ilícito de agentes públicos. Baseado sobre o número 4850/2016
e atualmente sob a rubrica do
número 3855/2019, o projeto obteve mais de dois milhões de assinaturas dos cidadãos antes de
entrar em discussão no Congresso.

IAMSPE
Mais uma vez, a luta continua em relação aos hospitais credenciados pelo Iamspe, conforme
solicitação da deputada estadual
Professora Bebel (PT). O CCECP
(Conselho Coordenador das Entidades Civis de Piracicaba), presidido por Carlos Roberto Rodrigues, o Esquerdinha, apoia e está
na mesma luta há mais de 12 anos,
e até agora não tem resposta do
Instituto. Que seja desta vez, porque mais de 30 mil funcionários
públicos necessitam da atenção.
DESCULPA — I
A desculpa do Partido Solidariedade (SD), dada pelo presidente da legenda, José Luíz Ribeiro,
para que o vereador Jossef Borges
deixe a liderança do Governo na
Câmara, é no mínimo “inusitada”.
Ou política. Alega que o governo
do prefeito Luciano Almeida
(União Brasil) acabou com o Sine,
que é o Sistema Nacional de Emprego, e com a Própria Semtre, Secretaria do Trabalho e Renda.
DESCULPA — II
Seus adversários perguntam: seria dor de cotovelo do extitular da Semtre, José Luiz Ribeiro? Ou está mal informado?
A Semdettur, que também é a
Pasta do Trabalho, apresenta números que não restam dúvidas
sobre o acerto do prefeito Luciano nesta reformulação, considerando os dados na qualificação de
pessoas, a intermediação de profissionais para o mercado de trabalho e os programas de empreendedorismo que são um sucesso.
DESCULPA — III
Isso, dizem os críticos do presidente da legenda SD, para não
dizer na reorganização da estrutura interna, contratação de assessores com perfil técnico e não
político. Os dados do Caged, conforme o Capiau disse, é a prova
deste acerto: é o maior saldo positivo de empregos gerados na cidade de todos os tempos para o
período de um ano e meio. Zé Luiz
foi também secretário de Estado
das Relações do Trabalho.
MOVIMENTO
O professor José Vasconcelos,
coordenador do Movimento Democracia Pura, entrou com um
mandado de segurança no STF
para solicitar a reabertura da discussão e criação de uma Comissão
Especial para debater o Projeto de
Lei (PL) de iniciativa popular de
número 3855/2019, parado no
Congresso. O PL estabelece medidas contra a corrupção e demais
crimes contra o patrimônio público e combate o enriquecimento

BURACOS
Um dos pontos de reclamação da comunidade com os prefeitos — hoje, com Luciano Almeida (União Brasil), mas nunca foi diferente com os outros —
é em relação aos buracos. Um
novo projeto de recapeamento está
em ação. Esperam-se ótimos resultados e será um dos pontos que
Almeida chama de “modernização”, o que é motivo de aplausos.
BOLSA DO POVO
Os beneficiários do Bolsa do
Povo agora podem consultar a localização de seu cartão por meio
do portal (www.bolsadopovo.
sp.gov.br). Na área logada do site,
é possível acompanhar as etapas
de envio, assim como a disponibilidade para retirada, válida para
o caso do cartão não ser entregue
na residência do cidadão, o que varia conforme a logística de entrega
de cada programa e município.
BARÃO — I
A Prefeitura de Piracicaba
publicou, ontem, no Diário Oficial, o aviso de abertura de licitação
para reforma do vestiário para visitantes do Estádio Municipal Barão da Serra Negra. O valor do
contrato é de R$ 457.142,39, sendo R$ 350 mil repassados pelo
Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR),
verba de emenda parlamentar do
deputado Roberto Morais. A
contrapartida municipal é de R$
107.142,39. O prazo de execução
é de 180 dias a partir da expedição da Ordem de Serviço (OS).

Inclusão da Fumep ampliará
área do Parque Tecnológico
Projeto de lei complementar 10/2022, do Executivo, foi discutido, ontem à tarde, 8,
em audiência na Câmara, a partir de iniciativa do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL)
A inclusão da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba
(Fumep) ampliará o perímetro do
Parque Tecnológico de Piracicaba.
Dos atuais 2.270.527,91 m2, caso a
inclusão se concretize, o parque
passará a contar com 2.496.825,78
m2. Objeto do projeto de lei complementar 10/2022, do Executivo,
o tema foi discutido, ontem à tarde, 8, durante audiência pública
na Câmara Municipal de Piracicaba, a partir de iniciativa do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL), autor do requerimento 406/2022.
Presidente da CLJR, vereador
Laércio Trevisan Jr. (PL) foi quem
conduziu a audiência e lembrou
que as discussões buscam dar publicidade aos atos públicos, e que
vê como positiva a integração da
Fumep ao Parque. “É muito bom
para a cidade, principalmente na
questão educacional e tecnológica.
Ela amplia o perímetro e inclui a
Fundação. O parque será expandido, principalmente pela questão
dos laboratórios, salas de aulas e

anfiteatros, e muitos projetos poderão ser desenvolvidos”, disse.
Para o Procurador-geral do
município, Guilherme Mônaco de
Mello, a expansão do Parque “potencializa as ações e projetos da
instituição, impulsionando as
políticas públicas de inovação e
capacitação profissional. Revelase, de fato, um projeto de extrema importância para o desenvolvimento da nossa cidade”.
NOVAS FRENTES - O agente de inovação e assessor de projetos especiais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur), Pedro Chamochumbi, lembra
que o Parque Tecnológico, desde
sua inauguração em 2012, tem
as atividades voltadas ao agronegócio como o seu carro-chefe.
Com a inclusão da Fumep, de
acordo ele, o objetivo é aproveitar
a localização geográfica e a infraestrutura nela já existentes e, assim, possibilitar ao Parque expandir a sua atuação para outras áre-

ra Sílvia Morales (PV), do mandato coletivo “A cidade é sua”, aluna egressa da instituição e que
também nela já lecionou, diz, em
princípio, ver com “bons olhos”
a inclusão. De acordo com a parlamentar, como o projeto prevê
questões relacionadas ao zoneamento urbano, o mesmo deve ser
também apreciado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, o que permitirá “a análise do
mérito da matéria”, pontuou.
A vereadora Rai de Almeida
lembrou que a matéria deve, igualmente, ser apreciada pela Comissão de Educação, Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia do Legislativo piracicabano, e disse também
que, incialmente, não vê problemas
na integração. Ela, no entanto, reforçou a necessidade de que os
“papéis e contrapartidas” dos
agentes envolvidos no projeto sejam melhor explicitados, e solicitou
o acesso ao termo de cooperação
assinado entre a Apla e a Fumep.

Rio das Pedras começa
a planejar as festas dos
125 anos do Padroeiro
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BARÃO — II
As empresas interessadas
devem apresentar as propostas
até o dia 12/07, às 13h30. O edital, modalidade concorrência nº
19/2022, pode ser acessado no
site da Prefeitura de Piracicaba, na
aba 'licitação' (www.piracicaba.
sp.gov.br). O critério para escolha da empresa vencedora
será o de menor preço global.
ALEX
O deputado estadual Alex de
Madureira (PL) lança, hoje, 9, às
19h, sua pré-candidatura ao legislativo paulista. A programação
será no Salão de Eventos do Hotel Beira Rio (rua do Vergueiro,
78 – Centro). Deputado estadual
eleito com 118 mil votos em 2018,
já foi relator da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do Estado de São Paulo e integrou diversas comissões. Atualmente é
membro das comissões de Transportes e Comunicações e Finanças, Orçamento e Planejamento.

as. “Se olharmos para o agronegócio, esse sistema de inovação é
muito completo. Se olharmos para
outras verticais que nós temos vocação, como a indústria de base, a
construção civil, a tecnologia da
informação, a saúde, nós também
temos ecossistemas, mas que precisam ser estruturados e trabalhados nessa estrutura de inovação
mais robusta, e a Fumep é esse
ambiente perfeito”, salientou.
Ele ainda acrescentou que a
Fundação “é uma estrutura magnífica, excelente para o desenvolvimento da indústria de base, da
manufatura básica e pesada, ou
seja, solda, fundição, modelagem,
todo o processo de usinagem, além
das engenharias de produção,
elétrica, eletrônica, ambiental.
São inúmeros cursos e uma comunidade muito rica. É um equipamento municipal que estava
ali, encostado no parque tecnológico, e com um potencial imenso de alavancar novas verticais”.
DISCUSSÕES – A vereado-

IAMSPE: CREDENCIAMENTO
DE HOSPITAIS

Reunião entre Padre Anselmo e autoridades é
pensando no ano que vem, nos 125 anos da Paróquia

