ao
médico, aí meu caro, descobre-se
que aquele sintoma lá de trás, ganhou um CID, traduzindo, virou
oficialmente uma doença. Meu
Deus, no país da desigualdade social: de acesso, das condições de
ir e vir, e tantas outras questões
que nem vou me estender, porque necessitaria de outros artigos
para enumerar as centenas de injustiças sofridas todos os dias.
Vou, só agora, entrar no motivo
principal do meu desabafo, citado lá no título do meu texto.
Acredito e espero, primeiro:
que o jornal publique esse artigo
que pela complexidade do assunto exige um texto longo, e depois
você, leitor, ainda esteja lendo e,
por fim, que eu represente o sentimento de dor, tristeza, descaso
e indignação de muitos de vocês.
Vamos lá, precisei procurar
pelo Sistema de Saúde Pública da
cidade e, não tem jeito, vou elencar ainda, mais um fator de que
grande parte de nós aposentados
temos que adequar, que é a volta
ao trabalho, seja inclusive, informal ou autônomo, para não passar necessidades básicas de sobrevivência, e eu, como uma dessas
pessoas, ao iniciar nessa nova jornada, é claro, cuidar da saúde voltou a ficar em segundo plano.
Vindo então, de um quadro
de sinusite desde a semana passada, sem ir ao médico, a sinusite me "derrubou" e fui, em 26 de
maio de 2022, procurar o Pronto Atendimento Público Municipal da Vila Rezende. Chegando
lá, por volta de 11h50, levei um
susto, tinha por baixo umas 80
pessoas, e apenas um médico clínico e um pediatra atendendo.
Detalhe: um dos jornais da cidade já havia sido solicitado pela
população e estava ali lá registrando o volume de pessoas que,
não cabendo mais dentro do
prédio, tomava conta do espaço
em frente ao pronto-atendimento, sendo que no quadro de atendimento constava que havia três
clínicos, um pediatra e um médico para emergências. Mas, segundo quem já estava ali aguardando o atendimento há mais de
duas horas, apenas um clínico
estava atendendo. Bom, ativei o
meu modo paciência e a consciência de que se eu fosse atendida ali, não teria pelo menos os
gastos com médico, despesas extras com medicamento ou exame
de urgência. Resolvi esperar, tendo consciência, é claro, de que devido aos impostos pagos, esse tipo
de serviço já está pago pelo contribuinte, nada é de graça, não é!?
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Ativei o meu
modo paciência
e a consciência
de que se eu
fosse atendida
ali, não teria pelo
menos os gastos
com médico
De pronto me animei e não
entendi a matemática do que estava acontecendo ali, porque em
10 minutos que havia feito o cadastro de chegada fui chamada
para o pré-atendimento (aquele
pra saber o que você está sentindo, aferir seu estado referente à
pressão, batimentos, etc). Nossa,
primeiro; ao entrar fiquei contente, pensei, acho que vai mudar,
será rápido. Santa fé do povo brasileiro, que nunca perde a esperança! Pois é, me enganei!!! Segundo: ganhei uma nova preocupação porque estava lá por conta
dos sintomas avassaladores da
sinusite e descobri que minha
pressão estava alta (16x10). Tá aí,
você não está sentindo nada da
pressão, porque a sinusite, aquela que chamamos de "crônica", te
traz dores absurdas do fio do cabelo ao peito, mas quando você
escuta que sua pressão está alta,
ah, meu caro, aí ela ganha força
pra subir, você passa através do
medo, da angústia de poder ser
algo pior a judiar ainda mais do
seu corpo e da sua mente e ela,
sobe, sobe. Bom, voltando, eu me
sentei, e como boa terapeuta holística que sou, bora exercitar
tudo o que aplico com os meus clientes, de respiração violeta a emanar energia de amor incondional
pro ambiente e para as pessoas.
Sentada numa única cadeira
que encontrei lá dentro, que são
em conjunto de três peças juntas,
e estavam quebradas. Se os meus
colegas do lado se mexiam, eu obviamente era levada com eles, num
balanço que demorava um "pouquinho" pra gente encontrar um
ponto comum de equilíbrio e parar. Quinze minutos depois desse
"exercício", fui perdendo força da
minha mente. Juntando com a
minha falta de ar, as dores na cabeça e no rosto, a preocupação se
a pressão havia piorado, depois de
uma hora, nova revolta do povo.
Tentei ligar no 156, para,
pelo menos, registrar minha indignação em nome de todos que
ali estavam. Atenderam, e eu seria a quinta a ser atendida na
fila das ligações, ok, estava ali
mesmo no "fundo do poço", bora
esperar… após uns sete minutos
de espera, uma voz eletrônica
anunciou que tinha chegado a
minha vez, acreditem, a ligação
caiu, ou melhor, foi desligada, e
é claro, não por mim. Resultado,
a respiração violeta, a dinâmica
de emanar amor incondicional,
foi pro espaço. E pra encurtar a
conversa que já está longa, na
esperança que vocês ainda estejam lendo, o clima de revolta piorou, houve bate boca, apareceu
mais um clínico, e essa eu preciso também compartilhar.
Quando o médico apareceu,
eu e minha parceira ao lado nos
olhamos e nos perguntamos, meu
Deus, será que ele está doente, com
sono, ou indignado com a situação? Era visível pelo tom da voz e
pelo jeito muito peculiar do jovem
médico que ou ele vinha de uma
jornada desumana de trabalho,
ou estava com sono, ou estava

mesmo sem condições fisiológicas
de atender; me recuso a acreditar
que aquela expressão lenta, de quase deboche ao chamar os pacientes
fosse para os pacientes, vejo mais
como uma forma dele também
protestar pelo momento vivido.
Conheci de perto, por 32
anos, as condições na maioria
das vezes, insalubres que nós
servidores públicos, principalmente, da saúde, educação e segurança, somos expostos todos os
dias. Enfim, ele chamou umas 10
pessoas para o atendimento, o que,
infelizmente, não mudou muito a
história, porque nesse período
todo foram chegando outros doentes, e com certeza, apesar de uns
20 adultos e umas 10 crianças terem sido chamadas, durante o
meu tempo de espera que foi
pouco mais 2h que estive ali, o
público ainda era de aproximadamente umas 60 e 70 pessoas.
Calma, só pra finalizar mesmo e justificar tanta indignação
da minha parte, fui embora naquele momento sem ser atendida,
muito mais pelo medo de infartar
devido a minha pressão e ao stress
e acabei numa dessas farmácias
maravilhosas, onde existe um
farmacêutico com alma de médico e fui "consultada" e medicada
por ele. Pasmem, em 10 minutos
fui chamada para o atendimento que ele faz numa salinha reservada, onde conversou comigo sobre os meus sintomas por um
bom tempo, fez todas as aferições:
de pressão, batimentos, ausculta do pulmão, viu garganta, ouvido e finalmente fui medicada.
Voltei pra casa e a vida seguiu. Quando conseguir marcar
consulta com um médico no sistema público ou pelo prestador
mais barato, daqueles que muitos de nós aderimos por falta do
atendimento necessário da rede
pública, irei, porque, apesar de
achar que nesse caso, esse farmacêutico, faz a diferença, com competência e dedicação. Não estou
aqui estimulando ninguém a trocar o atendimento médico pelo
farmacêutico, pois tenho consciência da importância e funções de
cada um. No entanto, foi o que
me salvou nesse terrível episódio.
Assim, ao perder o sono às 4h da
manhã do dia 27 de maio de 2022,
porque é claro, já apresento sinais
de melhora, mas ainda com dor e
congestionada, dormi mal e essas
indignações ficaram "pesando"
na minha cabeça e agora, nessa
minha nova jornada de trabalho,
eu, como boa terapeuta alternativa e holística que me considero,
resolvi tornar mais leve meu coração, minha mente e minha vida,
através desse desabafo. Espero
que tenha representado a indignação pelo menos aquelas 100,
talvez mais pessoas que passaram
pelo P.A da Vila entre 11h50 e
14h15 e milhares de aposentados
do nosso país que passam pelas
situações de vida que eu citei.
Como pedagoga, educadora,
professora e diretora aposentada que fui por 32 anos na rede
pública, como terapeuta holística e alternativa que sou hoje, não
podia deixar morrer um dos orgulhos que carrego de mim, nessa trajetória, que é o de compartilhar conhecimentos, aprendizados e de compartilhar sentimentos com as pessoas.
———
Tânia Regina Gonçalves,
diretora de escola pública estadual aposentada

Coluna Espírita

Jesus e a
geopolítica mundial
Alvaro Vargas

J

esus, espírito puro e modelo
a ser seguido pela humanidade, criou a Terra com
outros espíritos que comandam
os destinos dos orbes que povoam o universo. Considerado o governador espiritual de nossa esfera terrestre, traçou as diretrizes evolutivas tanto para os seus
habitantes, como para o próprio
planeta. Embora Deus nos tenha
concedido o livre arbítrio acerca
das decisões que tomamos, a
existência dessa liberdade é relativa, cerceada conforme as circunstâncias determinadas pelo
criador. Além disso, essa autonomia está associada a lei de causa e efeito, na qual somos responsáveis por todas as nossas
ações. Ninguém consegue evadir-se da justiça divina, que colhe o infrator nesta ou nas reencarnações subsequentes. Assim,
tanto os indivíduos como as
nações, têm o seu Carma, individual ou coletivo, respectivamente. Os espíritos superiores
amenizam nosso sofrimento e
aceleraram o progresso intelectual e moral da sociedade, mas não
interferem na liberdade relativa
que nos foi conferida por Deus.
Segundo o espírito Emmanuel (A Caminho da Luz, Chico
Xavier), existiu um grande esforço de toda a comunidade angelical para a implementação de uma
única nação no mundo, de modo
a facilitar o nosso processo evolutivo. Como resultado, houve a
formação do império romano,
que ao corromper-se, desviandose dos propósitos estabelecidos
pelo Alto, foi dissolvido conforme a determinação de Jesus.
Outras nações surgiram e os espíritos recalcitrantes no mal foram conduzidos para reencarnações dolorosas, em locais expiatórios, conforme as responsabilidades das ações praticadas. Antevendo o desvio dos ideais do
cristianismo primitivo, há o surgimento de uma religião oficial
do império romano, assim, Jesus
enviou um missionário para restaurar a sua doutrina, que passou a história conhecido como
Maomé, cuja mediunidade, no
século VI, foi responsável pela
instituição do Islamismo na Terra. Mas, devido a sua conduta,
sofreu forte influência dos espíritos pervertidos do além, culminando em produzir uma doutrina repleta de contradições. Isso
marcou uma vitória temporária
das trevas contra a luz. Os mu-

Fortíssima
comunhão existe
entre os dois
planos da vida
visível e invisível
çulmanos, pelo fanatismo, conquistaram todo o norte da África, cruzando o estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha e somente não seguiram o
caminho além dos Pirineus porque o plano espiritual assinalara um limite às suas operações,
encaminhando Carlos Martel
para as vitórias no ano 732.
Outro episódio digno de destaque sobre a autonomia relativa das nações, conforme citado
pelo espírito Emmanuel (op. Cit.),
foi o destino da invencível armada, criada pelo rei da Espanha,
Felipe II, em 1588. Composta de
mais de uma centena de navios
equipados com 2000 canhões e
35.000 homens, tinha por objetivo atacar a Inglaterra, sem
motivo que justificasse semelhante agressão. Essa poderosa
esquadra foi totalmente destruída por uma tempestade aniquiladora. Em conformidade com as
providências do plano invisível,
apenas aportaram às costas inglesas os espíritos pacíficos
compelidos pela força a participarem da armada destruída, e
foram recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. Em outra ação determinada pelo mundo espiritual, desta
vez contra a nação inglesa que
havia invadido a França durante a Guerra dos 100 anos, a
médium Joana d’Arc recebeu a
missão de livrar o território
francês de seus invasores, país
que, no futuro, seria o berço do
Espiritismo. Ela guiou o exército francês contra o domínio dos
ingleses permitindo a coroação
de Carlos VII. Capturada pelas
forças antagônicas, foi martirizada nas chamas da fogueira
inquisitorial, acusada de heresia. De acordo com Leon Denis
(Joana d’Arc médium), “nas
horas de crise e de provação, a
humanidade não fica abandonada a si mesma. A vida de Joana é uma das manifestações
mais brilhantes da Providência
Divina na história. Fortíssima
comunhão existe entre os dois planos da vida visível e invisível”.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Vereador foi eleito
para ser vereador
João Paulo Pimenta

A

migos, vamos refletir sobre um
tema que tem
causado certa revolta
nos últimos anos, a
função efetiva do vereador. Nas eleições municipais, escolhemos
pessoas para nos representar e, principalmente, defender
os nossos interesses dentro de um
grupo ou da Câmara Municipal.
Essa pessoa passa a receber
salário, que não é baixo, e acaba
se esquecendo de sua verdadeira
responsabilidade conosco. Agora,
para continuarem em evidência
na sua “vida pública”, colocam
seus nomes para disputar os cargos de Deputado Estadual e Federal, sem abrir mão dos benefícios do Legislativo Municipal.
Já sei: vai me dizer que nossa legislação permite isso. Ok!
Mas, a pessoa que se submete a
isso está eticamente amparada
para fazê-lo? Nesse período de eleições, como é possível concentrarse nos problemas da cidade enquanto faz campanha em Presidente Prudente-SP com o veículo
oficial justificando que foi a uma
reunião na Casa Legislativa para
conhecer um projeto? Ou dizer
que está em Itapira-SP para ver
como funciona o trabalho da

prefeitura de lá? E quem
fiscaliza isso? Vereadores?
Porque o povo não
pode fazer isso contra
as “toridades” da Casa
de Leis que não os beneficiam. Por isso,
meus amigos, digo a
vocês que vereador foi
eleito para legislar e
não para disputar o
cargo deputado apenas para ter
seu nome em evidência para as
próximas eleições municipais.