Uma reunião entre o secretário Zé Ferreira com o Padre Anselmo começou a definir como serão
os festejos do Padroeiro de Rio das
Pedras no primeiro final de semana de agosto. O encontro trouxe
várias ideias para marcar a data.
Nos planos estão incluídos shows,
praça de alimentação, espaço para
artistas locais, decoração e é claro
a parte religiosa com celebrações e

A deputada estadual Professora Bebel (PT) e o superintendente do Iamspe, Wilson
Pollara, e os demais participantes do encontro, realizado na Assembleia Legislati-

comemorações. A data também vai
marcar o lançamento das comemorações dos 125 anos da Paróquia de Rio das Pedras que acontece em 2023. Tanto o Padre Anselmo quanto o Secretário Zé Ferreira se mostraram otimistas e
empolgados em poder planejar
uma comemoração tão importante
para a nossa cidade. Mais notícias de Rio das Pedras na A15

va do Estado de São Paulo
(Alesp): preocupação é com
credenciamento de novos
hospitais junto ao Instituto.
Há muitos anos, Piracicaba reclama de falta. A3
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50 ANOS 50 MÃOS
Próximo a completar meio século de realização, o Salão Internacional de Humor de Piracicaba disponibiliza a exposição virtual 50 Anos 50 Mãos,
composta por obras/reletiruas do logotipo da mostra internacional, produzidas por

profissionais das artes gráficas que já participaram do
evento. Entre as releituras
disponíveis para visualização
no site estão obras assinadas
por Laerte, Baptistão, Fausto
Longo, JAL, Synnöve (foto),
Paffaro, Rucke e Dalcio. A7

Saúde altera funcionamento
em três farmácias municipais
A Secretaria de Saúde, por
meio do Departamento de Assistência Farmacêutica, informa que
vai alterar o atendimento nas Far-

mácias Municipais do Cecap, Jardim Planalto e Jardim São Paulo,
a partir de segunda-feir (13). Nestas datas, as três unidades ficarão abertas em tempo integral, sendo das 8h às 17h na unidade Cecap e das 7h às 16h no Jardim
Planalto e Jardim São Paulo. Outras informações sobre as Farmácias Municipais de Piracicaba estão no site da Secretaria de Saúde
pelo link https://bit.ly/3MuzCcN.
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Pontes entre abismos
José Renato Nalini

E

mbora a geografia brasileira não
disponha daqueles píncaros presentes em outras nações,
nossas elevações parecem femininas, lembrando as curvas sensuais das lindas mulheres, na metáfora o Brasil tem
inúmeros abismos. Neste passo,
lembro-me de ter ouvido de Guilherme de Almeida, visitante assíduo daquela utopia chamada “Fazenda Campo Verde”, instituída
por Dulce e Victor Geraldo Simonsen, uma instigante imagem: nossas montanhas lembram em tudo
o corpo feminino. Até na vegetação que brota em suas entranhas.
Os abismos são aqueles com
os quais convivemos, e – infelizmente – quase perdemos a
capacidade de detectá-los.
Como imaginar que ainda haja
no Brasil vinte milhões de famintos? Tantos outros milhões
de desempregados, de sem-teto,
sem educação e sem saúde?
Aprofunda-se o fosso aparentemente intransponível entre miseráveis e milionários. Estes, cada
vez mais potentes e poderosos.
Aqueles, a cada dia mais privados
do essencial para uma vida digna.
Já li que o Brasil de 1922,
quando se preparou para celebrar o centenário da Independência, era uma nação muito
mais otimista do que a de hoje.
A grande exposição no Rio de
Janeiro atraiu as nações amigas, havia um clima de entu-

siasmo e de real comemoração. O Brasil tinha
o que mostrar. E hoje?
É urgente recobrar
o espírito da Semana de
Arte Moderna de 1922.
Não foi uma fanfarronice de estroinas, jovens
na faixa dos vinte anos,
idealistas e sonhadores. Não. Foi um movimento pensado na eliminação
desses abismos entre a cultura
importada, quase toda de inspiração francesa, e a cultura popular. Ignorada e desprezada.
Redescobrir o Brasil autêntico, aquele dos homens e mulheres simples, com a nostalgia da
vida campesina, saudosos da vida
rural da qual uma legião foi expulsa quando cedeu espaço à monocultura. Pessoas crédulas e
crentes, geralmente adeptas de
uma confissão religiosa autêntica, quase toda católica. Gente que
se espelhava na mensagem evangélica. Afeiçoada à cultura do bom
samaritano. Talvez até inspirada
na experiência dos primeiros
cristãos, aqueles que eram olhados com admiração pelos pagãos: “vede como se amam!”.
E hoje? Será que sobrou
essa ingenuidade, essa singeleza,
essa busca de revalorização do que
é autenticamente brasileiro?
O que o Brasil tem para mostrar ao planeta, que possa, se não
sobrepujar a Exposição de 1922,
ao menos se equiparar a ela?
Impõe-se repensar a celebração do bicentenário da Independência, conciliando-a
com o centenário da Semana de

É urgente não
esv
aziar
esvaziar
aziar,, mas
recuperar o ânimo
que levou Mário,
Oswald, Menotti,
Guiomar
Guiomar,, Anita e
outros sonhadores
Arte Moderna, com os noventa
anos da Revolução Constitucionalista de 1932, coincidente
com a criação da Justiça Eleitoral, uma “jabuticaba” que deu
certo e que é produto de exportação para o restante da Terra.
Primeiro, se houve em 1822
uma “independência”, hoje, em
2022, há de se falar em “interdependência”. A soberania, como
conceito básico da Teoria Geral
do Estado, desapareceu. Todas
as nações se vinculam por uma
rede coesa e densa de relações e
de interdependências. Basta lembrar que chuva ácida, aumento
do nível do mar, poluição difusa, respeitasse as frágeis convenções humanas que estabeleceram fronteiras entre os países.
É urgente não esvaziar, mas
recuperar o ânimo que levou Mário, Oswald, Menotti, Guilherme,
Salgado, Victor, Guiomar, Anita, e outros jovens sonhadores,
a prestigiar o que é próprio ao
Brasil. Assegurar a cada brasileiro a dignidade explicitada na
Constituição de 1988 é missão de
todo brasileiro de boa vontade.
No momento em que a Constituição da República Federativa
do Brasil é tão vilipendiada, desprezada, ultrajada, violada, inter-

Coluna Espírita
pretada à luz de interesses escusos, é oportuno resgatar a religião
constitucionalista de julho de 1932.
Ou se tem e se respeita um pacto
fundante, ou se vive em regime
autocrático, autoritário e distanciado do ideal democrático.
Prestigiar a Justiça Eleitoral, que consegue recolher a vontade cidadã e apontar o resultado das eleições, em tempo recorde. Um sistema confiável, a cada
eleição aprimorado, que já passou por todas as inspeções, inclusive internacionais. Tanto
que está prestes a ser copiada por
grandes democracias ocidentais.
Tudo isso é metaforicamente análogo à existência de abismos que precisam ser superados, mediante construção de
pontes consistentes. Elaboradas pela inteligência tupiniquim, pela Academia, pela Universidade, pelo empresariado,
pela mídia, pela sociedade que
é muito melhor do que os sinais emitidos por uma minoria.
As sementes de um Brasil
unido e desarmado, fraterno e
solidário, estão aí! Resta semeá-las, para que se expandam
e frutifiquem. Nossos netos,
bisnetos e trinetos merecem que
levemos a sério esse desafio.
———
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

Casamento, loteria ou amor?
Douglas S. Nogueira

É

incrível o número expressivo de
casamentos que
nos últimos tempos estão se destituindo.
Uniões que não duram
muita das vezes mais
que um ano ou por incrível que pareça um
semestre. Mas por que? O que está
havendo? O casamento tornou-se
sinônimo de loteria onde a sorte
predomina ou ainda é algo regido
e controlado pela força do amor?
Há casos de casamentos que
duraram anos e anos, onde os cônjuges na fase de conhecimento namoraram e noivaram em questão
de meses, por outro lado existem
aqueles casamentos onde os cônjuges enquanto se conheciam namoraram e noivaram em tempo
longo, aí então ao casarem-se a
separação veio em questão de dias.
Por que? O que acontece com as
pessoas na questão de relacionamentos, para agirem dessa forma?
Parece que o casamento nos
dias atuais perdeu a sua essência, onde o amor era o dominante como nos matrimônios antigos e passou a ter um caráter ligado a sorte, como nos jogos de
loteria federal, já que casou-se

com a pessoa certa? Felicidade! Não casou-se?
Tristeza, decepção e logicamente separação!
Na verdade pelo
que se entende, o casamento é nada mais
nada menos do que
uma junção de personalidades e é aí que o
bicho-pega, pois é como
os realitys-shows da televisão,
Casa dos Artistas, Big-Brothers
entre outros, onde os mesmos
agrupam pessoas com personalidades totalmente diferenciadas
uma das outras e as obrigam viver por um longo tempo juntas,
aí é claro né! Conflitos, discussões,
desentendimentos, inimizades
passam a ser inevitáveis. O casamento não foge a regra, porém a
obrigação de se viver juntos passar a ser definitiva, indeterminada e com ar de eternidade.
Por tal fato pode ser então que
o casamento deixa de lado o fator
amor e entra na questão sorte, loteria. Sim pois é no momento da
vivência a dois que aqueles detalhinhos de nossa personalidade
um pouco escondidos começam a
aflorarem, aquele ladinho que o
outro jamais imaginava que tínhamos. Um costuminho aqui, um
habituzinho ali e assim vai, mui-

É possível
sim viver um
casamento
brilhante, mas em
meio a esse ponto
fica a pergunta...
tas coisas ocultas de nossa personalidade durante namoro e noivado começam a aparecerem.
Segundo a psicologia tal fato
ocorre pela questão posse, como
assim? Pois quando vivemos a fase
de namoro e noivado, procuramos
por questão do encanto que temos
para com a outra pessoa, evitar
demonstrar quem realmente somos, nossos defeitos relevantes,
com intuito de não perder o (a)
futuro (a) cônjuge. No casamento, já com tudo de maneira formal
e concretizada, o sentimento de
posse concluído dão a nós uma liberdade para apresentarmos ao
outro nossa verdadeira faceta e
nesses momentos de revelações a
bomba relógio pode então começar a sua contagem regressiva,
pois a decepção de ambas as partes inicia um incômodo e o desespero de estar preso a um casamento pressiona a cada minuto.
Analisando esse ponto, entra
uma questão. Será que um namoro e noivado mais próximo, não

evitaria um casamento de revelações indesejadas? A igreja logicamente condena esse tipo de aproximação, mas se analisarmos o
tanto de casais que dentro de meses de namoro e noivado se casaram e hoje vivem a mercê de brigas, desentendimentos e principalmente dificuldades financeiras, se
já não se separaram, começaremos
então a pensar sobre essa questão.
Casamento não é uma brincadeira ou uma válvula de escape
como muitos pensam para escaparem dos pais carrascos ou dos conflitos familiares. A união a dois é
algo complexo e requer um planejamento calculado e uma estrutura fortalecida principalmente financeira, porque já dizia o ditado: “O dinheiro não entrou pela
porta, o amor sairá pela janela”.
Ainda nos dias atuais diante
a tantos fatores contrários, é possível sim viver um casamento brilhante, mas em meio a esse ponto fica a pergunta, casamento é
sinônimo de loteria ou amor?
———
Douglas S. Nogueira,
Técnico de Planejamento da Manutenção,
E-mail: douglas.dsts.
nogueira@gmail.com ;
Blog: www.douglass
nogueira.blogspot.com

Convenções e acordos
Joelma de M. Dantas

O

entendimento
majoritário do
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento finalizado no último dia 2 de junho, foi
de que são válidas as
convenções e os acordos coletivos de trabalho que restringem ou limitam direitos trabalhistas, mesmo sem
compensação, desde que respeitados os direitos indisponíveis, assegurados constitucionalmente,
ou seja, “as cláusulas não podem
ferir um patamar civilizatório mínimo, composto, em linhas gerais,
pelas normas constitucionais, pelas normas de tratados e convenções internacionais incorporados
ao direito brasileiro e pelas nor-

mas que, mesmo infraconstitucionais, asseguram garantias mínimas
de cidadania aos trabalhadores”. Ou seja, é o reconhecimento do “negociado sobre o legislado”.
A decisão fixou a
tese de repercussão geral n° 1.046 com o seguinte texto: "São constitucionais os acordos e
as convenções coletivas de trabalho, que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento de
direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias,
desde que respeitados os direitos
absolutamente indisponíveis”.
Assim, todas ações parecidas no país deverão ser julgadas
da mesma forma pelos tribunais
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STF define que
convenções e
acordos coletivos
podem prevalecer
sobre o legislado
– o Ministro Gilmar Mendes, Relator, havia determinado em
2019 que todos os processos sobre a validade de norma coletiva
de trabalho que limitava ou restringia o direito trabalhista não
assegurado constitucionalmente
fossem suspensos. Seis Ministros
acompanharam o voto do Ministro Gilmar: André Mendonça,
Nunes Marques, Alexandre de
Moraes, Luís Roberto Barroso,
Cármen Lúcia e Dias Toffoli. Os
Ministros Edson Fachin e Rose
Weber foram vencidos em seus
votos e os Ministros Luiz Fux e
Ricardo Lewandowski estavam
ausentes, justificadamente.
Desse modo, como dito no
julgamento, a negociação fortalece a relação entre capital e trabalho e segue o que foi consolidado
na Reforma trabalhista de 2017
(Lei 13.467/2017) que é clara ao
prever no artigo 611-A da CLT o
rol das hipóteses em que o Acordo
Coletivo de Trabalho e a Convenção Coletiva de Trabalho têm prevalência sobre a lei. Já o artigo 611B da CLT lista os direitos que não
podem ser objeto de transação.

No caso julgado pelo Supremo, a Mineração Serra Grande
S.A., de Goiás questionou decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) “que afastou a aplicação de norma coletiva que previa o fornecimento de transporte para deslocamento dos empregados ao trabalho e a supressão
do pagamento do tempo de percurso”. “O fundamento da decisão foi o fato de a mineradora estar situada em local de difícil acesso e de o horário do transporte
público ser incompatível com a jornada de trabalho”. Para a mineradora, o TST feriu o princípio
constitucional da prevalência da
negociação coletiva. Entretanto, a
maioria dos ministros da Corte
Superior entenderam que a jurisprudência do STF tem reconhecido a natureza constitucional de
normas coletivas que afastam ou
limitam direitos trabalhistas.
Logo, o norte do julgamento foi a prevalência do
negociado sobre o legislado, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.
———
Joelma de Matos Dantas,
gerente executiva do Sindicato das Empresas de
Prestação de Serviços a
Terceiros e de Trabalho
Temporário do Estado de
São Paulo (Sindeprestem)

Por que Jesus apareceu
aos seus seguidores
após o Calvário?
Alvaro Vargas

J

esus foi crucificado na sexta-feira que antecedeu a
Páscoa judaica, em abril do
ano 33 d.C. O desaparecimento
de seu corpo físico, segundo alguns médiuns espíritas (Divaldo
Franco e Chico Xavier), foi devido à desmaterialização de sua
vestimenta carnal. O seu nascimento obedeceu às leis naturais,
assim como a sua morte. Jesus
não é Deus, mas nosso irmão
maior, um espírito puro, responsável pela construção de nosso
planeta, onde foi escolhido pelo
Criador para ser o modelo e guia
da humanidade. Após a sua crucificação, ele apareceu perto do
sepulcro à Maria de Magdala
(Marcos, 16:9-14). Segundo o
apóstolo Paulo (Atos dos Apóstolos, 1:3), “Jesus apresentou-se,
a seus seguidores, e deu-lhes provas indiscutíveis de que estava
vivo, por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do
Reino de Deus”. Embora alertados sobre o seu martírio (Mateus,
20:17-19), os discípulos consideravam improvável a ocorrência
dessa tragédia, e ficaram desorientados, conforme foi previsto por
Jesus: “Ainda esta noite, todos
vós me abandonareis. Pois, assim
está escrito, ferirei o pastor, e
as ovelhas do rebanho serão
afugentadas” (Mateus, 26:31).
Estudiosos sobre esse evento consideram que a “ressurreição” de Jesus Cristo originou um
dos messas aparições consolidaram a crença na imortalidade da
alma, permitindo aos primeiros
cristãos difundir a sua mensagem da Boa-nova, mais sólidos
fundamentos da fé cristã. O Mestre necessitava fortalecer a fé de
seus seguidores. Os desafios que
enfrentariam como divulgadores
da nova doutrina condenada
pelo sinédrio judaico, e mais tarde pelo império romano, implicavam no risco de prisão, tortura e
assassinato, conforme ocorreu
com muitos desses seguidores do
Cristo. O martírio do Calvário
seguiu um evento programado
segundo os planos divinos, respeitando o livre arbítrio dos homens. Em diversos momentos,
antes da sua morte, Jesus afirmou que seria necessário morrer, e ressuscitar no terceiro dia
(Lucas, 24:46-48). Foi uma forma simples de se expressar, conforme as condições da época. A
ciência explica a impossibilidade
de ressuscitarmos um morto,
salvo em condições específicas e
quando se trata de uma morte
biológica recente. Não foi o que