É preciso
consciência,
inteligência e
planejamento
sério para pensar
no interesse
coletivo
É preciso consciência, inteligência e planejamento sério
para pensar no interesse coletivo e realmente eleger-se Deputado. Essa brincadeira com a
cara do povo já está insustentável. Vereador foi eleito para ser
vereador. Quer tentar outro cargo afaste-se sem remuneração,
renuncie e tenha ética de fazê-lo
com suas próprias forças.
———
João Paulo Pimenta, Técnico de Serviços Públicos
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ASSEMBLEIA GERAL

TERCEIRA VIA
O centro tinha Sérgio Moro
e João Dória Junior, mas com
ambos desistindo, sobraram
três nomes de maior destaque,
considerando a força dos seus
partidos para a disputa pela
Presidência da República: Ciro
Gomes (PDT), Simone Tebet
(MDB) e Luciano Bivar (União
Brasil), que confirmou pré-candidatura terça-feira última (31/
maio). Contudo, eles não decolam, aparecendo com maior
aceitação Ciro Gomes (7%) segundo pesquisa. O pedetista
sempre petista, diz que não re-

tira sua candidatura para favorecer Lula. Bivar, presidente
do partido com o maior fundo
eleitoral (quase R$ 1 milhão),
também garante sua presença
no primeiro turno. Tebet,
aguarda o PSDB que prometeu
indicar seu vice. E, meio a sua
maior crise, os tucanos divididos (uma ala defende candidatura própria com Eduardo Leite), anunciam decisão para
hoje, 2 de junho. Os três, Ciro,
Luciano e Simone, dizem não
temerem Lula e Bolsonaro, alegando que a campanha só começa em agosto. A conferir.

G OVERNANÇA

Piracicabana Sicoob Cocre
é premiada por excelência
Divulgação

Vencedora do Digital Governance Awards 2022,
categoria Empresas Cooperativas, a companhia
concorreu com mais de 400 instituições brasileiras

A cooperativa Sicoob Cocre
é a grande vencedora do Digital
Governance Awards 2022, na categoria Empresas Cooperativas.
A premiação nacional, promovida pela startup Atlas Governance, líder em governance tech na
América Latina, analisou mais
de 400 organizações brasileiras
para eleger cinco companhias de
destaque em governança.
Com matriz em Piracicaba, o
Sicoob Cocre atua como cooperativa de crédito do Sistema Sicoob já
há 50 anos, oferecendo soluções
financeiras para os setores agropecuário, comércio, serviços e indústria, além de pessoas físicas.
A cooperativa superou seus
concorrentes conforme critérios
baseados em uso de plataformas
digitais. Foram eles: preparação

para as reuniões, com o fornecimento de materiais e interação
entre participantes; dinâmicas
mais deliberativas que expositivas e participação e formalização
das reuniões de forma digital.
O prêmio fez parte da programação do Digital Governance Conference, que contou com a
participação de diversos palestrantes; entre eles, Claudia Rockenbach, consultora em governança corporativa; Gisélia Silva,
conselheira; e Sonia Consiglio,
especialista em ESG e SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU.
Além do Sicoob Cocre, foram reconhecidas as empresas
Duas Rodas (categoria Capital
Fechado), Randon (Capital
Aberto), Eletronorte (Estatal) e
Regius (Sem Fins Lucrativos).

Empreender no século 19
José Renato Nalini

U

ma das palavras de ordem
contemporâneas é empreendedorismo. Só que empreender não é novidade
para o Brasil. Talvez o
paradigma do empreendedor tupiniquim
tenha sido Irineu Evangelista de
Souza, o Visconde de Mauá.
Ele fez grandes obras, dentre as quais a Estrada de Ferro
Santos a Jundiaí. Fez o serviço
de iluminação da capital do império, o serviço da navegação no
Amazonas, o telégrafo submarino e, sem esmorecer, enquanto realizava tudo isso, ainda
cuidava do que chamava “trabalhos menores”. Quais eram?
Antecipou-se ao urbanismo
do Rio e construiu o Canal do
Mangue. Modernizou a empresa
de bondes do Jardim Botânico.
Perdeu dinheiro com Cochrane,
no caminho de ferro da Tijuca.
Associou-se à Companhia Fluminense de Transportes. Foi sócio dirigente da Lux Stearica. Planejou
o abastecimento de água da capital do Império. Auxiliou a Companhia de cortumes e estimulou a dos
diques flutuantes. Tudo isso, só
na capital: o Rio de Janeiro.
Fora da capital, explorou ouro
no Maranhão, empenhou-se na
solução do problema do braço escravo, antes dos estadistas. Fundou colônias agrícolas de trabalhadores livres, portugueses e chineses, nas terras concedidas no Amazonas e no Pará e em suas fazendas
no Rio de Janeiro, dentre as quais
a fazenda Atalaia, em Macaé.
Dedicou-se a programar a
questão do carvão de pedra nacio-

nal. Estudou pecuária e
deu-lhe amplo incremento em seus campos
gaúchos, uruguaios e
argentinos, através da
Companhia Pastoril.
Por isso, dele afirmou Tristão de Athayde: “O precursor admirável, essa figura realmente única em nossa
história – o Visconde de Mauá,
desde a maioridade até a República, acompanhando a realeza
imperial com a sua realeza econômica, na ascensão e na decadência, pressentiu e tentou resolver todos ou quase todos os grandes problemas econômicos brasileiros, os problemas essenciais
do período moderno de nossa
história, desde os interesses do
Rio Grande, que representou na
Câmara, até a navegação do
Amazonas. Foi um quadro assombroso de unificação nacional
na cabeça de um só homem, o
Caxias da unidade econômica”.

Mauá, o
empreendedor
empreendedor,,
verdadeiro
herói nacional
É um vulto histórico a ser
redescoberto, para servir de estímulo a jovens patrícios que desanimam diante do primeiro empecilho. Mauá, o empreendedor,
verdadeiro herói nacional.
———
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

Municipais decidem rumos após
desconto dos dias de greve
Servidores questionaram se existe a possibilidade de uma nova greve
após a finalização do julgamento da ação impetrada pela Prefeitura
A diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região realizou, na terça-feira, 31, assembleia geral dos
servidores, tendo como pauta as
discussões e deliberações acerca
dos próximos rumos da campanha salarial 2022, sobre as ações
a serem tomadas frente aos atos
da Prefeitura que desvaloriza os
servidores e sobre as manifestações da prefeitura sobre os descontos em pecúnia dos dias de greve.
Durante a assembleia, a diretoria colocou em votação a possibilidade de apresentação de nova
proposta de pagamento da reposição de 21%. A categoria não manifestou favorável e manteve a proposta inicial de 21%, porcentagem
a ser paga ainda em 2022. Foram
aprovados por unanimidade atos
e manifestações, a serem organizados pelos servidores com apoio
do Sindicato, visando dar continuidade ao movimento da categoria, com reunião para discussão e organização no próximo dia
7, às 19h, na sede do sindicato.
Os servidores questionaram
se existe a possibilidade de uma
nova greve após a finalização do
julgamento da ação impetrada pela
Prefeitura, que retira o direito constitucional de greve dos servidores.
Foi orientado aguardar e que uma
nova greve não é descartada.
Uma servidora solicitou e
apresentou a proposta de criar
um grupo setorial para unificar
as secretarias e ações, com um
grupo presencial com reuniões
mensais para não haver distorções de informações e evitar disseminar notícias que não sejam
oriundas do Sindicato. Proposta
aprovada pelos servidores.
As ações propostas ante a decisão da prefeitura de descontar
os dias de greve em pecúnia, foi
sugerido que cada servidor faça
um Boletim de Ocorrência de preservação de direitos e foi colocado à disposição dos servidores o
Departamento Jurídico do Sindi-

Divulgação

Durante a assembleia, a diretoria colocou em votação a possibilidade
de apresentação de nova proposta de pagamento da reposição de 21%

cato para sanar as dúvidas, com
atendimento de segunda a sextafeira das 09h às 11h, no horário
de plantão. Se o servidor não puder comparecer neste horário,
podem ligar para agendar outro
horário, telefone 3403-1818.
Os dirigentes sindicais esclareceram a categoria sobre as ações
tomadas pela entidade diante das
ações judiciais e encaminhamentos após a greve realizada no início de abril. “O prefeito Luciano,
após a judicialização antes mesmo
do início da greve, mostra a desvalorização dos servidores, principalmente no parcelamento até
2024 do reajuste inflacionário dos
últimos três anos, quando os servidores ficaram com os salários
congelados”, disse o dirigente sindical Osmir Bertazzoni. “Isso também ocorre com os descontos em
pecúnia dos dias de greve agora
no salário de maio”, completou.
O dirigente e advogado Osmir
Bertazzoni e o advogado Rodney
Torralbo falaram sobre as medidas jurídicas feitas pelo Sindicato
em favor dos servidores grevistas
e orientaram que os servidores da
prefeitura e autarquias que tive-

rem descontos efetuados em seus
holerites a fazerem Boletim de
Ocorrência na Delegacia ou virtualmente, pois até o final do julgamento a prefeitura não poderia efetuar os descontos. “O B.O.
é uma forma de preservação dos
direitos dos servidores, que podem ficar tranquilos, considerando que este Boletim não os
prejudicará”, disse Bertazzoni.
Os servidores lamentaram a
atitude do prefeito e pediram respaldos ao Sindicato e ao Poder
Legislativo para que as leis sejam
cumpridas no município. Informaram que a categoria trabalha para
a população e está sendo prejudicada pelas ações intransigentes da
administração municipal, além de
outros problemas enfrentados
como as más condições no ambiente de trabalho. “Estamos desmotivados!”, disse uma servidora.
Conforme o Sindicato vem
divulgando, a greve é assegurada pela Constituição Federal. No
entanto, em Piracicaba o Prefeito Luciano Almeida tem entrado com ações na justiça, visando prejudicar o direito de greve
e desvalorizando o servidor ao

não acatar legislações que garantem os direitos trabalhistas.
Os dirigentes salientaram
que, desde o início do processo em
que os servidores votaram a favor da greve, o Sindicato vem
apoiando as decisões da categoria, orientando nas assembleias
os bônus e ônus da greve, que
poderia ocasionar em perdas.
O vice-presidente do Sindicato, Alexandre Pereira, destacou
que ao aderir à greve, os servidores buscaram os seus direitos. “Sabíamos dos riscos. Mas entramos
na greve, pois estávamos feridos
com relação a vários fatores: trabalhamos com covid-19 e perdemos colegas, pedimos a gratificação anual dos professores, o
abono desempenho da saúde e a
assiduidade dos servidores vítimas da covid. Mesmo assim, o
prefeito judicializou todas as leis
aprovadas pelos vereadores. A
negociação evoluiu, saímos de um
possível 7,5%, prevista no orçamento da Prefeitura, para 21%,
que culminou no embate com relação a forma de pagamento proposta pelo prefeito, não sendo acatada pela categoria”, concluiu.

P ODAS

Workshop de manejo arbóreo visa ampliar credenciados
O workshop para treinar e
capacitar profissionais de manejo
arbóreo (podas e supressão de árvores e palmeiras) para executarem serviços em vias públicas, realizado na próxima segunda-feira, 6, e terça-feira, 7, visa ampliar
para 100 o número de credenciados para executar os serviços em
vias públicas. A iniciativa é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema) e será no
Teatro Municipal Erotídes de
Campos, no Engenho Central.
As inscrições foram prorrogadas e os interessados poderão se
inscrever até hoje, 2, no site da

Sedema (https://bit.ly/WorkshopManejoArbóreo). Aqueles que participarem de todas as atividades
da programação receberão certificado de capacitação e poderão se
credenciar na Sedema para realizar manejo arbóreo em vias públicas, com a devida autorização
e seguindo a legislação municipal vigente e o Manual de Arborização Urbana do município,
conforme a Lei Complementar
251/2010, artigos 258 e 259.
De acordo com Robson Willians da Costa Silva, responsável pelo Núcleo de Arborização
Urbana, atualmente há 25 podadores credenciados na Sede-

ma. Não ocorre capacitação nesse sentido desde 2016 em Piracicaba. “Esse tipo de serviço realizado pelos credenciados acaba desafogando a demanda do
setor de Arborização Urbana e
proporcionando mais uma oportunidade de atividade remunerada à população”, afirma Silva.
O evento conta com o apoio
da Secretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac) e das empresas Engemaia e Arbolab. O Teatro Municipal Erotídes de Campos fica na avenida Dr. Maurice Allain, 454, Vila Rezende.
PROGRAMAÇÃO – A programação do workshop conta

com treinamentos teóricos e práticos. Na segunda-feira, 6, as
atividades começam às 8h30 e
terminam às 17h, com intervalos
e horário de almoço. O secretário
de Defesa do Meio Ambiente, Alex
Salvaia, fará a abertura. Entre as
palestras programadas para o
primeiro dia estão temas como a
legislação municipal, manual e
normas de arborização, manejo
arbóreo urbano, atividades da
CPFL, boas práticas, entre outras.
Já na terça-feira, 7, as atividades começam às 8h30 e
terminam às 12h, focando na
prática em segurança em manejo arbóreo e de poda.

Voltando à escravidão
Carol Domingues

P

arabéns, Sr. Luciano Almeida,
acho que o Sr.
deve estar muito feliz com
a sua vingança com os
servidores, sua pessoinha mimada já está
com o seu ego elevado?
Gostaria de saber
até onde a sua baixeza é capaz de
chegar? Ficará até quando mandando aviso no portal do servidor? Como forma de não podermos responder! Porque o seu dinheiro sujo compra tudo né, compra rádios, compra jornais, compra até o tribunal de justiça!
Gostaria de saber quem é o
parente do Sr. que está lá dentro
colaborando com as suas sandices. Nada nesse mundo fica encoberto e eu tenho fé que a justiça
ainda será feita., pois, até o presente momento parece que não
existe justiça. Os anjos da saúde
que batalharam na pandemia, co-

legas q perderam suas
vidas, sua saúde, e o
presente pra esses anjos é uma plaquinha de
homenagem ao invés
de um reajuste digno.
O Sr. anunciou que
está com Covid, já experimentou se colocar no
lugar de algum doente?
O medo de perder a
vida, ou até mesmo enxergar os
anjos da saúde, pois com certeza
também precisou de algum anjo
para pelo menos te testar.
Agora imagine essa rotina diária por dois anos, pessoas morrendo, pressão, três anos trabalhando sem um reajuste no salário. E diante de tudo isso o Sr. ainda quer nos punir? O que fizemos
de tão errado para o Sr. estar com
essas atitudes ridículas? É para
mostrar poder? Todos nós acreditamos no Sr., votamos, confiamos
que mudaria a história de Piracicaba. E será mudada sim, com o Sr.
como o pior prefeito q já tivemos.