O Espiritismo
esclarece que
Jesus de fato
morreu na cruz,
surgindo em
corpo espiritual
aconteceu com Jesus, pois ele
surgiu três dias após o seu falecimento. Uma vez expirada a
vida orgânica, inicia-se a decomposição do corpo físico,
conforme ocorre com todos os
seres vivos. Entretanto, a Bíblia
não está errada, desde que não
seja interpretada apenas em seu
aspecto literal. As limitações intelectuais e científicas do passado levaram os apóstolos a
descreverem as aparições de
Jesus, uma ressurreição, como
se fosse a sua presença em corpo físico, o que não ocorreu.
O Espiritismo esclarece que
Jesus de fato morreu na cruz,
surgindo em corpo espiritual.
Nesse processo, utilizou as energias dos apóstolos e do meio
ambiente, materializando-se, inclusive, “podendo ser tocado pelos apóstolos” (Lucas, 24:36-43).
Além dos apóstolos que presenciaram essas aparições do seu
espírito, inúmeros seguidores tiveram essa oportunidade, entre
eles os essênios, a única seita judaica que o reconheceu, como o
enviado de Deus (A Grande Espera, Eurípedes Barsanulfo e
Corina Novelino). Pelo grande
número de adeptos, poderiam
prestar um trabalho valoroso na
divulgação da Boa-nova. Por
essa razão, foi o primeiro grupo
onde Jesus, ainda em vida, se
revelou como o Messias (A Mensagem do Amor Imortal, cap. 23,
Amélia Rodrigues e Divaldo
Franco) e, após a sua morte física, visitou-os (Jesus Voltando,
Shaolin e João Nunes Maia), evidenciando a vida após a vida.
Eles aceitaram os ensinamentos
de Jesus e se tornaram os seus
divulgadores, uma das razões
para essa seita ter sido extinta.
Provavelmente, estiveram presentes na última aparição de Jesus na Galileia, entre os 500
adeptos, citado pelo apóstolo
Paulo (1 Coríntios, 15:6). Nesse
evento, o Mestre nazareno reiterou o convite aos que assistiram para “irem por todo mundo, pregando o evangelho a
toda criatura” (Marcos 16.15).
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita
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TUDO ERRADO
Depois de renunciar a carreira de magistrado, nada mais
deu certo para o jurista Sérgio
Moro. Tornou-se Ministro da
Justiça, porém, novamente renunciou ao cargo começando a
conviver com as críticas. Assumiu
função de sócio em empresa de
consultoria nos Estados Unidos,
e mais uma vez enfrentou repercussão negativa. Então, anunciou
disposição de se tornar um político e sonhando com a Presidência
da República, filiou-se ao Podemos. Mas, eis que de repente, sur-

preendentemente, mudou-se para
o União Brasil onde não encontrou o apoio desejado. Contudo,
para uma saída honrosa, imaginou-se disputar o Senado Federal ou o Governo de São Paulo.
Negativo: o TRE julgou sua filiação por São Paulo irregular
(cabe recurso no TSE) alegando
que o mesmo não possui residência fixa no referido município. Incrível: Sérgio Moro conseguiu em curtíssimo espaço de tempo reunir exagerado número de
críticos e opositores. E, coloca
seu futuro na política em xeque.

P EDÁGIOS

Bebel classifica de
absurdos e inaceitáveis
reajustes nas tarifas
Divulgação

A deputada Professora Bebel foi a única liderança de toda
região a se colocar contrária a concessão das rodovias

A deputada estadual Professora Bebel (PT) classifica de “absurdo e inaceitável o reajuste de
12,1% aplicado nas tarifas dos pedágios administrados pela concessionária Eixo, que atinge quem trafega pelas rodovias SP-304, entre
Piracicaba a Santa Maria da Serra, e na SP-308, entre Piracicaba e
Charqueada. O novo reajuste entrou em vigor neste último final
de semana e em suas redes sociais, a deputada protesta contra
mais esse aumento que irá impactar na vida de toda população, tanto dos que utilizam as rodovias,
assim como dos que não utilizam,
uma vez que todos os produtos que
circulam por estas rodovias acabam
tendo o preço da tarifa imbutido.
Bebel, que foi a única liderança de toda região a se colocar contrária à concessão das rodovias
pelo governo estadual, que se tornou público em meados do ano de
2018, diz que a Eixo ganhou de
presente do Governador João Doria/Rodrigo Garcia a exploração de
três pedágios nas rodovias SP-304
e SP-308 na região de Piracicaba.
“O povo brasileiro e paulista vive
as consequências dos desastrosos
governos na esfera federal e esta-

dual, com crise econômica e social, desemprego, alta do custo de
vida. Agora terá que arcar com
mais esse custo altíssimo para se
locomover para o trabalho e outras necessidades, como estudar e
até ir ao médico. O aumento do
pedágio também impacta no preço
dos produtos que transitam pelas
rodovias, que chegarão ainda
mais caros para os consumidores. Chega da busca de lucro a
qualquer preço! Não ao aumento
de preços dos pedágios”, escreveu.
Deputada estadual pelo PT, a
Professora Bebel fez diversas manifestações na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, assim como participou de manifestações contra a instalação de praças de pedágios na SP-308, entre
Piracicaba e Charqueada, assim
como entre Piracicaba e Águas de
São Pedro e entre São Pedro e Santa Maria da Serra. “Continuarei
lutando e manifestando contra a
proliferação de pedágios e suas
tarifas absurdas. A população precisa observar e ficar atenta quem
está com ela e quem está do lado
do governo, que não mede as consequências dos impactos de medidas como essa em suas vidas”, diz.

V ISIT
A
ISITA

Vereador avalia necessidade
de melhorias no bairro IAA

Bebel discute com superintendente
do Iamspe novos credenciamentos
O encontro foi realizado na Alesp, quando a deputada Bebel explicou a
necessidade tanto de fazer novos credenciamentos como reativar outros
A deputada estadual Professora Bebel (PT) se reuniu na tarde de terça (7) com o superintendente do Iamspe (Instituto de
Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual), Wilson Pollara, quando trataram sobre o credenciamento de hospitais no Interior de São Paulo para atendimento aos servidores públicos estaduais. O encontro foi realizado
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), quando a deputada Bebel explicou a necessidade tanto de fazer novos
credenciamentos como reativar
outros, como com a Santa Casa
de Misericórdia de Piracicaba.
Desde que assumiu o mandato popular na Assembleia Legislativa de São Paulo, a deputada Professora Bebel tem trabalhado muito pela renovação
dos convênios. “Uma ótima notícia deste encontro é o credenciamento da Santa Casa de Ourinhos, uma questão antiga na
qual muito nos empenhamos.
Também será agendada reunião
com a direção da Santa Casa de
Piracicaba, da qual participarei,
justamente para tentar viabilizar o credenciamento do hospital junto ao Iamspe”, conta.
De acordo com Bebel, em
Piracicaba e região, há mais de

O workshop para treinar e
capacitar profissionais de manejo arbóreo (podas e supressão de
árvores e palmeiras) para executarem serviços em vias públicas
reuniu 60 participantes nos dias
6 e 7 de junho. O evento foi promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente (Sedema), no Teatro
Erotídes de Campos, no Engenho
Central. O evento conta com o
apoio da Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac) e das empresas Engemaia e Arbolab.
Os participantes tiveram
acesso a informações teóricas e
práticas necessárias para a realização do serviço com qualidade.
De acordo com Robson Willians
da Costa Silva, responsável pelo
Núcleo de Arborização Urbana,
no primeiro dia foram abordadas
as legislações e normas regulamentadoras de poda e supressão,
além de técnicas de poda para redução do rebrotamento indesejado e garantir a cicatrização perfeita da árvore. No segundo dia,
o foco foi a prática do serviço e de
forma segura. O objetivo da Sedema é tornar o workshop anual.

rede de convênios para atender
toda demanda. Como forma de
incrementar as discussões voltadas ao credenciamento de novos hospitais no Interior do Estado, também ficou estabelecido neste encontro que a Frente
Parlamentar em Defesa do IAMSPE, juntamente com a Comissão Consultiva Mista (CCM) do
Instituto, realizará audiência pública, na Assembleia Legislativa
de São Paulo, inclusive com a
presença do seu superintendente. “Atualmente a entidade conta com mais de um milhão de

usuários e precisamos ampliar o
número de hospitais credenciados, principalmente em cidades do
Interior do Estado”, diz Bebel.
Deste encontro participaram Toni Ribeiro, diretor do
Departamento de Convênios do
Iamspe; Luiz Moreno, presidente da Comissão do Iamspe;
Regina Bueno, coordenadora
da CCM na capital, além de
Vera Squisato, da subsede da
Apeoesp na cidade de Araras, e
Lucimari Malavazi e Cesar Pinheiro, ambos do hospital São
Leopoldo Mandic, em Araras.