Faça bom
proveito, compra
antibióticos
pra tratar sua
enfermidade,
materiais
que faltam
Já deve ter visto na ficção,
a história da escrava Isaura! Família do comendador Almeida!
Só não estamos exatamente nessa história do passado, levando
chibatadas, pois hoje tudo é democracia, direito de escolhas.
Tenho certeza absoluta que se
houvesse castigos, cada servidor ia sofrer na pele essa sua
prepotência e arrogância.
A cidade imunda, só buracos
parecendo um queijo suíço, a saúde defasada, sem materiais para
nós colaboradores medicarmos os
pacientes, fora as filas, tempo de
espera e exames de emergência que
pacientes não conseguem realizar!

É dessa administração nojenta q o Sr. se orgulha?
Que triste, apostamos todas
as nossas fichas em vão, em falsidades. Era tudo mentira, farsas
da pior laia. Que erro, que vergonha de ter votado no Sr.! Nem sei
ao certo o sentimento que me
toma, é uma mistura de nojo com
desprezo... Quanto a esse desconto q o Sr. realizou engula esse dinheiro, se te faz bem, ótimo!
Faça bom proveito, compra
antibióticos pra tratar sua enfermidade, materiais que faltam em
muitos lugares, gaste com seus
luxos fúteis, só lamento que muitos colegas vão passar dificuldades, não pagarão suas contas, deixarão de colocar alimento na
mesa, mas o meu consolo é que
se na justiça dos homens sua
máscara não cair a justiça de
Deus não vai falhar! Eu creio!
———
Carol Domingues, servidora municipal da
Secretaria da Saúde
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Legislativo apresenta selo de
comemoração ao bicentenário

Sorveteria é agraciada com
voto de congratulações
Divulgação

Marca em comemoração aos 200 anos será usada na comunicação oficial do Poder
Legislativo, honrarias, eventos e principalmente na solenidade de 11 de agosto
A Câmara Municipal de Piracicaba lançou, ontem, 1º, o
selo oficial do bicentenário do
Poder Legislativo. A marca é
mais uma das atividades previstas no decreto legislativo 23/
2022, que estabelece as comemorações ao aniversário dos 200
anos de existência da Casa de Leis,
cuja primeira sessão camarária
aconteceu em 11 de agosto de 1822.
O selo será aplicado no site
oficial da Câmara, nos vídeos
produzidos para as solenidades, nos materiais impressos e
documentos oficiais, e especialmente nas homenagens que acontecerão na solenidade prevista
para 11 de agosto, que marcará
oficialmente o aniversário.
Além da comunicação oficial dos gabinetes e departamentos da Câmara, o selo poderá ainda ser utilizado em troféus, medalhas e títulos honoríficos de eventos realizados
pela Casa até o final deste ano.
“A criação de uma identidade visual própria para a comemoração dos 200 anos da Câmara é uma forma de demonstrar o
quanto este momento é especial
para Piracicaba”, comentou o
presidente da Câmara, vereador
Gilmar Rotta (PP). “Ao longo dos
próximos meses, de comemoração, as pessoas poderão olhar
para a marca e lembrar que a Câmara é uma instituição bicentenária, que tem toda uma história que marcou a própria identidade da cidade”, completa.
IDENTIDADE VISUAL - O
selo foi desenvolvido pelo ex-esta-

giário Alexandre Faganello Filho,
sob a orientação do designer gráfico Saulo Macedo e supervisão do
chefe do Departamento de Comunicação Social, Rodrigo Alves. “A
ideia foi destacar o Poder Legislativo que olha para o futuro e que
quer continuar como representante da população”, colocou Macedo. “O selo é uma forma de comemorar tudo o que já foi feito no
passado e ao mesmo tempo olhar
para frente, olhar para o futuro”.
O designer explicou que a
marca foi composta por três elementos principais: o brasão de
Piracicaba (que se mantém inalterado), um tipograma (espécie
de logo que usa letras para expressar visualmente uma ideia)
fazendo referência ao símbolo de
infinito e o uso das cores.
A marca comemorativa mantém o esquema de cores usado
atualmente pela Câmara Municipal, com o objetivo de manter a
familiaridade com o símbolo da
Casa de Leis. Contudo, serão usadas variações dessas cores que
podem ser adaptadas a diferentes
tópicos, como, por exemplo, para
identificar os diferentes meses temáticos instituídos pela Câmara,
como Outubro Rosa e Novembro
Azul, entre outros, sem descaracterizar a marca comemorativa.
Juntos, os elementos buscam passar a imagem do Poder
Legislativo como uma instituição sólida e perene, que, ao mesmo tempo, não tem medo de
abraçar o novo e o moderno
para se aproximar da população.
O selo reforça também o nome

Davi Negri

Requerimento do vereador Paulo Campos reconheceu na segunda
(30) o trabalho e os serviços prestados pela sorveteria Cocão

O designer gráfico Saulo Macedo orientou a
elaboração do selo em comemoração ao bicentenário

Câmara Municipal, a partir da
nova redação dada pela revisão
da Lei Orgânica, aprovada em
2021, em substituição à Câmara
de Vereadores, nome anterior.
O chefe do Departamento
de Comunicação Social da Câmara, Rodrigo Alves, explica
que o selo dá continuidade à
programação dos 200 anos. "O
selo foi uma demanda identificada nas reuniões da comissão
organizadora das ações comemorativas dos 200 anos, composta por oito servidores. Várias
ações estão previstas até dezembro e foram pensadas por esta
comissão, constituída por ato da
Mesa Diretora", detalha Alves.
Além dele, a comissão é composta pela chefe da Procuradoria Legislativa, Patrícia Midori
Kimura, e pelos chefes dos de-

SAÚDE BUCAL E FESTAS JUNINAS
Existe festa brasileira mais gostosa que a junina ? E elas estão se expandido nos últimos anos. Assim, as
tradicionais “festas juninas” também
ocorrem em julho e agosto. Ainda com
maior intensidade nesta época de retomada dos encontros sociais.
Mas com tanta “festança”, não há
como deixar de resistir aos doces, guloseimas estas que podem afetar sua
saúde bucal.
Vamos seguir algumas dicas de
nossos especialistas?
- Se você usa aparelho ou alguma
prótese dental, evite alimentos duros,

como amendoim ou pé-de-moleque.
Eles danificam o aparelho e podem
prejudicar seu tratamento.
- Beba água entre um doce e outro. Isso vai ajudar a diminuir o índice
de açúcar na boca, além de melhorar
o fluxo salivar.
- Para evitar o aparecimento de problemas, o ideal é fazer a higienização
bucal completa em até meia hora após
consumir doces.
- evite alimentos doces com refrigerantes, quentão ou vinho quente. A junção de
açúcar com acidez na boca contribui para
a descalcificação do esmalte do dente.

partamentos Mariane Pereira de
Souza (Legislativo), Milena Petrocelli Furlan Dionísio (Administração e Documentação) e
Adriano Albuquerque (Tecnologia da Informação). Do Setor de
Gestão de Documentação e Arquivo fazem parte a arquivista Giovanna Fenili Calabria e o servidor
Bruno Didoné de Oliveira e da assessoria especial da presidência
Valéria Aparecida Rodrigues.
Ainda como parte das comemorações dos 200 anos, a Câmara lançou, na semana passada,
seu novo vídeo institucional,
tendo como mote o acolhimento.
O material está sendo exibido no
início de eventos realizados pelo
Legislativo e mescla imagens da
cidade e dos ambientes da Casa,
além de apresentar os 23 vereadores da atual legislatura.

A sorveteria Cocão de Piracicaba foi homenageada com
Voto de Congratulações na
noite desta segunda-feira (30),
em cerimônia realizada no espaço Prudente de Moraes, em
frente ao Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba.
A honraria, proposta pelo
vereador Paulo Campos (Podemos) por meio do requerimento 375/2022, reconhece a sorveteria pelos “relevantes trabalhos desenvolvidos neste município”, e foi entregue a Thiago
Stievano, que desde 2016 está
à frente do negócio adquirido
por seus avós nos idos de 1984.
Durante a cerimônia, Paulo Campos destacou o papel da
sorveteria e dos pequenos empreendedores no desenvolvimento econômica da cidade, trabalho este muitas vezes, de acordo com o parlamentar, não reconhecido da forma como se deve:
“Por vezes, as grandes empresas é que são homenageadas.
Mas devemos, sim, homenagear
os pequenos. Nós, geralmente não
temos essa prática de reconhecer
o microempreendedor, que gera
emprego, gera renda e faz com
que a economia cresça e se desen-

volva. E eu fico muito contente
em prestar essa homenagem a
você, um jovem, e que está à frente dessa missão”, discursou.
Paulo Campos ainda lembrou que a pandemia da Covid19 impôs grandes desafios a
todo o setor produtivo, em especial às médias e pequenas e
empresas, e ressaltou o empenho da sorveteira em manter as
portas abertas: “só quem realmente trabalha, luta, investe,
realiza e arregaça as mangas é
que consegue se manter”, disse.
Thiago Stievano agradeceu o
reconhecimento da Câmara e disse
que a sorveteria sempre busca
apresentar novos produtos e serviços a seus clientes: “estamos
pensando em coisas novas e queremos um espaço novo e maior,
pois estamos crescendo e não temos mais onde colocar novos freezers”, comemorou o empresário.
Ele também agradeceu ao
trabalho de sua equipe, em especial o de suas funcionárias
que “enfrentam chuva, frio e
pegam ônibus, todos os dias,
mas que estão sempre com a
gente. Sou muito grato a elas”,
falou. Por fim, Thiago também
agradeceu aos clientes e amigos.
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ROTATÓRIA

População do Nova Iguaçu
aguarda conclusão de obras
O vereador Anilton Rissato enviado ofício à Semob (secretaria municipal de
Obras), pedido para que os melhoramentos fossem executados na rotatória
O vereador Anilton Rissato
(Patriota), nesta segunda-feira
(30) vistoriou novamente a rotatória da SP-135, localizada na rodovia Margarida da Graça Martins, no trecho entre as ruas Paschoal Miguel Gatti e avenida Professor Benedito de Andrade, no
bairro Nova Iguaçu, para conferir o
andamento das obras de manutenção que está sendo feita no local.
O parlamentar reitera que tinha enviado ofício à Semob (secretaria municipal de Obras), pe-

dido para que os melhoramentos
fossem executados na rotatória.
No documento, Anilton
Rissato aponta que o local tem
um grande fluxo de caminhões,
ônibus e carros, que usam apenas uma faixa da rotatória,
pois a outra não tem condições
de circulação, devido às ondulações e grandes buracos no asfalto. "Agradeço ao Executivo
e ao secretário de Obras, Paulo
Silva, pela solicitação atendida", destacou o parlamentar.

Assessoria Parlamentar

População do Nova Iguaçu aguarda conclusão de obras em rotatória
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MEIO AMBIENTE

ESPORTE

Encontros em escolas estaduais
abrem ações do Simapira 2022

Câmara enaltece instituições
que apoiam o projeto social

E

CIDADANIA

Guilherme Leite

Semanas Integradas de Meio Ambiente têm como objetivo mobilizar
pessoas e fortalecer as ações sobre as questões ambientais locais e globais
Começa hoje, 2, mais uma
edição das Semanas Integradas de
Meio Ambiente (Simapira), que
segue até o dia 30 de junho, coms
ações voltadas à área, como palestras, plantio de mudas, trilhas e
cursos. O propósito da Simapira
é unificar e otimizar esforços,
mobilizar pessoas e fortalecer as
ações e reflexões sobre as questões ambientais locais e globais.
A realização da Simapira é da
Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Secretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente (Sedema), do
Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental (GMEA), Câmara
Municipal, Escola do Legislativo,
Esalq/USP (Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz/Universidade de São Paulo), Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep), Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP), Simespi (Sindicato Patronal das Indústrias Metalúrgicas e Mecânicas),
Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), Instituto de Pesquisas Ambientais/Fundação Florestal/Estação Experimental de Tupi e Projeto Corredor
Caipira; entre outras organizações.
“A Simapira é uma oportunidade para trabalhar a conscientização das pessoas para que
as condutas do dia a dia sejam
compatíveis com a preservação
ambiental. Nós temos que ter em
mente que o planeta é nossa
casa e não existe um plano B”,
enfatiza o secretário de Meio
Ambiente, Alex Gama Salvaia.
Segundo o titular da pasta, as
ações das Semanas Integradas foram pensadas para que os participantes possam refletir e aprender
mais sobre sustentabilidade e preservação do meio ambiente. “Se
tratando de meio ambiente, toda
atitude que preserve, que favoreça o meio ambiente, toda ação que
cause algum efeito positivo ao
meio ambiente é uma ação benéfica. Queremos que nossos filhos
e netos tenham um ambiente bom
para viver, então precisamos nos
preocupar com isso e essa semana tem essa finalidade”, diz.
A programação conta com
eventos em diversos pontos da
cidade, como o Horto Florestal
de Tupi, Esalq e Câmara Municipal, que receberão, entre a variedade de ações, aula de ioga,
feiras, palestras, plantio de mudas, cursos e oficinas.
“As instituições se organizaram para criar uma agenda
única de atividades que ocorrerão durante todo o mês de junho. Isso é importante, pois fomenta uma rede de parcerias
que se estende em outros eventos e atividades ambientais desenvolvidas no município”, ressalta Laís Ferraz de Camargo, educadora ambiental no Núcleo de
Educação Ambiental da Sedema.
Laís destaca que os temas das
atividades são bastante diversificados, abordando recursos hídricos, biodiversidade, resíduos
sólidos, saneamento rural, arborização urbana, educação ambiental, plantas aquáticas, entre
outros. “O público-alvo das atividades também é bem amplo,
envolvendo desde professores da
educação básica, estudantes universitários, profissionais de instituições públicas e privadas até
grupos da terceira idade”.
SERVIÇO
Semanas Integradas de
Meio Ambiente (Simapira),
de 2 a 30 de junho. Informações: https://sedema.
wixsite.com/sedema/semana e https://www.instagram
.com/simapira2022.

Divulgação

Moção reconheceu patrocínio do Instituto CPFL, realizado por meio
da Consultoria Yabá, a projeto da Associação Educando pelo Esporte

EducaTrilha será uma das ações desenvolvidas durante a Simapira 2022

PROGRAMAÇÃO
02/06 - 13h às 14h30 – Encontro Formativo sobre Educação Ambiental e Resíduos Sólidos,
na Escola Estadual Dr. João Sampaio. Evento
aberto a professores. 13h20 às 14h50 – Encontro Formativo sobre Educação Ambiental e Resíduos Sólidos, na Escola Estadual Francisco Mariano da Costa. Evento aberto a professores.
03/06 - 8h30 às 12h – Segundo encontro do
Programa Bacia Caipira, na Estação Experimental de Tupi (Centro de Visitantes). Público:
Grupos de terceira idade dos municípios de
Piracicaba e Santa Bárbara D'Oeste.
04/06 - 8h às 12h – Banho de Floresta e aula
de ioga, na Estação Experimental de Tupi
(Centro de Visitantes). Inscrições: https://
forms.gle/Ms5Eyrv3Y4noUG7G9.
06/06 - 13h às 14h30 – Encontro Formativo sobre Educação Ambiental e Resíduos Sólidos,
na Escola Municipal Prof. Francisco Benedicto
Libardi. Evento aberto a professores. 14h às
15h30 – Palestra “Agricultura e as Abelhas”,
com Elaine Cristina Basso e Marcela Scaraviello Grillo. Local: Câmara de Vereadores. Inscrições: https://escola.camarapiracicaba.
sp.gov.br/curso/417. Evento aberto ao público.
07/06 - 9h e 14h – Meio ambiente e Saúde:
Conhecer os serviços públicos ambientais
para contribuir para uma cidade mais saudável e sustentável, no Hospital Fornecedores
de Cana. Evento apenas para funcionários do
hospital. 15h às 17h – Palestra “A importância do monitoramento da governança das
águas para garantir segurança hídrica”, com
Angelo Jose Rodrigues Lima e Ayri Rando.
Local: Câmara de Vereadores. Inscrições: https://escola.camarapiracicaba.sp.gov.br/inscricao/413. Evento aberto ao público.
08/06 - 8h30 às 12h – 1º Encontro de Pesquisa
da Estação Experimental de Tupi. Inscrições:
https://forms.gle/ipiUBeYMuCUxKoGC8. Evento
destinado a pesquisadores, professores universitários, estudantes universitários e público
em geral. 8h às 12h – Feira de Grupos Ambientais do campus “Luiz de Queiroz”, na colônia
central do campus. Evento aberto ao público.
9h às 17h – Curso “Saneamento Rural”, na
Escola do Legislativo. Inscrições: https://
escola.camarapiracicaba.sp.gov.br/inscricao/
396. Evento aberto ao público. 14h às 16h –
Análise de qualidade da água do Ribeirão Piracicamirim. Local: saída em frente ao Edifício Central da Esalq. Evento aberto ao público. 16h às
18h – Caminhos da chuva. Local: Saída em frente
ao Edifício Central. Público: A partir de 16 anos.
09/06 - 7h às 9h – Passarinhando, no campus “Luiz de Queiroz”. Saída em frente ao
Edifício Central. Inscrições: https://bit.ly/passarinhadaesalq. Evento aberto ao público. 8h
às 11h – Programa “EducaTrilha na Escola”,
na Estação Experimental de Tupi. Público:
Professores da rede municipal, estadual e
particular de Piracicaba. 9h às 12h – Palestra “Vivências Agroecológicas”, no Prédio da
Engenharia. Inscrições: https://forms.gle/
mhHbStFN5hd52DuY7. Evento aberto ao público. 13h às 14h – Encontro Formativo sobre
Educação Ambiental e Resíduos Sólidos, na
Escola Estadual Prof. Jethro Vaz de Toledo.
Evento aberto a professores. 13h às 14h30 –
Encontro Formativo sobre Educação Ambiental e Resíduos Sólidos, na Escola Estadual
Prof. Manassés Ephrain Pereira. Evento aberto a professores. 14h às 16h – Biomas Brasileiros. Saída em frente ao edifício central da
Esalq. Evento aberto ao público. 16h às 18h –
Curso sobre educação ambiental e resíduos
sólidos. Evento online, aberto ao público. Inscrições https://forms.gle/oC4uFbQfcwpKgko3A.

15h às 17h – Palestra “Map-Pira: Dados disponibilizados gratuitamente para o setor
agrícola do município e região”, com
José Alexandre Dematê, na Câmara de
Ve r e a d o r e s . I n s c r i ç õ e s : h t t ps : / / e s c o l a .
camarapiracicaba.sp.gov.br/inscricao/412.
10/06 - 8h às 10h – Visitação ao Horto Experimental Walter Accorsi. Saída em frente ao edifício central da Esalq. Evento aberto ao público.
9h - Meio ambiente e Saúde: Conhecer os serviços públicos ambientais para contribuir para
uma cidade mais saudável e sustentável. Local: Associação dos Fornecedores de Cana de
Piracicaba. Evento apenas para funcionários da
associação. 10h às 12h – Reinventando o uso
alimentício de árvores nativas. Saída em frente
ao edifício central da Esalq. Inscrições: https://
forms.gle/c3u1qPNhvK48CnLYA. Evento aberto.
15h às 16h – Palestra “Alterações no Código
Florestal”, com o professor Ricardo Ribeiro
Rodrigues/Esalq, na Câmara de Vereadores.
Inscrições: https://escola.camarapiracicaba.
sp.gov.br/inscricao/414. Evento aberto ao público. 14h às 18h – Propagando florestas na
prática. Saída em frente ao edifício central da
Esalq. Inscrições: https://forms.gle/pCnW7s
A3S4HhokY88. Evento aberto ao público.
11/06 - 9h – Plantio do Programa Plante Vida:
Nascemos juntos para viver, no Parque da Rua
do Porto. Público: Pais que tiveram filhos no 1º
semestre de 2022 e comunidade em geral.
14/06 - 13h às 14h30 – Encontro Formativo
sobre Educação Ambiental e Resíduos Sólidos, na Escola Estadual Prof. Escola Municipal Francisco Corrêa. Evento aberto a professores. 13h às 14h30 – Encontro Formativo sobre Educação Ambiental & Resíduos
Sólidos, na Escola Municipal Ida Francez
Lombardi. Evento aberto a professores.
15/06 - 9h – Plantio de mudas na Lagoa do
Itaiçaba com alunos de Escolas Municipais,
em Ártemis. Local: Avenida Aristides Antônio Scarpari. Evento aberto ao público. 16h
às 18h – Continuidade do curso sobre educação ambiental e resíduos sólidos. Evento online, aberto ao público. Inscrições https://forms.gle/oC4uFbQfcwpKgko3A.
20/06 - 8h às 9h – Dia de Campo no Projeto Tritura Pira. Local: Sítio São João, bairro
Campestre. Público: interessados nas temáticas de agroecologia, gestores públicos e agricultores. 19h – Palestra “ESG
Desafios e Oportunidades”, na Simespi.
Inscrições
pelo
e-mail:
cursos@
simespi.com.br. Evento aberto ao público.
21/06 - 14h às 18h – Reunião técnica para
Elaboração do Plano de Educação Ambiental para Estação de Ibicatu, na Biblioteca da
Fumep. Evento aberto ao público.
22/06 - 8h30 às 12h – Evento Educativo de
Encerramento de TAC Ambiental do campus
“Luiz de Queiroz”, no anfiteatro da Engenharia. Evento aberto ao público.
25/06 - 9h às 12h – Oficina de saneamento
ambiental (Programa Vem pro Horto), na Estação Experimental de Tupi (Centro de Visitantes).
Inscrições: https://forms.gle/jodNVbY44fAXyik59.
Evento aberto ao público. 9h às 12h – Conheça o Jardim Botânico, com o professor Flávio
Gândara e alunos de Ciências Biológicas da
ESALQ/USP. Local: Rua Lívio Ferraciú, bairro
Santa Rita. Evento aberto ao público.
30/06 - 14h às 16h – Mesa Redonda: O rural
sustentável e a regularização ambiental. Palestrantes: Silvia Morales, Zenilda L. Santos, Luciana Pereira, Evelise Moda. Local: Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento
(Sema). Evento aberto ao público.

A Câmara Municipal de Piracicaba entregou, na tarde desta
terça-feira (31), em cerimônia realizada na Sala de Reuniões da Presidência, uma moção de aplausos
ao Instituto CPFL e à Yaba Consultoria em reconhecimento ao
patrocínio do Projeto Esporte e Cidadania 2022, da Associação
Atlética Educando pelo Esporte.
De autoria do presidente do
Legislativo piracicabano, vereador Gilmar Rotta (PP), a honraria é uma forma de reconhecer o
entrosamento certeiro entre entidades privadas e a organização
social, “um tiro na mosca”, nas
palavras do parlamentar.
Gilmar Rotta destacou que
a Associação Educando pelo Esporte desenvolve há quase 25
anos projetos nas áreas de esporte, cultural e de inclusão digital,
sempre de forma voluntária:
“essa entidade é administrada
seriamente. Eu a conheço há
anos, e ela tem uma gestão séria,
honesta, eficaz. Todo o dinheiro
que ela arrecada, seja de doações,
seja de eventos, de parcerias, ou
de emendas, eles cuidam com o
maior carinho, sempre pensando
nas crianças”, disse o vereador.
Segundo Cláudio Roberto
Grandino, presidente da Educando Pelo Esporte, 160 crianças são atendidas por meio dos
recursos desta parceria que, de
acordo com ele, chegou no momento certo: “a Yabá e a CPFL
chegaram numa hora muito boa
para nós, pois estávamos naquele momento em que não tinha
uma definição, e eles chegaram e
nos deram aquela força que precisávamos para dar continuidade
ao projeto. Nós batalhamos muito, mas precisamos desse apoio”.
Juliana Fuzaro, coordenadora de projetos da Yabá, explicou
que a consultoria faz a “ponte”
entre empresas e instituições sociais que querem captar recursos
para a consecução de seus projetos: “a CPFL nos procurou que-

rendo uma lista de projetos que
fizessem sentido tanto para a ela
quanto para os lugares em que
está, e a Educando pelo Esporte
foi uma instituição que apareceu
para a gente com grande potencial, com seriedade, que sabe muito
bem fazer a prestação de contas.
Então, começamos essa conversa,
vimos os projetos que eles tinham
aprovados no Fundo da Criança e
do Adolescente de Piracicaba, que
é o nosso elo, a Lei de Incentivo
Fiscal, e aí fizemos essa ponte entre eles, o que deu super certo”.
Para a representante do Instituto CPFL, Camila Mazi Dacome, o reconhecimento do trabalho
por eles desenvolvido no apoio às
organizações sociais é também
uma forma de fazer com que mais
instituições busquem financiamentos semelhantes: “muitas instituições não sabem como começar a captar esses recursos, e o fato
do poder público ter esse momento de reconhecimento, é uma forma de ajudar outras instituições a
se mobilizarem e se fortalecerem
para procurarem esses contatos,
conseguirem também esse tipo de
recurso”, disse a homenageada.
Segundo Pedro Kawai
(PSDB), vereador que também
participou da cerimônia, a parceria demonstra o profissionalismo
da Educando pelo Esporte, "um
exemplo de entidade que vem crescendo ao longo dos anos, com uma
captação de recursos bem orientada, bem segmentada, que mostra
o profissionalismo não só no atendimento, mas também na utilização e prestação de contas desses
recursos", pontuou o parlamentar.
"Essa parceria entre vocês
é o caminho. Vocês, com esse
trabalho social, ajudam as entidades, fazem esse papel na ausência do poder público, o que
às vezes acontece por falta de
vontade e, às vezes, porque realmente não há recursos. Parabéns por essa iniciativa e
apoio", concluiu Gilmar Rotta.

S EDEMA

Vereador reforça pedido por área
de lazer no Parque Conceição II
Assessoria Parlamentar

Rissato, em conversa com Alex Salvaia, falou sobre indicação que
pede área de lazer na rua Luís Antônio Berno, no Parque Conceição II

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) esteve na manhã desta
terça-feira (31) na Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente) em reunião com o titular da pasta, Alex Gama Salvaia.
Na oportunidade, eles falaram sobre a indicação 3445/2022, referente à construção de área de
Lazer na Rua Luis Antônio Berno, 71, no Parque Conceição II.
Procurado por moradores,
o parlamentar acredita que a

construção de uma área de lazer no bairro proporcionará
melhorias na qualidade de vida
de todos, considerando que a
construção contemplaria inclusão de playground, bancos, bebedouros, arborização, lixeiras,
atividades físicas e caminhadas.
Anilton Rissato agradeceu ao
secretário e se colocou à disposição para ajudar “naquilo que for
possível”, dentro de suas condições de legislador, ressaltou.
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T RANSPORTE

Vereador fiscaliza linhas
de ônibus que tiveram
horários ampliados
Assessoria Parlamentar

E NQUETE

Lula, Haddad, Datena, Rô
e Professora Bebel lideram
46% disseram que votariam em Lula (PT), enquanto que Bolsonaro (PL)
aparece em seguida, com 45% das intenções de voto: País dividido?

Thiago Ribeiro (PSC) também esteve no Terminal Central de
Integração para conversar com a população e colher demandas

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) visitou na manhã desta
quarta-feira (01) o Terminal Central de Integração, onde acompanhou as chegadas e partidas dos
ônibus do transporte coletivo e
conversou com a população.
Na última semana, o parlamentar esteve em reunião com
o sr. Vanderlei Quartarolo, responsável pelo controle do sistema de transporte urbano de Piracicaba, com quem debateu a
necessidade de melhorias nos
horários de algumas linhas e a
possibilidade de retorno da linha 220-Sol Nascente/TCI, algo
aguardado pela população.
Desde segunda-feira (30), a
Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran), ampliou horários das linhas 503 – Santa Rosa,
1100 – Perimetral e Fatec/IFSP.
As linhas 503 – Santa Rosa
e 1100 – Perimetral TPI/TVS/
TPA receberam, ainda, mais um
e dois ônibus, respectivamente,
para atender a população.
Até o final de junho, também
serão ampliados os horários, com
a chegada de 12 novos veículos das
linhas 225/222-Jardim Oriente, 430Parque Piracicaba/TCI, 505-Uninorte, 240-Cecap/TCE/TPI/TCI,
210-Unileste/TCI, 701/702- Jardim
Jupiá e 410-Parque Orlanda.
De acordo com a pasta, são
linhas que apresentam aumento
na demanda e, assim, as 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.
O parlamentar também
agradeceu à Secretaria pelo
atendimento da indicação 3809/
21, que solicitava a ampliação e
expansão da linha 505-Uninorte. A indicação inclui um abaixo
assinado, que obteve a assinatura de 154 usuários do transporte coletivo que utilizam a linha
para ir e retornar do trabalho.
Durante a permanência do
vereador no terminal central, usuários do transporte coletivo procuraram o vereador elencando
demandas e necessidades de melhorias em outras linhas, como a
linha 223-Santa Casa TCI/TPI.
“Acompanhar o dia a dia do
usuário do transporte coletivo é
importantíssimo, e cabe a nós, vereadores, fiscalizar o contrato com
a empresa TUPI e seu funcionamento, na prática. Não constatamos nenhum atraso em relação aos
horários dos ônibus. Fiquei pouco
mais de 1 hora no terminal e todas
as linhas que acompanhei chegaram e partiram no horário. Eu
mesmo tenho o costume de vir até
a Câmara de ônibus algumas vezes durante o mês, para acompanhar e ouvir a população. Todas
as demandas que chegaram até
mim durante o pequeno período
que permaneci no terminal, protocolarei indicação e agendarei novamente um horário com o sr.
Vanderlei para encontrarmos uma
solução” destacou o parlamentar.