“Tivemos participação de um
ótimo número de pessoas tanto
de não credenciadas quanto já
credenciadas e de empresas como
a Engemaia e a CPFL, que já realizam o serviço na cidade. Então
o workshop foi importante para
capacitar novos credenciados
como também aprimorar conhecimentos daqueles que já executam o serviço, uma vez que a última capacitação nesse sentido foi
feita em 2016”, afirma Silva.
Os participantes que tiverem
interesse 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. Para isso, após receberem o
certificado de participação no
workshop e as instruções para credenciamento, será necessário apresentar a documentação na Sedema, no 9º andar do Centro Cívico.
O instrutor de autoescola
Gleison Muniz Prado participou
do workshop e afirma que vai se
credenciar para executar poda e
supressão nas vias públicas. Ele

Isabela Borhese/CCS

60 pessoas participaram dias 6 e 7 do evento

conta que o conhecimento adquirido será bem aproveitado. “O que
me chamou mais atenção no conteúdo foi que a gente não pode
plantar qualquer árvore em qualquer lugar. Por exemplo no canteiro central não pode plantar pé
de frutas. Outro ponto que me
chamou a atenção foi que quem
planta as árvores é só a Prefeitura, o que eu não sabia, coisa importante para eu passar para os
meus vizinhos”, comenta.
Alexandre Luis Rossini, em-

presário na área de manutenção
de áreas verdes, é credenciado
pela Sedema para executar o serviço em vias públicas desde 2016,
quando recebeu a capacitação.
Mas resolveu participar novamente para reciclar as técnicas.
“A parte de segurança, nossa
empresa dá muita ênfase para
isso. Daqui, passo o conhecimento para os meus funcionários. Nós
temos só uma vida, então não
podemos correr o risco de qualquer tipo de acidente”, disse.

A transformação do Estado

V

mentos e adentrando residências próximas. O vereador lembra que a situação em períodos
chuvosos acarreta grandes transtornos aos moradores da via.
Na oportunidade, moradores locais também reivindicaram
a retirada da lombada existente
na rua Virgílio da Silva Fagundes, entre os números 1454 e
1450. E a manutenção da rotatória na mesma via, que se encontra com ondulações. Anilton
Rissato informou que um ofício
será encaminhado à Prefeitura
solicitando a manutenção da rua.

32 mil servidores estaduais conveniados ao Iamspe, que precisam ser bem atendidos. “Hoje,
quando necessitam de assistência médica e hospitalar, esses
servidores precisam se deslocar
para outros municípios, pois não
há convênio com nenhum hospital na região. Isso gera transtornos para esses servidores e
seus dependentes”, destaca.
O mandato popular da deputada Professora Bebel na Assembleia Legislativa de São Paulo tem defendido o fortalecimento do Iamspe e a ampliação da

Workshop de ‘manejo arbóreo’ reúne 60 no Engenho Central

Giuliano Pereira D'Abronzo

Na tarde desta terça (7), moradores do bairro IAA entraram
em contato com o gabinete do vereador Anilton Rissato (Patriota) pedindo a interação com o
Executivo para que seja realizada a limpeza e desobstrução da
boca de lobo, localizada na rua
Virgílio da Silva Fagundes.
Segundo o que foi apurado
pelo parlamentar, a boca de lobo
está entupida e a galeria pluvial não tem conseguido comportar a quantidade de água que
escoa pelo local, com um volume que acaba gerando alaga-

A reunião com a direção do Iamspe, organizada pela deputada Bebel, aconteceu na Alesp
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Assessoria Parlamentar

Acompanhado de moradores, Rissato visitou o local nesta terça (7)

Divulgação

ivemos hoje, pelo menos
no mundo ocidental, uma
crise de identidade em
relação ao Estado. Explico melhor: os modelos que até então
existiam no começo do século
XXI já dão sinais de falência e
há um anseio por mudanças.
Primeiramente, esse debate
ganha peso na medida que o acesso à informação permitiu que as
pessoas do mundo inteiro tivessem contato com vivências de
outras pessoas. Dessa forma sabemos o que acontece em outros
países e muitas vezes descobrimos que vivemos os mesmos dramas ou que os dramas que vivemos agora outros já viveram.
Esse acesso à informação
permite que analisemos outras
histórias, o que aconteceu com
outros povos e aprendamos com
os erros deles. E o mais interessante é que, mesmo sabendo disso, não é só copiar o modelo deles, mas desenvolver o próprio
modelo, resultante de análise,
estudo, desenvolvimento e aplicação das faculdades humanas.

Então, num primeiro ponto, o acesso à informação
transforma a sociedade.
Num segundo ponto, após
a segunda guerra mundial e a
criação da ONU, gradativamente as soberanias começaram a
ser flexibilizadas. Não entraremos no mérito se isso é bom ou
ruim. Cabe nesse ponto outra
análise que não é o ponto desta
reflexão. Hoje praticamente todos os países que possuem sua soberania reconhecida pelos demais
Estados soberanos pertencem a
alguma organização supranacional, tal como a ONU, FAO, OIT,
OMS, FMI e outros tantos.
Assim, ao aceitarem por livre
e espontânea vontade participar
dessas organizações, os Estados
abrem mão de parte de sua soberania e passam a aceitar a ingerência de órgãos cujos membros
não foram escolhidos pelos súditos de um Estado. Aliás, faz-se
aqui um paralelo com o que Rousseau ensinou na obra O Contrato
Social, o indivíduo abre mão de
parte de sua liberdade para a formação do Estado. Da mesma forma, o Estado abre mão de parte de

Quem é o Estado
para avocar a si
próprio o poder
de tutelar a vida
das pessoas?
sua soberania para participar desses organismos transnacionais.
Apesar desses dois pontos,
quais sejam, a mudança da população de sua visão de mundo e
a diminuição da soberania estatal, internamente, o que vemos é
que o Estado tenta se manter com
ideias ultrapassadas. Há ainda
quem defenda o Estado grande,
o Estado inchado, o Estado que
gerencie a vida das pessoas.
Ora, nada mais anacrônico
do que isso. Quem é o Estado
para avocar a si próprio o poder
de tutelar a vida das pessoas?
Já sabemos que as pessoas vivem suas experiências e que o
Estado é falível e, ainda assim,
há quem pense que o Estado está
acima de tudo, é soberano em
suas decisões e que tem a capacidade de decidir pelo cidadão.
Se esta linha de raciocínio está
certa, então vejamos. Se hoje po-

demos observar o que acontece em
outros países, significa que cada
povo tem sua experiência e que existem povos em estágios diferentes
de evolução. O erro de um é exemplo para que outro não o cometa.
Erro muitas vezes causado pelo
mau uso do poder. Erro cometido pelo Estado em sua decisão.
Já no segundo ponto, se
existe um organismo supranacional que pode, conforme convenção assinada pelos Estadosmembros, impor sanções a um
de seus filiados, isso mostra que
o Estado é passível de erro.
Notamos, pois, que o Estado é falível, passível de erro.
Assim, fica claro que é preciso transformar o conceito de Estado. Não é mais possível falar em
Estado paternalista, que assuma
para si a responsabilidade de decidir por seus súditos, como se
estes fossem crianças incapazes
de decidir. É preciso repensar o
Estado, para que este assuma o
papel que lhe cabe, de organizador, mas não tutor da sociedade.
———
Giuliano Pereira D'Abronzo, servidor público federal
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PROJETO ZERO ÓBITO

M OÇÃO

Cerest Piracicaba e MPT
realizam palestras sobre
segurança no trabalho
Público-alvo são profissionais de Saúde, Segurança, Recursos
Humanos, Administração, Bombeiro Civil, dentre outros, e objetiva
compartilhar experiências; hoje, na Fundação Municipal de Ensino

Nesta quinta (9), das 9h às
11h30, acontece mais uma edição
do Projeto Zero Óbito idealizado
pelo Cerest (Centro de Referência
em Saúde do Trabalhador) Piracicaba, vinculado Secretaria Municipal de Saúde e Ministério Público do Trabalho em Campinas, por
meio da Procuradoria Regional do
Trabalho da 15ª Região, com ciclo
de capacitação intitulada A Importância dos Serviços de Urgência e
Emergência nos Atendimentos de
Acidentes de Trabalho. Com participação gratuita, o evento acontecerá na Fundação Municipal
de Ensino de Piracicaba (Fumep), à avenida Monsenhor
Martinho Salgot, 560, Areão.
O público-alvo são profissionais de Saúde, Segurança, Recursos Humanos, Administração, Bombeiro Civil, dentre outros, e objetiva compartilhar ex-

periências dos serviços de urgência e emergência visando diminuir a morbimortalidade e as
sequelas incapacitantes decorrentes dos acidentes de trabalho.
A programação tem início às
9h, com recepção dos participantes. A abertura das palestras será
às 9h30, com Mário Antônio Gomes, procurador do Ministério
do Trabalho em Campinas; às
9h50, o 1º tenente PM Erick T.
Galo Aragão vai abordar o tema
A importância do tempo de qualificação no serviço de resgate do
Corpo de Bombeiros; às 10h10, a
palestra Rede de Urgência e
Emergência será ministrada por
Maria Cristina Colonnese, enfermeira e coordenadora administrativa e de enfermagem do
Samu Piracicaba; já às 10h40, o
médico do trabalho do Cerest
Piracicaba, José Durval Fraga