T ANQUINHO

Alunos da EE Prof. João Alves
participam do projeto Cururu
Divulgação

Enquete que circulou pelas
redes sociais de whatssap nos últimos dias revela a intenção de voto
do eleitor piracicabano para as eleições gerais deste ano, marcadas
para dois de outubro. A enquete
pesquisou a intenção de voto, neste momento, para presidente da
República, governador do Estado,
Senador da República, deputado
federal e deputado estadual, e contou com os principais nomes que
os partidos têm divulgado como
pré-candidatos, no caso de candidatos a deputados federais e
estaduais com domicílio eleitoral
em Piracicaba ou na região.
Na enquete em que o internauta poderia votar ou não no
candidato, tendo também a opção
“nulo/branco”, entre os participantes, para presidência da República, numa disputa bastante acirrada, 46% disseram que votariam
em Lula (PT), enquanto que Bolsonaro (PL) aparece em seguida,
com 45% das intenções de voto. Já
Ciro Gomes (PDT) e Simone Tabet
(MDB) têm 6% cada, enquanto que
3% disseram que votariam nulo
ou em branco. A intenção de votos entre Lula e Bolsonaro mostra que o País está realmente dividido no momento, e só as urnas
mostrarão a realidade dos votos.
Para governador do Estado
de São Paulo, 34% preferiram
Fernando Haddad (PT), seguido por Márcio França (PSB) com
28%, Rodrigo Garcia (PSDB) com
15%, Tarcísio Freitas (Rep) 12%,
enquanto que 11% teclaram
nulo/branco. Já para senador da
República, Datena (PP) lidera com
39%, seguido de Sérgio Moro
(Pode) 27%, Paulo Skaf (Rep)
com 21% e 13% nulo/branco.
Na intenção de votos para deputado federal, Rosângela Camolese (PSDB) lidera com 24%, seguida de Paulo Campos (Pode) com
21%, Gilmar Rotta (PP) 14%, Paulo
Serra (REP) 11% e Professora Adelino (PT) 9%, Paiva (SOL) 8%, Brito
(Avante) 6%, Kerlyn Oliveira (PT) 5%,
Douglas Koga (Novo ) 1% e 1% apontaram para o voto nulo/branco.
Na disputa para deputado estadual, a Professora Bebel (PT), que
disputa a reeleição, aparece em primeiro lugar, com 25%, seguida por
Roberto Morais (CID) 23%, que
também disputa a reeleição, com,
enquanto que Pedro Kawai (PSDB)
tem 13%, Alex Madureira (PL),
com 12%, Helinho Zanata (PSC)
8%, Coronel Adriana (UB) com 6%,
Carolina Angelelli (PSD) com 2%,
Lucas Romero (Novo) com 1% e
nulos e brancos registraram 3%.

Fotos: Divulgação

Intenção de voto para presidente da República e governador do Estado de São Paulo

Intenção de voto para senador da República e deputado federal

A enquete em
plataforma

A apresentação foi realizada pelos cururueiros Toninho da
Viola, Maurinho Bortoleto, Dirceu Quiode e Carlinhos Silva

Para resgate e preservação da
cultura regional, o Misp Piracicaba (Museu da Imagem e do Som)
realizou na terça-feira, 31, no Teatro Erotides de Campos, mais uma
apresentação do projeto Cururu
para 20 alunos da Escola Estadual Professor João Alves de Almeida, do distrito de Tanquinho. O
Misp Piracicaba é mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac).
Com objetivo de levar a cultura popular às escolas discutindo sobre esse gênero musical tão
predominante na região, o projeto Cururu, também denominado
de repente ou trovadorismo, é
uma forma de cântico onde duplas de cantores, seguidos de viola e/ou violão, expressam uma
série de fatos alternadamente em
forma de versos rimados variáveis ligados às experiências, imaginações, ou histórias que podem
ser cantados de forma séria, irônica ou no sentido de deboche.
A apresentação empolgou os

alunos e foi realizada pelos cururueiros Toninho da Viola e seus
convidados: Maurinho Bortoleto,
Dirceu Quiode e Carlinhos Silva (do
violão). “Adorei as apresentações.
Gostei da rapidez e criatividade de
pensamento com que eles respondem cantando. Mas confesso que
fiquei tenso quando subi no palco para
cantar com eles”, conta Matheus Ernandes de Aragão, de 15 anos.
Para o aluno Anderson Ramos de Souza, 17 anos, que
também subiu ao palco para
cantar, a apresentação foi muito divertida. “Eu não esperava
por isso. Eram os cânticos que
o meu avô cantava. Um resgate
histórico emocionante”, explica.
Também para o professor Alexandre Bruno, 46 anos, que acompanhou os alunos, a apresentação
foi simplesmente maravilhosa.
“Coisas da nossa terra. Resgate histórico. Adorei a oportunidade e,
com certeza, havendo possibilidade, trarei mais alunos para presenciar essa nossa cultura”, afirma.

Enquete foi realizada na
plataforma Jotform -- A enquete sobre a intenção de
votos do eleitor para as eleições deste ano foi produzida por internautas, utilizou a
plataforma jotform, e circulou
no Whatsapp, Facebook e
Telegram. Foram ouvidas
600 pessoas, o limite da plataforma, e realizada no período de 25 a 31 de maio último.
Intenção de votos para deputado estadual, de acordo com a enquete

S UPLENTE

Ciro da Van assume como vereador pela primeira vez
O primeiro suplente do Podemos, Ciro César Romualdo, o “Ciro
da Van”, assumiu, nesta quartafeira (1), o cargo de vereador na
Câmara Municipal de Piracicaba,
na vaga de Paulo Campos, do mesmo partido, que se licenciou pelo
período de 30 dias. O ato solene
de posse foi conduzido pelo presidente da Casa, vereador Gilmar Rotta (PP), com a presença
de amigos, familiares e assessores do novo parlamentar, na
sala de reuniões da Presidência.
Esta é a primeira vez que
Ciro da Van assume uma cadeira na Câmara. Ele chegou
à primeira suplência da sigla
ao conquistar os votos de 878
eleitores no pleito de 2020.
Ele atua junto à categoria dos
condutores de vans escolares

na cidade e também como liderança comunitária.
Na solenidade desta quarta-feira, o parlamentar prestou o juramento de posse e prometeu exercer
a função com dedicação e lealdade,
conforme previsto na legislação.
“É um trabalho muito árduo
ser vereador em Piracicaba”, comentou Gilmar Rotta, após fazer
a declaração de posse. “É nosso
papel ser os olhos, os ouvidos e
fazer o elo do cidadão comum com
o Poder Executivo, fazer com que
as demandas dos bairros sejam
atendidas. Além de fiscalizar os atos
do Poder Executivo. O poder público precisa de gente nova, com novas
ideias para fazer a mudança que
precisa para que a cidade cresça”.
Ciro da Van assinou o termo
de posse e agradeceu a Deus e aos

Davi Negri

Ciro da Van tomou posse nesta quarta-feira (1) pelo período de 30 dias

eleitores pelo período em que permanecerá como representante da
população na Câmara. “Para mim,
é motivo de muita honra e satisfação assumir uma cadeira de vereador. Agradeço aos eleitores que

confiaram no meu caráter e no
meu trabalho, que prometo honrar com muita dedicação. Espero
poder retribuir essa confiança para
que seja de grande valia esse meu
período de permanência”, afirmou.
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C OVID

Prefeitura segue Estado e
recomenda uso de máscara
em estabelecimentos fechados

Moradores e comerciantes
aguardam benfeitorias
no entorno de viaduto
Assessoria Parlamentar

Medida não modifica legislação vigente, que obriga uso
apenas em ambientes hospitalares e no transporte coletivo
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Saúde,
passa a recomendar o uso de máscaras em estabelecimentos fechados, sem caráter obrigatório, não
modificando a legislação vigente
na cidade da utilização obrigatória apenas em ambientes hospitalares e no transporte coletivo. A
decisão segue orientação do governo do Estado de São Paulo,
por meio da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento
em Saúde e do Comitê Científico
do Estado de São Paulo, emitida
em nota na terça-feira (31).

Para o secretário de Saúde,
Filemon Silvano, a decisão é
uma forma de não baixar a
guarda, pois ainda há uma situação de risco para a doença.
“Estamos registrando aumento
de casos da Covid-19 na cidade,
por isso, reitero que a população mantenha a atenção aos
cuidados, como utilização do
álcool em gel para higienização
das mãos e o uso das máscaras,
principalmente, em locais fechados ou com grande concentração de pessoas. Além disso, é
importante que o cidadão conti-

nue se vacinando contra a Covid-19”, reforça o secretário.
VACINAÇÃO - Há vagas
no site VacinaPira para 1ª
dose de crianças de 5 a 11 anos
e adultos com 18 anos ou mais.
A 2ª dose está disponível para
quem tomou a Pfizer (18 anos
ou mais) até 11/05 e a Pfizer
(pediátrica) até 06/04.
Para a 3ª dose (1ªdose
adicional) há vagas para adolescentes de 12 a 17 anos e para
adultos com 18 anos ou mais
que tomaram a 2ª dose há,
pelo menos, quatro meses. Há

vaga para dose adicional também para quem tomou a dose
única da Janssen até 02/04.
A 4ª dose (2ª dose adicional) está disponível para idosos
com 60 anos ou mais que tomaram a 3ª dose (1ª dose adicional)
há, pelo menos, quatro meses.
As pessoas com 18 anos ou
mais com alto grau de imunossupressão podem tomar a 3ª dose se
tomou a 2ª dose há, pelo menos,
28 dias. Adolescentes com alto
grau de imunossupressão podem
tomar a 3ª dose se tomou a 2ª
dose há, pelo menos, 8 semanas.

C ÂMARA

"Experiências Habitacionais Municipais" é tema de palestra
A Escola do Legislativo da
Câmara Municipal promoveu,
nesta terça-feira (31), uma roda de
conversa sobre o tema: “Experiências Habitacionais Municipais (provisão, regulamentação, autogestão, mutirão e cooperativismo)”. O
encontro aconteceu de forma híbrida, em que os inscritos optaram
por acompanhar presencialmente
ou de maneira on-line, pelo canal
da TV Câmara no YouTube.
Como facilitadores, estiveram
presentes a arquiteta e urbanista
Adriana Cristina Meneghin; o diretor administrativo da Emdhap,
Jorge Henrique da Silva; a arquiteta e mestre em habitação Marcela Siscão; e o arquiteto e urbanista da Prefeitura de Americana, Marco Antônio Alves Jorge, o
Kim. A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo ‘A Cidade é Sua’ foi quem mediou a
conversa. Silvia também é engenheira civil, especialista e mestre
em urbanismo e habitação social.
Na história da habitação social da cidade de Americana (SP),
Kim destacou o Profilurb (Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados), um programa social do
BNH (Banco Nacional da Habitação), que disponibilizava lotes com
sistema de água e esgoto onde as
casas eram erguidas posteriormente em mutirões. “A primeira horta
comunitária da cidade de Americana nasceu dentro deste empreendimento e depois se multiplicou.
Hoje temos cerca de duzentas hortas urbanas em terrenos públicos
e privados na cidade”, disse.

J UNT
OS
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A experiência de trabalho
coletivo foi, de acordo com o arquiteto, o que motivou a elaboração de uma cooperativa habitacional. “Fundamos então, há
26 anos, a Cooperteto (Cooperativa Nacional da Habitação e Construção), que começou a atender as
pessoas. A Prefeitura não tinha
mais dinheiro para construir um
conjunto habitacional, mas cada
pessoa conseguia um financiamento para compra de material
de construção individual e, através da cooperativa, eram feitas as
compras coletivas”, explicou.
Atualmente, o arquiteto ressaltou que trabalha no PlanHab
(Plano Nacional de Habitação).
“O que precisa é um plano permanente, independente de governo. Quando muda de governo, o
Brasil continua o mesmo, pois o
Estado permanece", colocou.
Em Limeira (SP), Marcela Siscão explicou que 69% do crescimento populacional da cidade se
deu nos anos de 1980 a 1990, a
partir da crescente industrialização. Dessa forma, os conjuntos
habitacionais deram o ritmo da
expansão urbana, com um aumento da participação política dos
movimentos sociais, como a Pastoral da Moradia e as associações
de moradores em diversos bairros.
Dos anos 2000 até o momento atual, Marcela destacou
que a cidade continua em crescimento, mas com um número cada
vez menor de unidades habitacionais sendo construídas. “Em
Limeira, a retomada de entrega

Guilherme Leite

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) esteve nesta terça-feira
(31) vistoriando o entorno do viaduto “Bráulio de Azevedo Sobrinho”, localizado na avenida Armando Salles de Oliveira. Na
oportunidade, o parlamentar
constatou a necessidade de limpeza geral e poda de vegetação
junto à escadaria de pedestres,
além de reparos na iluminação
pública, tendo em vista os refletores estarem danificados.
Além disso, o parlamentar
reforçou a necessidade de instalação de um semáforo no
cruzamento da rua Governador Pedro de Toledo, com a
avenida dos Operários, que
também envolve a avenida
Brasil e a travessa Espanha.
“Encaminharemos tais pedidos às secretarias competentes,
visando garantir maior fluidez
do trânsito neste cruzamento e
principalmente maior segurança

E SCOLA
Evento foi promovido pela Escola do Legislativo nesta terça (31)

de unidades prontas só acontece
pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O que vemos com o programa é a constante periferização,
sempre em terrenos à margem da
cidade e com o perímetro urbano
sendo expandido para atender
essa necessidade”, informou.
Ainda sobre a cidade de Limeira, Adriana Cristina Meneghin apresentou o “Moradia Digna”, projeto municipal que funciona desde 2017 e une assistência técnica, olaria ecológica, banco de materiais, capacitação e
cadastro habitacional. “Basicamente é um programa para famílias de até três salários mínimos, com adesão espontânea, que
estejam em situação de posse legal e fazendo uso predominantemente residencial”, explicou.
Em Piracicaba, o diretor administrativo da Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento

CUL
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Festival Afropira está entre os contemplados em edital
O Festival Afropira foi um
dos 11 projetos contemplados no
Edital Retomada (Categoria I)
do Programa Juntos Pela Cultura, do Governo do Estado, realizado em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria
Municipal da Ação Cultural (Semac). O Festival Afropira, que
este ano chega em sua 9ª edição, será realizado nos dias 19 e
20 de novembro, no Engenho
Central. É um dos maiores eventos da cultura afro-brasileira do
interior paulista, que reúne música, debates, culinária, oficinas,
entre outras manifestações.
A conquista do edital foi
possível devido a parceria da
Semac com Elaine Teotonio,
musicista e graduanda em produção cultural, e com o mestre
de capoeira Marcos Farias, diretores do Instituto Afropira e
sócios na ETC Produtora.
De acordo com o secretário
da Ação Cultural, Adolpho Queiroz, o programa Juntos Pela Cultura é muito importante, principalmente no quesito de estreitar
parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras, promovendo e fortalecendo a ação cultural e a produção independente.

Trevisan Jr. solicita instalação de semáforo, limpeza e manutenção

Divulgação

Habitacional de Piracicaba), Jorge Henrique da Silva, deu destaque ao PMHIS (Plano Municipal
de Habitação de Interesse Social),
regulamentado no ano passado
pela lei complementar 425/2021,
que prevê prazos e metas a serem alcançados em um período
de 15 anos. “Independente de governos, existem metas que precisarão serem cumpridas”, disse.
De acordo com ele, o programa de regularização fundiária implantando no município já
trouxe resultados efetivos na
melhoria social. “Nosso déficit
habitacional hoje, apontado no
último levantamento, é de cerca
de 11 mil unidades habitacionais, sendo duas mil delas tidas
como qualitativas, sendo habitações que não possuem qualidades sanitárias, o que requer
também um programa de melhorias habitacionais”, explicou.
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aos pedestres que por ali transitam” disse o parlamentar.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- Trevisan Jr. foi acionado pelos
comerciantes da avenida dos
Operários, relatando que parte da
via estava sem iluminação pública desde o último dia 19, o que
aumenta a sensação de insegurança no local. O parlamentar
constatou que a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) realizou a instalação de três novos
postes, devido às obras de melhorias na rede de energia elétrica,
sendo que no entanto, os braços
de luz ainda não foram repostos.
De imediato, Trevisan Jr.
fez contato com Talita Pinotti,
gerente de negócios da CPFL, a
qual determinou a recolocação
dos braços de luz. O pedido foi
atendido no mesmo dia. “Agradeço a atenção da Talita Pinotti pelo atendimento da solicitação”, relatou Trevisan Jr.

L EGISLA
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Atividades dos próximos
meses são deliberadas
Na manhã desta quarta-feira (1), membros do Conselho da
Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba reuniram-se, através de plataforma
on-line, para tratar de questões
administrativas, fazer uma avaliação do saldo das atividades
do mês de maio e deliberar sobre os próximos eventos propostos para a programação.
Estiveram presentes a equipe
de apoio da Escola do Legislativo,
a vereadora Silvia Morales (PV),
do mandato coletivo A cidade É
Sua, diretora da Escola; Marcelo
Bongagna, assessor do vereador
Pedro Kawai (PSDB) - que é coordenador da Escola -; e os conselheiros Bruno Didoné, servidor da Casa, Heliani Berlato, professora da Esalq/USP e Josué Adam
Lazier, professor da Unimep.
A reunião foi conduzida por
Érica Dinis, secretária da Escola,
que exibiu um documento com os
números de participantes nas atividades ocorridas no mês de maio.
Desconsiderando a última palestra, realizada nesta terça-feira (31),
foram, no total, 370 inscritos e 511
alunos que realizaram pelo menos
uma aula dos cursos ou palestras,
resultando em 234 certificados.

Os membros do Conselho
avaliaram de forma bastante positiva o retorno obtido pela programação - atingido, segundo
eles, especialmente graças à exibição simultânea no canal do Youtube, que permitiu a ampliação do
acesso. O retorno às atividades
presenciais, por sua vez, também
foi celebrado pelos presentes.
Três propostas foram apresentadas pela equipe de apoio e
aprovadas pelos membros do Conselho. A primeira delas será uma
roda de conversa sobre as Leis
Orçamentárias Fundamentais, a
ser desenvolvida no mês de agosto. A segunda diz respeito a uma
palestra com o tema “O rural sustentável e a regularização ambiental”, que deve ocorrer ainda no
mês de junho. Por último, foi deferida a realização de uma palestra sobre educação para a cidadania, com previsão de acontecer
no segundo semestre do ano.
Érica Dinis também expôs a
agenda da programação de junho,
que contará com com 16 atividades - destacando-se, dentre elas, a
Simapira (Semanas Integradas do
Meio Ambiente de Piracicaba). Os
eventos serão divulgados na página da Escola do Legislativo.

Assessoria parlamentar

SÃO JORGE

Onze projetos foram escolhidos no Edital Retomada

“Ficamos muito honrados com a
contemplação do Festival Afropira, que fomenta a arte e a cultura
piracicabana em todo o Estado de
São Paulo”, afirma Queiroz.
“Não encontro palavras
para descrever nosso sentimento por chegar agora, no mês de
maio, com esta garantia para a
execução do evento, além da
complementação da Prefeitura,
por meio do recurso destinado
ao Festival. Agradecemos mui-

to a confiança e parceria da Semac”, ressalta Elaine Teotonio.
Neste ano, o Juntos Pela
Cultura apresentou pela primeira vez o edital Retomada SP, um
programa de apoio à realização
de novas edições de festivais, em
formato presencial, com mais de
cinco edições nas áreas de artes
cênicas, música, literatura, artes visuais, audiovisual, segmentos da economia criativa e
cultura popular e tradicional.

O vereador Laercio Trevisan Jr.
(PL) acompanhou nesta terçafeira (31) os serviços de sinalização de trânsito realizado na
rua Cajurú, principal via de
acesso ao bairro Parque São
Jorge, realizado pela Semuttran (secretaria municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes). Foram realizados serviços de sinalização
de solo (faixa divisória em via
de mão dupla), instalação de
tachas refletivas e placas de
sinalização. Além disso, foram
sinalizadas faixas de pedestres e os letreiros “devagar
pedestre”. Tais demandas visam garantir maior segurança
aos pedestres, ciclistas e motoristas no trânsito. “Agradeço
a titular da Semuttran, Jane
Franco Oliveira e sua equipe,
pelo atendimento desta importante solicitação” disse.

A Tribuna Piracicabana
A11

Quinta-feira, 2 de junho de 2022

H OMENAGEM

“RIOS VIVOS”

Solenidade reconhece trabalho
do profissional de assistência

Finalizado o desassoreamento do
1º trecho do ribeirão Piracicamirim

Davi Negri

A obra tem por objetivo prevenir enchentes na região dos bairros
Piracicamirim, Morumbi, Maracanã e Bosque da Água Branca

De iniciativa dos vereadores Ana Pavão (PL) e Pedro Kawai
(PSDB), reunião solene homenageou cinco mulheres

“Vocês são exemplos da profissão que escolhi para mim, tenho orgulho de ser assistente
social”, declarou a vereadora
Ana Pavão (PL), uma das autoras da reunião solene em alusão à Semana Municipal do Serviço Social e ao Dia do Profissional de Assistência Social, realizada na noite desta terça-feira (31).
A solenidade, que também
é de iniciativa do vereador Pedro Kawai (PSDB), homenageou cinco assistentes sociais:
Odilia Pereira do Nascimento,
Marivete da Silva Sendin, Ana
Lúcia Scagnolato, Maria Elisa
Botene Usberti e Maria Lucia
Di Giaimo Pianelli Sant'Anna.
“O profissional da assistência social é um grande parceiro
das políticas públicas, ele carrega
no seu DNA da profissão a construção; a elaboração; o acompanhamento e isso que é fundamental para o serviço público ser eficiente” afirmou o vereador.
A real compreensão acerca da
profissão, os avanços alcançados
ao longo das décadas e os desafios enfrentados na atualidade,
como a falta de recursos em instituições e o engessamento das
políticas públicas foram abordados por Ana Lúcia Scagnolato,
que falou em nome de todas as
homenageadas. “Afirmo com propriedade, pois é impossível abraçar essa profissão e não se sentir
desafiada em muitos momentos
da vida profissional”, declarou.
Apesar dos desafios, a homenageada ressaltou que os assistentes sociais são “profissionais intelectuais, dotados de saberes e deveres” que também enfrentam a dificuldade de romper
com “as amarras sociais, políticas e econômicas da macroestrutura econômica que se consolida
e se cristaliza cada dia mais”.
HOMENAGEADAS - Nascida em Ladainha (MG), Odilia
Pereira do Nascimento veio para
Piracicaba em 1983 e integra a
Guarda Civil Municipal desde
1998. Em 1995, formou-se no magistério e, em 2003, graduou-se em
serviço social pelas Faculdades Integradas Maria Imaculada, em
Piracicaba. Assumiu o serviço social na GCM em 2016 e, desde então, faz um trabalho voltado à saúde do servidor e de seus familiares.
Atualmente, junto aos demais setores (psicologia e Núcleo de Apoio
Administrativo), procura orientar,
acompanhar e encaminhar o servi-

dor ao atendimento em clínicas,
ao Caps e a médicos em geral.
Marivete da Silva Sendin fez
o curso de assistente social entre
1989 e 1993, iniciado na Universidade de Marília e concluído nas
Faculdades Integradas Maria
Imaculada. Trabalhou no Crami
(Centro Regional de Atenção aos
Maus-Tratos na Infância), na
Casa Transitória para Meninas,
no Projeto NAM (Núcleo de Aperfeiçoamento Multiprofissional) e
em projeto para retirada de crianças que trabalham no lixão
junto de familiares, ambos pela
Casa do Bom Menino. Pela Caixa
Econômica Federal, fez projetos
sociais em habitação e trabalhou
na coordenação e execução de
trabalho social para a Emdhap.
Ana Lúcia Scagnolato fez graduação em serviço social e especialização em metodologia do ensino superior pelas Faculdades Integradas Maria Imaculada (onde
atuou por 22 anos como docente) e
mestrado e doutorado pela Unesp.
Por 13 anos, trabalhou como assistente social na Prefeitura de Piracicaba. É analista de recursos
humanos sênior da ArcelorMittal, onde está há quase 19 anos.
Maria Elisa Botene Usberti
iniciou as atividades em serviço
social em 1986, na então Secretaria do Bem-Estar, na região da
Vila Cristina e do Novo Horizonte. Em 1996, foi transferida para
a Secretaria de Saúde, na unidade de saúde e pronto-atendimento da Vila Sônia. Com a municipalização da Saúde, foi para o Serviço de Avaliação e Controle, junto à Regulação de Eletivas Hospitalares, com exames e cirurgias
de alta e média complexidade em
Piracicaba e região. Foi membro
do Conselho do Idoso por 12 anos
e fez parte do Comitê de Oncologia, onde representa o município
na comissão de acompanhamento de contratos hospitalares.
Maria Lucia Di Giaimo Pianelli Sant'Anna começou como
estagiária, entre 1975 e 1976, na
Dedini Serviço Social, onde se
tornou assistente social em 1977,
mesmo ano de sua formação na
área. Com a fusão das empresas,
foi transferida para a Dedini Indústrias de Base, onde se aposentou em maio de 1997. Continuou na empresa até 5 de agosto
de 2015. Em 40 anos de trabalho, atuou para dar tranquilidade aos funcionários, ajudandoos na resolução de problemas.

C ÂMARA

Penitenciária será homenageada
por retomada de programas
O requerimento 427/22, do
vereador Laércio Trevisan Jr.
(PL), que concede voto de congratulações à Penitenciária
Masculina “ASP Luis Ricardo
Jock Stoduto” pela retomada
das Jornadas da Cidadania e
Empregabilidade nas Unidades
Prisionais de Piracicaba, foi
aprovada durante a 22ª reunião
ordinária, realizada nesta segunda-feira (30). A iniciativa do

projeto é da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP),
em parceria com as coordenadorias de Reintegração Social e Cidadania (CRSC) e das Unidades
Prisionais do Vale do Paraíba e
Litoral (Corevali). O objetivo é
promover acesso a um conjunto
de serviços para auxiliar na retomada da vida em liberdade.
As atividades estavam suspensas desde o início da pandemia.

A primeira etapa de desassoreamento do ribeirão Piracicamirim foi finalizada na noite de
terça-feira, 31. O trecho contemplado nesta fase tem cerca de
1.500 metros do manancial e fica
entre as avenidas Piracicamirim
e Cássio Paschoal Padovani.
A obra tem por objetivo prevenir enchentes na região dos bairros Piracicamirim, Morumbi, Maracanã e Bosque da Água Branca.
Para realizar o serviço, Piracicaba
foi contemplada no programa
Rios Vivos, do Governo do Estado,
por meio do DAEE (Departamento
de Águas e Energia Elétrica). A
Prefeitura pleiteou a participação
do município no programa.
Entre os resíduos retirados desse trecho, de acordo
com Odair Mello, da Defesa
Civil, estão areia, lama, entulho, cascalho, madeira, além de
lixo e pneus. O material foi
transportado para área licenciada. O balanço da quantidade
retirada está sendo computado.
Grama e árvores nativas serão plantadas nas margens, pela

Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), para
evitar novo assoreamento.
“O ribeirão Piracicamirim não
recebia esse serviço de desassoreamento há muito tempo, por isso
– em especial após as fortes chuvas do final de janeiro – é uma
vitória para o município Piracicaba ter sido contemplada no programa Rios Vivos. Com esse trabalho vamos prevenir o impacto
da chuva nos bairros que são mais
afetados com o transbordamento
do ribeirão, que são os bairros Piracicamirim, Morumbi, Maracanã
e Bosque da Água Branca”, afirma o prefeito Luciano Almeida.
OUTROS TRECHOS –
Ao todo, aproximadamente
3.500 metros do ribeirão Piracicamirim receberão o serviço.
Além desse primeiro trecho, outros dois também serão contemplados. O segundo tem aproximadamente 1.000 metros e fica
no Bosque da Água Branca,
contemplando ainda o entroncamento do córrego Água Branca
com o ribeirão Piracicamirim. O

Justino Lucente/CCS

Finalizado desassoreamento do primeiro trecho do Piracicamirim

serviço teve início ontem, 1º, e será
executado nos pontos assoreados.
Para a entrada das máquinas,
a Sedema suprimiu leucenas, árvores invasoras. Após o desasso-

reamento, o local também vai receber plantio de mudas de árvores
nativas pioneiras, de crescimento
rápido, como ingá e farinha-seca,
para recomposição da mata ciliar.