Moreira, abordará a temática “A
importância da atuação das equipes do SESMT com olhar na urgência e Emergência”. A partir
das 11h10, todos participam de
um ciclo de debates. Para participar, é necessário inscrever-se
antecipadamente pelo link https://bit.ly/3Q8YhXi. A organização do evento lembra que serão exigidas condições de segurança sanitária legais e normativas vigentes para participação
no evento, entre elas: comprovação, na data do evento, de esquema vacinal completo ou teste negativo para Covid-19 do
tipo PCR, realizado até 48 horas antes, ou do tipo antígeno,
realizado até 24 horas antes do
ingresso no estabelecimento;
uso de máscara de maneira correta, cobrindo nariz e boca, durante todo o tempo de perma-

nência; medição de temperatura, sendo permitida a permanência para pessoas com temperatura corporal inferior a 37,5º C.
ZERO ÓBITO – O projeto é
uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho (MPT-SP) e tem
por objetivo criar meios para evitar as mortes decorrentes do trabalho e reduzir de forma drástica
o número de acidentes no ambiente laboral. Além disso, consiste
na criação de uma rede de informações pela qual é possível desenvolver ações articuladas e sistemáticas entre diversas instituições de proteção do trabalho para
otimizar as investigações das causas dos acidentes, de forma que
todas elas (MPT, Ministério do
Trabalho, Cerests, Vigilâncias,
Bombeiros, entre outras) trabalhem de forma conjunta e harmoniosa na preservação da vida.

E TECS

Prorrogado o período de inscrições para os cursos técnicos gratuitos
O período de inscrições para
o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do estado
de São Paulo para o segundo semestre de 2022 foi prorrogado. Os interessados têm até às 15 horas do dia
13 de junho para se inscrever.
A Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa, em Piracicaba, oferece 250 vagas gratuitas nos cursos
de Administração, Eletrotécnica,

Mecânica, Nutrição e Dietética, Química e Segurança do Trabalho, todos de forma presencial no período
da noite. Ainda há o Curso Técnico
em Enfermagem, extensão da Etec,
que será ministrado na Santa Casa
de Misericórdia de Piracicaba.
Para concorrer a uma das
vagas, os candidatos devem ter
concluído ou estar cursando o
segundo ou terceiro ano do En-

sino Médio, e para o curso de
Enfermagem o candidato deve
ainda ter no mínimo 18 anos.
Após dois anos em que a seleção de novos alunos para as
Etecs era feita com base no histórico escolar devido à pandemia,
desta vez, a prova voltará a ser
presencial e está prevista para
ocorrer em 3 de julho. As inscrições para o vestibulinho devem

ser feitas exclusivamente pela internet pelo www.vestibulinhoetec.
com.br. O valor da taxa é de R$ 39.
A diretora de Serviço Administrativo e coordenadora do Vestibulinho, Vera Ligia Semedo Schiavuzzo, lembra que o potencial de empregabilidade aumenta para os técnicos. “É uma oportunidade de obter uma formação técnica de qualidade e de graça”, afirma Vera.

DE APLAUSOS

Engenho da Notícia recebe
homenagem pelos 15 anos
Divulgação

Iniciativa de Gilmar Rotta, evento ocorreu na cervejaria Cevada Pura

A agência Engenho da Notícia Comunicação Integrada, fundada em 2006 pelos jornalistas
Luciane Anhão e Marcelo Basso,
foi homenageada com uma Moção de Aplausos de autoria do
presidente da Câmara de Vereadores, Gilmar Rotta, pelos 15
anos de fundação da empresa.
“Ficamos muito honrados
com o reconhecimento proposto pelo vereador Gilmar Rota.
Foi uma noite especial, na qual
celebramos com muita gratidão
nossa trajetória de 15 anos”,
comentam os sócios Luciane
Anhão e Marcelo Basso.
O evento foi prestigiado por
clientes, colegas da imprensa,
convidados e autoridades como
o próprio vereador Gilmar Rotta
e o deputado estadual Alex de
Madureira, além da atual equipe de jornalistas do Engenho da
Notícia e ex-colaboradoras.
“Na conjuntura atual, quando transmitir informações em alta
velocidade é fundamental para o
desenvolvimento de qualquer negócio, os serviços de uma assessoria de comunicação são essenciais
na execução do trabalho. Uma
empresa, seja de pequeno, médio
ou grande porte, não pode estar
de fora das mídias em geral, e saber o lugar ideal e o modo correto
de usá-las integram o escopo da
atuação do Engenho da Notícia”,
justificou Rota no texto da Moção.
A solenidade de entrega da
honraria ocorreu de forma bastante descontraída na loja da Cer-

vejaria Cevada Pura, tendo como
anfitrião o empresário Alexandre
Augusto Perez Moraes. O toque
musical ficou por conta da discotecagem feita pela dupla de DJs
Adrian Doná e Vitor Galvão.
“A Moção de Aplausos é um
instrumento de reconhecimento
e estímulo a pessoas ou instituições que contribuem, seja de forma profissional ou voluntária,
como forma de reconhecer e homenagear este trabalho, valorizando suas ações e a diferença
que elas fazem no desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade. O Engenho da
Notícia está de parabéns pela justa homenagem”, disse o deputado estadual Alex de Madureira.
A Rede Drogal, cliente do
Engenho da Notícia há mais de
15 anos, participou da homenagem por meio de um cartão personalizado, entregue pelo gerente de Marketing, Alex Camargo,
ressaltando a parceria e as histórias construídas juntas nesta
trajetória. “Assim como eu, acho
que toda a equipe se emocionou
com essa homenagem, ainda
mais pela presença de tantos colegas que prestigiaram o evento”, comentou Marcel Basso.
Além dos sócios, a equipe
do Engenho da Notícia é formada pelos jornalistas Cristiane Sanches, Ignácio Garcia, Lilian Geraldini, Naiara Lima, pela
da analista de Marketing Jennifer Briques e pela coordenadora comercial, Magali Paixão.
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T RIBUNA

POPULAR

"Essa parte de sexologia,
quem tem que falar é pai
e mãe", diz orador
Fabrice Desmonts

S AÚDE

Mobilização no Fórum mira
decisão do STJ no rol da ANS
Profissionais e mães de pacientes da Clínica Desenvolve se manifestam nas
dependências do Fórum; o ato foi acompanhado pelo vereador André Bandeira

Jhonata Pereira de Azevedo ocupou a tribuna popular da Câmara

O orador popular Jhonata
Pereira de Azevedo, em discurso
na tribuna popular da 24ª reunião
ordinária de 2022, posicionou-se
de forma contrária ao ensino de
matérias relacionadas à sexualidade em escolas brasileiras.
Segundo o orador, que se declarou pastor da Igreja Quadrangular no bairro Sol Nascente, "a minha convicção é que essa
parte de sexologia quem tem que
falar é pai e mãe. A escola é para
ensinar matemática, português e
geografia", disse, e citou que essa
garantia, incluindo o ensino religioso, está prevista no artigo
229 da Constituição Federal.
Jhonata Pereira de Azevedo afirmou que "não é que a
igreja, em si, é contra isso. O
que tem aí fora é que a igreja
tem uma briga ferrenha. Na
verdade, nós não temos nada
contra os homossexuais, nada
contra esse pessoal do LGB-

TQIA+. Simplesmente nós temos
uma fé e acreditamos nisso".
De acordo com o orador, o
projeto de lei complementar 122 de
2006, que "estava bloqueado e voltou à Câmara dos Deputados",
busca a "desconstrução da vida
hétero". Segundo o pastor, "você
não vê ninguém por aí, nenhum
heterossexual fazendo movimento. Você não vê nenhuma heterossexual mulher fazendo movimento. E aí, depois, eles atacam a religião falando que os pastores são
homofóbicos", acrescentou.
Na sequência, ele completou:
"homofóbico é todo aquele que
maltrata, mata e agride a classe
LGBTQIA+. Nós não somos homofóbicos, principalmente eu.
Tenho um primo casado com outro homem e pode perguntar nas
redes sociais se eu algum dia maltratei ele. Nós seguimos uma fé,
nós acreditamos em algo, que a
bíblia é a palavra de Deus", disse.