EMEIEF

Escola Segura é realizada em unidade do Jardim São Paulo
A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Francisco Corrêa, localizada no Jardim São
Paulo, recebeu na manhã desta
terça-feira, dia 31/05, a ação Escola Segura, em parceria com as
forças de segurança. Participaram da ação representantes da
Polícia Militar do Estado de São
Paulo, além do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária, Polícia
Ambiental, Guarda Civil Municipal de Piracicaba e o Samu.
Maya, uma pastora-alemã
de três anos, foi o centro das atenções da apresentação da GCM Piracicaba. Já durante o contato
com as demais corporações, os
alunos puderam vivenciar um
pouco do trabalho das equipes,
além de entrar nas viaturas, vestir os equipamentos e, claro, acionar as sirenes dos veículos.
“Esse era o grande intuito

da atividade, trazer as corporações pra dentro da escola para
que as crianças pudessem conhecer de perto o importante trabalho que eles realizam na nossa
segurança e na garantia da saúde nas emergências”, relata a diretora Andreia Tavares Rocha.
O aluno Hyago Ganeo aprovou a ação. “Hoje conseguimos
conhecer o trabalho dos policiais e foi muito legal essa experiência”, relatou o jovem.
A iniciativa, segundo o capitão Daniel Munhoz, da 1ª Companhia do 10º Batalhão da Polícia Militar, será realizada em outras unidades da Rede Municipal de Educação. “Nossa ideia é
levar essa ação para as 19 escolas da área de atuação da 1ª Companhia, uma escola por semana.
Esse trabalho mostrará para os
alunos um pouco mais sobre o
trabalho de todas as forças de

Comunicação/SME

Equipe do Samu demonstrou os procedimentos aos alunos

segurança, além de complementar o trabalho que já realizamos
por meio do Proerd (Programa
Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência)”, destaca.
As unidades que receberão

as próximas atividades serão divulgadas posteriormente. A
EMEIEF Francisco Corrêa, que
recebeu as atividades nesta terça,
atende 680 alunos, contemplando desde berçário até o 5º ano.

P ARQUE O RLANDA

Reforço na frota de ônibus contempla região do bairro
O vereador Anilton Rissato
(Patriota) relata que presenciou
a real situação da população do
bairro Parque Orlanda, que depende do transporte coletivo
para se deslocar até o terminal
Vila Sônia. Nesta segunda-feira
(30), ele e seus assessores foram
ao terminal e aguardaram o ônibus com sentido ao bairro.
Durante o percurso até o
bairro Parque Orlanda, Anilton
Rissato ouviu os passageiros
com a reclamação de ônibus lotado, e suas expectativas de melhoras com o aumento de mais
um ônibus e mais horários.
O parlamentar informa que
apresentou no ano passado, a
indicação 4143/2021, a qual solicita que o Executivo tome me-

didas para aumentar o número de ônibus, atendendo a população do Parque Orlanda.
Anilton Rissato observa que na
ocasião foi anunciado um novo
ônibus na frota, de forma gradual,
a partir do dia 30 de maio até 27 de
junho, de acordo com informação
do Executivo, o que representa uma
conquista que o bairro desejava há
muito tempo, e também fruto de
cobrança parlamentar, e que agora
faltam poucos dias para estas demandas serem concluídas.
"Coloco-me à disposição para
eventuais esclarecimentos e desde
já agradeço a atenção, aproveitando para renovar meus votos de
estimas e considerações", destacou o parlamentar como forma de
agradecimento ao Executivo.

Assessoria Parlamentar

Reforço na frota de ônibus contempla região do Parque Orlanda

A REÃO

Obras do Semae contemplam demandas da região do bairro
O vereador Laercio Trevisan Jr. (PL) esteve nesta terçafeira (31) acompanhando os
trabalhos de manutenção realizado pelo Semae (serviço municipal de Água e Esgoto) junto
ao reservatório de água “Vila
Rezende”, localizado na rotatória entre as avenidas Rio Claro
e Monsenhor Martinho Salgot,
no bairro Areão. Tais demandas foram encaminhadas pelo
parlamentar ao Semae, após visita realizada em janeiro de 2022.
Na oportunidade, Trevisan

Jr. verificou que foram realizados os serviços de reparos na
mureta do prédio, com a reconstrução de trechos danificados e pintura, além de reparos no calçamento, nas tampas
das caixas de inspeção, retirada de terra e entulho nas áreas
internas e externas, além de reparos nos vazamentos internos.
“Trata-se de um local de intensa circulação de veículos,
uma das principais entradas da
cidade. Agradeço o presidente
do Semae, Maurício Oliveira,

pelo atendimento destas demandas, que possibilitaram as devidas manutenções e cuidados
com o reservatório da Vila Rezende”, finalizou o parlamentar.
Reparos no pavimento: o
parlamentar reiterou a necessidade de recuperação na pavimentação asfáltica na rotatória
localizada entre as avenidas Rio
Claro, Monsenhor Martinho Salgot e a rodovia SP-127 “Fausto
Santomauro” no bairro Areão.
Ocorre que os caminhões
de grande porte, ao realizarem

a curva na rotatória, principalmente para acesso à empresa
Arcelor Mittal, danificaram o
calçamento, guia e sarjeta ali
existentes, ficando um trecho
de terra, sem nenhum tipo de
pavimento, o que de certa forma, causa transtornos aos motoristas e assim como, um aspecto de abandono e má conservação da via pública na entrada
da cidade. "Se faz necessário,
portanto, os trabalhos de recuperação e remodelação viária no
local", observa o parlamentar.
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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.
------------------------------------------

SR. ODIRLEI CLAUDINO faleceu
anteontem, na cidade de Cordeirópolis/SP, contava 39 anos, filho do
Sr. Osvaldo Claudino e da Sra. Ines
Aparecida do Carmo, era casado
com a Sra. Grace Kelly Claudino;
deixa os filhos: Osvaldo e Maysa.
Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00
do Velório do Cemitério Municipal de
Cordeirópolis/SP, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. DENIVALDO GONÇALVES DE
SOUZA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 60 anos, filho dos
finados Sr. Adão Gonçalves de
Souza e da Sra. Osvilda Pereira
de Aguiar, era casado com a Sra.
Aparecida Sueli de Souza; deixa
os filhos: Priscila Fabiane de Souza Leonessa, casada com o Sr.
Rodrigo Leonessa; Jaqueline Mirian de Souza, casada com o Sr.
Rodrigo Pinto; Vanessa Evelin de
Souza, casada com o Sr. Jose
Welligton e David Harley Ferreira
de Souza. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 14h00 da sala
01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. FABRICIA MILLAS faleceu
anteontem, nesta cidade, conta-

va 37 anos, filha do Sr. Jose Carlos Millas e da Sra. Maria Jose
Batista Soares Millas; deixa os filhos: Felipe Roberto Cardoso e
Ana Carolina Millas. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às
10h30 no Cemitério Municipal da
Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PEDRO ANTONIO BARBOSA
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 71 anos, filho dos finados Sr. Salvador Barbosa e da Sra.
Justina Rover Barbosa, era casado com a Sra. Rosalina Correr Barbosa; deixa como filha de consideração: Leia Stenico. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saido o féretro às 15h00
da Residência: Rua dos Imigrantes
nº 285 no Bairro Santa Olimpia para
o Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA APARECIDA DA
SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos filha dos finados Sr. Pedro Serapião da Costa e da Sra. Maria José, era viúva
do Sr. Didier Cardoso da Silva;
deixa os filhos: Debora da Silva
Cardoso, casada com o Sr. Oliver
Cardoso; Abigail Cardoso Rodrigues, já falecida e Josias Cardoso da Silva, já falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e

amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da Igreja Presbiteriana, sito à Rua José Linhares nº
1068 para o Cemitério Parque de
Limeira – SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
JOVEM GABRIEL CESAR DO
AMARAL faleceu ontem, nesta cidade, contava 22 anos, filho do
Sr. Adalton Cesar do Amaral e da
Sra. Valdileia Cristina Vidal do
Amaral. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 15h00 da sala 03 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. NAZARENO ZANUZZO faleceu ontem, nesta cidade, contava 96 anos, filho dos finados Sr.
Amadeu Zanuzzo e da Sra. Santa Sperandio, era viúvo da Sra.
Benedicta Libera Cavaggioni Zanuzzo; deixa os filhos: Maria Imacula Zanuzzo Rando, viúva do Sr.
Fausto Rando; Antonio Roberto Zanuzzo, casado com a Sra. Rosangela Zanuzzo, ambos já falecidos e
Luiz Carlos Zanuzzo, já falecido.
Deixa netos, bisnetos, tataranetos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do
Velório da Saudade, sala “03”,
para o Cemitério Municipal da Sau-

dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE ALECXANDRO DA SILVA faleceu ontem, nesta cidade,
contava 42 anos, filho do Sr. Francisco Afonso da Silva e da Sra.
Josefa Lunguinha da Silva, era
casado com a Sra. Francisca Pereira Gomes; deixa as filhas: Julia Gomes da Silva; Gabrielle Gomes da Silva e Mariana Gomes da
Silva. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o
féretro às 13h00 da sala 03 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA HELENA ROSSI SOTOPIETRA faleceu ontem, na cidade de Saltinho/SP, contava 81
anos, filha dos finados Sr. Avelino Rossi e da Sra. Anna Vitorazzi, era viúva do Sr. Enes Sotopietra; deixa os filhos: Eliana Aparecida Sotopietra Campion, casada com o Sr. Luiz Carlos Campion; Eliandro Cesar Sotopietra e
Edivaldo Luiz Sotopietra, casado
com a Sra. Aparecida. Deixa a neta:
Juliana, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 14h00 do
Velório do Cemitério Municipal de
Saltinho/SP, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO
APPARECIDA ESTEVES PERCHE
(DONA NEYTA) faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba, aos 93
anos de idade e era viúva do Sr. Gil
Perche de Menezes. Era filha do Sr.
Altino de Oliveira Esteves e da Sra.
Adalgisa de Castro Esteves, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Helena
Esteves Perche, Moacyr Esteves
Perche e Enio Esteves Perche. Deixa também netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O féretro
sairá hoje do Velório Parque da
Ressurreição sala B as 10:00 hs,
seguindo para o Crematório Bom Jesus-Unidas, onde será Cremada.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LURDES CAMPION ZUCCOLO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e
era viúva do Sr. Reynaldo Zuccolo Filho. Era filha do Sr. Sétimo
Campion e Sra Angela Schiavolin,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Marcia Aparecida Zuccolo casada com Juveliano Gusmão Neto,
Marcelo Flávio Zuccolo casado
com Adriene Zuccolo e Marcio
César Zuccolo. Deixa também netos e demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se ontem
às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala - 4 ,
seguindo para o cemitério da Saudade, onde foi inumada em jazigo
da família. ( GRUPO BOM JESUS)
SR. JOSÉ MODUALDO CUCOLO
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade, Casado com a Sra Eliane Aparecida
De Paula. Era filho do Sr. Francisco Cucolo e Antonieta Zago Cucolo, ambos falecidos. Deixa irmãos e sobrinhos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem às 16:30hs,
saindo da urna mortuária do velório Parque da Ressurreição sala A , seguindo para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS)
SR. FRANCISCO NUNES DA SILVA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade,
era casado com a Sra. Maria Campos da Silva. Era filho da Sra. Ana
Maria de Jesus, já falecida. Deixa
os filhos: Odilon Aparecido da Silva casado com Angela Cristina Pereira da Silva, Edson Aparecido da
Silva casado com Celina Malio Silva, Edvaldo José da Silva casado
com Valessa Vornazier, Lucia Cristina da Silva, Marcelo Aparecido da
Silva e Juliana Maria da Silva, deixa netos e demais parentes e ami-

gos. O seu sepultamento dar-se-á
hoje ás 10:30hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
Vila Rezende - Sala 2, seguindo
para a referida necrópole, onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. HELGO PAUL HERMANN
ACKERMANN faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 81 anos
de idade e era viúvo do Sra. Valika
Ackermann. Era filho do Sr. Fritz
Hermann Ackermann e da Sra. Martha Dorn Ackermann, ambos falecidos. Deixa filhos: Marko Ackermann casado com Priscila Maya
Kaneco Ackermann e Katia Ackermann casada com Guilherme Gibran
Pogin. Deixa netos e demais parentes e amigos. O seu feretro saiu do
Velório Parque da Ressurreição
sala Standard às 16:00hs, seguindo para o Crematório Bom Jesus Unidas, onde foi cremada. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA APARECIDA CAMARGO faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 54 anos de idade e era filha do Sr. Antonio de
Camargo, falecido e Sra Maria Antonia Baldini Camargo. Deixa filhos:
Talita Maiara de Souza Jorge, Vanessa Aparecida Camargo, Gilberto Edi Camargo, Lucas Thiago de
Sousa Jorge e Gilmar Thiago de
Souza Jorge. Deixa parentes e
amigos. O seu sepultamento darse-a hoje às 13:30hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal Vila Rezende sala 1, seguindo
para a referida necrópole, onde
será inumada em jazigo da família.
( GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA BOMBO FURLAN faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e filha do
Sr. Arthur Bombo e Sra Benedicta
Cichitto, ambos falecidos. Deixa filhos: Maria Helena Furlan Ramalhão
casada com Jesus Maria Ramalhão,
Sônia Teresinha Furlan, Edite Claudete Furlan Sanches casada com
Antonio Roberto Sanches, José
Antonio Furlan e João Luiz Furlan
Casado com Rosana Aparecida
Dias Batista Furlan. Deixa netos e
bisnetos. O seu sepultamento deuse ontem às 17:00hs, saindo a
urna mortuária do Velório Parque
da Ressurreição – sala B, seguindo em auto fúnebre para cemitério
Municipal de Charqueada, onde foi
inumada em jazigo da família. (
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. AIRTO VIEIRA VENANCIO faleceu ontem na cidade de Piracicaba,