Na manhã de ontem (8), o
vereador André Bandeira
(PSDB), acompanhado por assessores, reforçou a mobilização
que marca em Piracicaba o dia
em que a 2ª Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) retoma o julgamento que definirá
sobre o Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde da Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), conhecido simplesmente
como rol da ANS, que poderá ser
ser taxativo ou exemplificativo.
A audiência está marcada
para às 14 horas, em Brasília. E,
em Piracicaba, a disposição dos
manifestantes é ocupar as dependências externas e internas do
Fórum local para acompanhar o
julgamento. Portando faixas e cartazes, além de instrumentos musicais, um grupo de pessoas, formado por profissionais e mães de
pacientes da Clínica Desenvolve,
rua Voluntários, 1204, se mobiliza, com a disposição de estender a
manifestação pelo dia inteiro. Nos
cartazes destacam-se as frases:
"Não ao lucro acima da vida!", "O
Rol Taxativo Mata!", "A vida das
crianças é inegociável!!", "Não ao
Rol Taxativo, sim à vida!".
Na prática, o tribunal vai decidir se os planos de saúde devem cobrir apenas os procedimentos que constam na lista da
ANS, ou se a cobertura deve ser
mais ampla, e abarcar também
outros tratamentos. O julgamen-

to teve início em setembro do ano
passado, e dois ministros já votaram: um pelo rol taxativo e
outro pelo rol exemplificativo.
O Rol taxativo significa que
aquilo que está listado é o que
deve ser observado pelos planos
de saúde. O que está na lista não
comporta exceções. De um lado,
os planos de saúde sustentam
que o rol taxativo garante segurança jurídica e possibilita convênios a preços mais acessíveis.
Do outro, grupos que atuam em
defesa do direito do consumidor,
associações ligadas a pessoas
com deficiências e autismo e pacientes com doenças complexas
defendem que o rol exemplificativo garante o amplo acesso a tratamentos essenciais para garantir o
direito à saúde dos usuários.
A coordenadora técnica da
Clínica Desenvolve, Ana Laura
Badra, conforme vídeo em anexo, destacou a importância da
mobilização em Piracicaba. Já,
Regiane Momesso (44), mãe de
Lavinea Momesso (9) relata sobre as dificuldades que tem para
cuidar da filha, diagnosticada
com a patologia mielomeningecele, sendo que a fisioterapia é o tratamento primordial para garantir o crescimento da criança. Regiane também reforça a necessidade dos planos de saúde ampliar o atendimento das patologias,
até em função do alto custo dos
tratamentos, que a depender das

Davi Negri

Na prática, o tribunal vai decidir se os planos de saúde devem
cobrir apenas os procedimentos que constam na lista da ANS

horas de fisioterapia, tem valores
na ordem de 10 a 14 mil reais.
O vereador André Bandeira
também registrou em vídeo a
sua adesão a este movimento
nacional, em que diversas cidades brasileiras estão no aguardo da decisão do STJ, visando a
ampliação de serviços a que os
planos de saúde possam abarcar uma parte da demanda da
população por melhor atendimento. "É uma questão de conscientização", destacou o parlamentar
frente à manifestação da população perante os planos de saúde.
DESENVOLVE - a clínica
se pauta na assistência integrada de habilitação e reabilitação

neurológica, tendo como principal objetivo promover o desenvolvimento do bebê, da criança e
do adolescente a partir de 3 meses de vida até 18 anos de idade,
possibilitando ampliar o potencial individual e consequentemente elevar a capacidade física,
cognitiva, social e emocional por
meio de metodologia neurológica
intensiva. O trabalho é feito por
uma equipe transdisciplinar, com
profissionais de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo, psicopedagogo e
músico terapeuta que atuam diariamente de forma integrada prestando atendimento individualizado aos pacientes e sua família.
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I MPOSTO

E SALQ

Proprietários rurais pedem revisão
de regras para isenção de IPTU

Evaldo Vilela assume a
Cátedra Luiz de Queiroz
Gerhard Waller

Audiência Pública para discutir concessão de IPTU em propriedades rurais produtivas
dentro do perímetro urbano congregou representantes do Executivo e vereadores
A Câmara Municipal de Piracicaba realizou, na tarde desta terça-feira (7), audiência pública para debater a cobrança
de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em imóveis antes localizados na zona rural e
que, com a expansão da cidade, passaram a ser situados
dentro do perímetro urbano.
Proposta por meio do requerimento 404/2022, de autoria do
presidente do Legislativo piracicabano, Gilmar Rotta (PP), e
do vice-presidente da Casa, Acácio Godoy (PP), a audiência pública estava prevista para acontecer no plenário “Francisco
Antônio Coelho” mas, devido à
grande presença de público, foi
transferida para o salão nobre
Helly de Campos Melges, localizado no primeiro andar do
prédio principal da Câmara.
Segundo Gilmar Rotta, o objetivo da sessão é melhor compreender os casos de incidência do
IPTU em imóveis antes localizados
na zona rural, e que portanto, pagavam o ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), um
imposto federal com valores mais
módicos do que o tributo municipal. “Temos que ter um norte para
discutir essa problemática, que foi
gerada anos atrás, e ver o melhor
caminho para resolver a situação
dos produtores da zona rural”,
afirmou o presidente da Câmara.
Durante a audiência, diversos produtores rurais afetados
pela expansão urbana relataram a
cobrança de valores vultuosos que,
de acordo com eles, podem inclusive inviabilizar a manutenção da
posse de suas terras. De acordo
com um dos relatos, o valor anual do IPTU incidente em uma propriedade de 15,5 alqueires chega
à soma de R$ 485 mil reais.
A LEI - O diretor do departamento de administração tributária da Prefeitura, Ivan Canetto, apresentou a legislação
tributária em vigor e que regulamenta a cobrança do tributo,
bem como as possibilidades de
sua isenção em propriedades que,
mesmo localizadas no perímetro
urbano, desenvolvem atividades
produtivas de caráter rural.
De acordo com o técnico, em
âmbito municipal, a lei complementar 224, de 13 de novembro
de 2008, segue o que estabelecido em regramento federal, e traz
que o IPTU é o tributo, via de
regra, incidente nas propriedades localizadas no perímetro urbano. No entanto, segundo Canetto, a não incidência do IPTU
em imóveis com produção rural
está prevista no decreto-lei federal nº 57, de 18 de novembro
de 1996, e igualmente estipulada em regramento municipal.
A regulamentação da isenção do IPTU, segundo o diretor
do departamento de administração tributário, está prevista no
decreto municipal 17.049, de 19
de abril de 2017, que traz as regras e comprovações necessários
para que os proprietários pleiteiam a isenção do imposto municipal e solicitam a incidência do ITR.
Segundo Canetto, a lei fe-

deral 8629/93 determina que
o grau de utilização da terra
para que a mesma seja considerada produtiva, deve ser da
ordem de, no mínimo, 80% da
relação percentual entre a área
efetivamente utilizada e a área
aproveitável total do imóvel.
Ainda de acordo com ele, a
aferição dos valores do IPTU é
feita com base em uma planta genérica e, no caso de grandes propriedades, mesmo que o valor
venal seja baixo, o tributo será
alto: “não tem como. Ou a gente
parte, no caso, para uma discussão que entende-se que é uma
área rural e que o valor do IPTU
tem que ser menor, e a gente faz
as compensações necessárias para
isso, ou o valor do IPTU sempre
vai ser nesse montante que nós
estamos discutindo”, disse.
A isenção na prática - A engenheira agrônoma da Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento, Evelise Moda, ao detalhar o decreto municipal 17.049/
2017, frisou que há uma série de
comprovações a serem feitas pelos
produtores e validadas pela Prefeitura para garantir a isenção.
Umas destas comprovações,
segundo a engenheira agrônoma,
é a de que a produção da área atinja, no mínimo, 80% da média produtiva da região, por tipo de cultivo: “o que nós utilizamos como a
média produtiva da região? Índices oficiais: o índice do IBGE, para
as culturas temporárias de milho,
soja, sorgo, mandioca e outas culturas permanentes, geralmente
frutíferas. No caso das hortaliças,
temos utilizado um índice oficial
do estado, que é do Instituto de
Economia Agrícola (IEA). Então,
baseados nessas médias é que fazemos, depois da vistoria in loco,
essa contabilização para ver se atinge o índice de 80% da média”, disse Evelise Moda, que frisou que
esse índice já foi de 100% em 2015.
Após a análise documental,
que compete à secretaria de Finanças, de acordo com Evelise, é feita
uma visita à propriedade pelos técnicos da pasta, que buscam atestar a veracidade das informações
em relação ao tipo de ocupação do
imóvel, a área destinada a cada
atividade, o número de animais
existentes na propriedade, se for
o caso, a existência de instalações e maquinários ligados à atividade desenvolvida, a capacidade estimada de produção do local e a efetividade produtiva e a
destinação econômica do imóvel.
“Após isso a gente faz a confecção desse relatório, colocamos
todos esses itens, adicionamos
mais alguma coisa que acharmos
pertinentes, e devolvemos esse
processo para a Finanças. E, aí,
o processo tramita normalmente, para o deferimento ou indeferimento. Depois, vai para o
Conselho dos Contribuintes e tem
uma caminhada”, acrescentou.
De acordo com a engenheira agrônoma, as documentações exigidas pela pasta
fazem parte da rotina produtiva rural, e são comuns e solicitadas por diversas instâncias.
EXPANSÃO URBANA –