aos 79 anos de idade e era casado
com a Sra. Darci da Silva Mello. Era
filho do Sr. Raymundo Mendes Vieira e da Sra. Brasilina Maria Venancio, ambos falecidos. Deixa parentes e amigos. O seu sepultamento
dar-se-a hoje as 09:00 saindo a
urna mortuária do Velório Municipal
de Vila Rezende sala 01, seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. AMÉLIA ASSALIN GONÇALVES faleceu anteontem na cidade
de Jaborandi, aos 95 anos de idade, era viúva do Sr. Antonio Gonçalves. Era filha do Sr. Silvio Assalin e Sra. Adélia Michelletti. Deixa
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem às
10:30hs no cemitério da Saudade,
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).
SR. ANTONIO BENTO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 86 anos de idade. Filho do Sr.
Jorge Bento do Nascimento e Sra
Leopoldina Maria de Souza. Deixa
os filhos: Luzia, Jair, Inês, Sueli.
Deixa netos, bisnetos e demais parentes e amigos. Seu sepultamento
deu-se ontem às 10:00hs, saindo a
urna mortuaria do velório Municipal
de Vila Rezende sala 2, seguindo
para a referida necrópole onde foi
inumado em jazigo da família. ( GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ROBERTO ANTONIO DE GOES
faleceu na cidade de Piracicaba, aos
67 anos de idade. Filho do Sr. Joaquim Antonio de Goes e Sra Antonia
Florentino de Goes. O seu sepultamento deu ontem às 15:30hs no
cemitério Municipal de Vila Rezende. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. VALTER FERRAZ DE ARRUDA faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 46 anos de idade. Era casado com Sra. Jacquelini Viviane de Brito Arruda. Filho
do Sr. José Ferraz de Arruda e
Sra. Marilene Barbara Ferraz de
Arruda, falecida. Deixa os filhos.:
Mirian Viviane Ferraz de Arruda,
Felipe Gustavo Ferraz de Arruda,
Gabriel Fernando Ferraz de Arruda, Mirieli Vivian Ferraz de Arruda casada com Nilson Keener
Claudino e Nicole Vitória Ferraz de
Arruda. O seu sepultamento deuse ontem ás 16:30hs, saindo a
urna mortuária do velório Municipal Vila Rezende sala 2, seguindo
para a referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família. (
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).

SR. JOÃO DOS SANTOS SOBRINHO faleceu no dia 28 pp na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de
idade, era casado com a Sra. Oracina Rodrigues dos Santos. Filho
do Sr. Braz José dos Santos e Sra
Maria Adelayde de Jesus, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Alberto
Rodrigues dos Santos casado com
Neuza Lopes, Emília Rodrigues
dos Santos, Sérgio dos Santos
casado com Cristine Taranto, Maria Inês dos Santos, José Rodrigues dos Santos casado com Marisa Izildinha dos Santos, João
Carlos dos Santos casado com
Sandra Maria Delagracia, Antonio
Rodrigues dos Santos casado com
Maria de Lourdes F Santos, Gilberto Rodrigues dos Santos, falecido, Roberto dos Santos , falecido. Deixa netos, bisnetos e tataranetos e demais parentes e amigos. O seu corpo foi transladado
em auto fúnebre para a cidade de
Rio das Pedras, onde o seu sepultamento no mesmo dia as 16:00
hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras,
seguindo para o Cemitério, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ FRIAS NETO faleceu no
dia 23 pp na cidade de Rio das Pedras, aos 68 anos de idade, e era
casado com a Sra. Maria Odete dos
Santos Frias. Era filho do Sr. Aristeu Frias e da Sra. Suzana Jimenez
Frias, falecidos. Deixou os filhos:
Jaqueline dos Santos Pinto, Aristeu
Frias Neto, Fernando Frias e Luciene dos Santos Frias. Deixa também
netos. O seu sepultamento foi realizado no dia 23 pp ás 15:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo
em auto fúnebre para o Cemitério
da Saudade em Piracicaba, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. DIRCE PONTES BONFIM faleceu no dia 25 pp na cidade de Rio
da Pedras, aos 74 anos de idade e
era viúva do Sr. Olivi Machado Bonfim. Era filha do Sr. José Lourenço
Pontes e Sra. Waldomira Maria Pontes, ambos falecidos. Deixa os filhos: Jair Machdo Bonfim casado
com Eliana Borges Bonfim, José
Machado Bonfim e Neli Bonfim Fagundes casada com Eugenio Lemos
Fagundes. O seu sepultamento foi
realizado no dia 26 pp ás 10:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal,
onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Engate para Estrada Fiat.
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162
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S OLIARIEDADE

Campanha do
Agasalho tem “Dia D”
Divulgação

PERF/2022

Câmara aprova programa
para recuperação fiscal
Benefício permitirá negociação de débitos com desconto sobre os juros

A campanha não acabou e as caixas de arrecadação
ainda estão em vários pontos da cidade

A preocupação com os moradores mais necessitados da cidade é sempre colocada como prioridade para a Assistência Social.
Pensando nisso, a primeira dama
Suely Buzetto uniu o time de funcionários para que no sábado, 28,
fosse feito pedágio da campanha
de arrecadação de agasalhos.
A ação conseguiu arrecadar
mais de 300Kg de roupas e teve
parceria com a ETEC onde vários
alunos vieram fazer doação. Além
disso, foi possível ver várias pes-

soas que arrecadaram no prédio
onde moram, na escola onde estudam para irem fazer doação.
Alguns dos modelos que
participaram do Desfile Outono
Inverno do comércio local também foram fazer doações. A
campanha não acabou e as caixas de arrecadação ainda estão
em vários pontos da cidade, entre eles os órgaos públicos como
Prefeitura, Assistencia Social,
CRAS e outros e também em várias lojas do comércio local.

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

Durante a Pauta da Ordem
do Dia da 16ª sessão ordinária da
Câmara Municipal de Rio das Pedras, os vereadores aprovaram o
Projeto de Lei do Executivo que
institui o Programa Especial de
Recuperação Fiscal – PERF/2022
para promover o recebimento de
créditos da administração direta e indireta do Município.

Desta forma, débitos tributários e não tributários, de pessoas físicas e jurídicas, com fatos geradores ocorridos até 31
de dezembro de 2021, inscritos
em dívida ativa, ajuizados ou a
ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, bem como aqueles que já foram objetos de parcelamentos efetuados com base

no art. 136 do Código Tributário Municipal, rescindidos ou ativos poderão ser incluídos pelos
contribuintes neste programa.
Haverá a concessão de descontos sobre os juros de mora
e multas para adesões ao PERF
de 90% para o parcelamento
máximo (50 meses) a até 100%,
para pagamentos á vista.

A opção poderá ser feita impreterivelmente até 30 de novembro de 2022, mediante assinatura do termo de pagamento à vista ou do termo de parcelamento, devendo, neste caso,
proceder ao pagamento da primeira parcela do acordo até 15
dias da assinatura, desde que
o pedido tenha sido deferido.

E SCOLAS

Polícia Militar apresenta o “Clube do Bem Te Vi”
A Polícia Militar, em parceria
com o Detran e a Secretaria de
Educação de Rio das Pedras, trouxe à cidade o projeto “Bem Te Vi”.
O objetivo é compartilhar princípios básicos de segurança no trânsito, como as formas corretas de
atravessar a rua, de andar
de bicicleta nas vias, de usar o capacete, o cinto de segurança, a
“cadeirinha” e o assento de elevação e as precauções necessárias ao utilizar o celular enquanto
caminha pelas ruas, entre outros.
Também visa incentivar os

Fotos: Divulgação

educadores a trabalharem a educação para o trânsito de forma
transversal com seus alunos. A
equipe responsável visitou algumas escolas do município levando palestras, teatro, dinâmicas e
muita informação para os alunos.
O encerramento aconteceu no
dia 26 de maio e levou cerca de 700
alunos de várias escolas ao ginásio
de esportes. Algumas crianças viram a apresentação pela primeira
vez e outras que já tinham assistido receberam homenagens pelo
bom desempenho no curso.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
OLEVI GONÇALVES e CARLA TAMIRES DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, empresário, nascido em
Roncador - PR, aos 13/05/1971, residente e domiciliado na Rua Marta
Maria Bianchin, nº 93, Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filho de
MANOEL GONÇALVES e de BENILDE OLIVEIRA GONÇALVES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, nascida em
Sorocaba - SP, aos 29/12/1991, residente e domiciliada na Rua Marta
Maria Bianchin, nº 93, Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filha de
LUIZ CARLOS DA SILVA e de ELINÉIA RODRIGUES DA SILVA.
CLIFF RANTER SILVA OLIVEIRA e SILMARA DE FÁTIMA SILVEIRA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, cabeleireiro,
nascido em Piracicaba - SP, aos 17/05/1986, residente e domiciliado na
Rua Fiscal José Masone, nº 24, Vila Kennedy, Rio das Pedras - SP, filho
de DANIEL PINTO DE OLIVEIRA e de ELI CARMEN DA SILVA OLIVEIRA; e
a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, empresária, nascida em Iporã - PR, aos 23/01/1984, residente e domiciliada na Rua Fiscal
José Masone, nº 24, Vila Kennedy, Rio das Pedras - SP, filha de ESTEVAM ALVES DA SILVEIRA e de EVA DOMINGAS SILVA DA SILVEIRA.
DIEGO AUGUSTO MANRIQUEZ e VALÉRIA DA SILVA GONÇALVES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, embalador, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 19/03/1991, residente e
domiciliado na Rua Marino Ernesto Montagnani, Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP, filho de NELSON ANTONIO MANRIQUEZ
e de MARLI APARECIDA ELPIDIO DE OLIVEIRA MANRIQUEZ; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, empregada doméstica, nascida em Sud Mennucci - SP, aos 08/03/1985, residente e
domiciliada na Rua Marino Ernesto Montagnani, nº 647, Jardim São
Cristóvão II, Rio das Pedras - SP, filha de ALCEU MATEUS GONÇALVES e de FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA GONÇALVES.
Encerramento das atividades aconteceu no último dia 26, quando 700 alunos foram ao Ginásio de Esportes
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS e INGRID NAUCIELE SANTOS
NUNES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de produção, nascido em Campinas - SP, aos 23/07/1996,
residente e domiciliado na rua Fiscal José Mazone, nº 31, bairro
Vila kenedy, Rio das Pedras - SP, filho de VALDEMAR VIEIRA DOS
SANTOS e de SALETE MARIA DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, operador de produção, nascida em
Porteirinha - MG, aos 27/08/1997, residente e domiciliada na rua
Fiscal José Mazone, nº 31, Vila Kennedy, Rio das Pedras - SP, filha
de JOÃO ADAILTON NUNES e de ROSELI DOS SANTOS NUNES.
ROBSON UCHAKI e DIANA CAROLINA FERNANDES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em Rio das
Pedras - SP, aos 17/06/1994, residente e domiciliado na Rua Augusto
Custódio de Almeida, nº 167, Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras
- SP, filho de JOÃO UCHAKI e de LUCIA HELENA DA SILVA UCHAKI; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, operadora de máquinas, nascida em Santa Bárbara D'Oeste - SP, aos 04/04/1994, residente e domiciliada na Rua Augusto Custódio de Almeida, nº 167, Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras - SP, filha de JOSÉ NAILSON
ALMEIDA FERNANDES e de ROSEMARY DE BRITO FERNANDES.
FELIPE DA CRUZ FERNANDES e MICHELE GOMES SILVA, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de maquinas,
nascido em Ruy Barbosa - BA, aos 21/04/1999, residente e domiciliado Rua Rua Fiscal José Masone, nº 5, Vila Kennedy, Rio das Pedras SP, filho de JOÃO PAIXÃO SILVA FERNANDES e de MANUELA FRANCISCA DA CRUZ; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira,
estudante, nascida em Piracicaba - SP, aos 22/09/2000, residente e
domiciliada Rua Rua Terezinha Geni Martin Tavares, nº 98, Residencial
Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filha de JOSE CARLOS DE
SOUZA SILVA e de ROSINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA.
MURILO TABAI e SAMIRA CARLA DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas,
nascido em Rio das Pedras - SP, aos 27/06/1988, residente e domiciliado na Rua Graziela Conceicão Bortoloto, nº 66, Residencial
São Pedro, Rio das Pedras - SP, filho de EDINERVAL TABAI e de
EVANILDE APARECIDA TARTALIO TABAI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em Piracicaba - SP, aos 18/
05/1987, residente e domiciliada na Rua Graziela Conceicão Bortoloto, nº 66, Residencial São Pedro, Rio das Pedras - SP, filha de
ELISEU RODRIGUES DA SILVA e de MARILENE DA SILVA FERREIRA.
EFRAIM PORTUGAL DA SILVA e EVELYN SILVA RICCI, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de expedição, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 16/07/1997, residente e
domiciliado Na Rua Lázaro de Almeida, nº 676, Jardim Santa Tereza,
Rio das Pedras - SP, filho de ALCELINO PORTUGAL DA SILVA e de
GLORIA ALVES DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrativa, nascida em São Paulo - SP,
aos 12/01/1999, residente e domiciliada Na Rua Lázaro de Almeida,
nº 676, Jardim Santa Tereza, Rio das Pedras - SP, filha de RUBENS
MARCOS RICCI e de VALDIRENE CARDOSO DA SILVA RICCI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro
o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local.
Rio das Pedras,02 de junho de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA.

Divulgação

ACIDENTE NA TROCA
DE TUBULAÇÃO
Uma das principais ações para a solução da crise
hídrica em Rio das Pedras é a troca de vários Quilômetros de rede subterrânea que está sendo feito
por um método inovador que naõ precisa quebrar o
asfalto. Porem a obra causou uma perfuração acidental de uma rede adutora de água já existente ao
lado da pista de Caminhada da Bica (Área de lazer
Genatti Soave). A perfuração acabou deixando boa
parte da cidade sem água na terça dia 31 de maio,
porém as equipes do SAAE iniciaram a manutenção imediatamente e na quarta dia 01 de junho a
distribuição de água já pode voltar ao normal.
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