Guilherme Leite

Catedrático desenvolverá o tema “Transição da revolução
verde para uma agricultura sustentável: o papel da ciência e
da tecnologia, engajamento da sociedade e políticas públicas”

Audiência foi transferida do plenário para o
salão nobre devido ao grande público presente

De acordo com a secretária municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema), Nancy Thame, “o
que causou tudo isso foi uma expansão desordenada, que ocorreu
de 2006 a 2016. A última, foi o
polêmico Curumbataí. Então, não
houve nenhuma expansão do perímetro urbano depois disso”, lembrou a titular da pasta, que também ressaltou que, com o novo Plano Diretor de Desenvolvimento,
aprovado no final de 2019, o Conselho de Desenvolvimento Rural
Sustentável, agora, tem voz ativa
na análise de deliberações sobre
eventuais expansões e mudanças
no perímetro urbano da cidade.
Sobre a atual situação dos
produtores rurais, Nancy destacou que a Sema busca o cumprimento de critérios técnicos, e que
o regramento municipal, basicamente, segue a previsão das leis
federais e estaduais: “toda lei tem
fragilidades, por mais que a gente
leia e releia. A sociedade anda, é
um caso bastante impactante
para a vida do agricultor na
hora que sai expandindo o perímetro urbano. Isso foi lá atrás,
mas tem correções a serem feitas
e consideradas”, acrescentou.
O secretário municipal de Finanças, Artur Costa Santos, também defendeu que casos específicos sejam analisados: “embora
elas estejam totalmente lastreadas
na legislação federal, com certeza
alguns casos específicos têm que
ser avaliados. Há também o Conselho do Contribuinte, que vem
dando um tratamento na defesa
desse interesse de uma forma geral, e existem alguns casos, com
certeza, que até por desconhecimento da própria legislação, dos
prazos e dos momentos, acabam
caindo em situações efetivamente
mais difíceis", disse o secretário.
DIFICULDADES – Arnaldo Bortoletto, presidente da Coplacana, destacou que nem sempre é
fácil obter as isenções previstas em
lei: “não é tão simples quanto está
no papel. A lei exige apresentação
de nota fiscal anual da venda dos
produtos agrícolas. Quem planta
eucalipto, por exemplo, é só a cada
seis, sete anos, que ele vai fazer a
primeira venda. E a lei exige nota
anual. O gado mesmo, tem gente
que compra um bezerro de seis
meses e vai matar só com dois
anos e meio, três anos. Ele não
tem a venda. Temos que mudar
ou revogar esse decreto e deixar
ele mais acessível”, defendeu.

POSSIBILIDADES – De
acordo com o Gilmar Rotta, a audiência pública é uma ação incipiente na busca por soluções para o
problema: “a questão da legislação, o que tem que alterar, a expansão desordenada, ver se conseguimos rever ou recuar a expansão em áreas ainda não ocupadas.
Temos que fazer isso, sentar com
a Sema e, principalmente, com o
Ipplap (Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba), que tem
todo o mapeamento da cidade,
onde houve a expansão, e começar a fazer essas discussões o quanto antes possível. Vocês, proprietários, não podem continuar pagando uma exorbitância”, disse.
Laércio Trevisan Jr. (PL)
defende que haja a remissão
dos valores do IPTU: “são 119
pessoas, se não me falha a memória, que tem valores exorbitantes, de todos os tipos. Um
alqueire no Ondas, são R$ 35
mil reais anuais de IPTU. O
primeiro passo é fazer a remissão para aqueles que perderam
o prazo na época e não tinham
como comprovar. Segundo passo, mudar o decreto, e isso o
governo pode fazer. Um novo
decreto que facilite, que seja razoável”, disse o parlamentar.
O vice-presidente da Casa,
Acácio Godoy, frisou que a audiência buscou “num único espaço,
expor o problema para quem pode
trabalhar a solução”, e lembrou
que os técnicos “agem conforme a
lei, somente dentro da lei, e tudo
que eles determinaram é porque
havia uma lei determinando esses
cálculos. Então, eles não são culpados disso, e vão nos ajudar a
encontrar a solução, que será técnica e legal”. Ele ainda acrescentou: “muitas vezes a solução não
sai pois não há vontade para que
ela sai, mas desta vez há vontade. Não vamos conseguir fugir
de questões legais e técnicas pois
há vontade, mas vamos enfrenta-las”, concluiu o vereador.
De acordo com Gilmar
Rotta, uma comissão de estudo será formada para analisar mais de perto a questão.
Também participaram da
audiência as vereadoras Sílvia
Morales (PV) e Rai de Almeida
(PT) e os vereadores, Fabrício
Polezi (Patriota), Gustavo Pompeo (Avante), Wagner Oliveira
(Cidadania), Ciro da Van (Podemos), Anilton Rissato (Patriota) e Paulo Camolesi (PDT).

Durante a cerimônia de celebração dos 121 da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), o professor,
pesquisador e engenheiro agrônomo Evaldo Ferreira Vilela, assumiu o posto de Quarto Titular
da Cátedra Luiz de Queiroz.
A posse ocorreu a partir da
aprovação da Congregação da
Esalq, durante sessão realizada
no último dia 22 de março e o
mandato de Vilela ocorre de 03/
06/2022 a 02/06/2023.
O tema a ser desenvolvido por
ele na Cátedra Luiz de Queiroz Ciclo 2022/2023 será “Transição da
revolução verde para uma agricultura sustentável: o papel da ciência e da tecnologia, engajamento
da sociedade e políticas públicas”.
Em seu discurso de posse,
o titular da Cátedra reforçou
que terá a missão de auxiliar a
Esalq a pensar e executar estratégias capazes de elevar ainda
mais o seu papel, potencial e reputação, e também da USP, no
campo da agricultura, da produção sustentável de alimentos.
“Avançar na Sustentabilidade da produção ao mesmo tempo que se busca garantir a Segurança Alimentar trazem enormes
desafios, que somente podem ser
vencidos com a ajuda da Ciência, por meio de redes de pesquisa construídas no espírito e na
prática da colaboração, inclusive com parceiros internacionais.
Redes de pesquisa com missões
específicas, com oportunidades
de participação inclusive de jovens pesquisadores e de empresas inovadoras. Não é simples,
mas é necessário e possível”.

A ata da posse de Evaldo
Ferreira Vilela foi assinada pelo
próprio catedrático, pela vicereitora da USP, professora Maria Arminda do Nascimento Arruda e pelo diretor da Esalq, professor Durval Dourado Neto.
EVALDO FERREIRA VILELA – É engenheiro agrônomo
formado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) (1971), mestre em Entomologia pela Esalq/
USP e doutor em Ecologia Química pela University of Southampton, UK. Foi reitor da UFV entre
2000 e 2004, tendo exercido outras funções nessa universidade,
na qual leciona Entomologia,
Controle Biológico, Feromônios e
Comportamento de Insetos. Foi
professor convidado da pós-graduação da Esalq/USP. É membro
da Academia Brasileira de Ciências e condecorado com a Medalha de Ordem Nacional do Mérito Científico. É, desde abril de
2020, presidente do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
A Cátedra Luiz de Queiroz de
Sistemas Agropecuários é uma cadeira voltada para a discussão e
realização de atividades que promovam reflexões interdisciplinares
em níveis regional, nacional e internacional sobre temas relativos
aos desenvolvimento e sustentabilidade de Sistemas Agropecuários
Integrados e suas aplicações com
o ambiente e com a sociedade.
Em 10 de outubro de 2017,
durante a Cerimônia de Abertura
do Fórum ESALQSHOW, aconteceu a instalação da Cátedra Luiz
de Queiroz, aprovada pela Congregação em 14 de setembro de 2017.

Divulgação

KICKBOXING
Atleta de kickboxing,
o piracicabano Isac
Lucca disputa, nos
próximos dias 16 a 19
de junho, o Campeonato Brasileiro da modalidade, que acontece na cidade de Vitória-ES. O evento será
no Ginásio “Tancredão”. Isac é campeão
paulista em 2021 e
sul-americano em
2021 na modalidade
K1 (categoria 63 kg).
Ele se prepara com o
professor e também
lutador Marcos Alves e
atuará pela Academia
Alves Team Fight. O
campeonato abre uma
vaga para a disputa do
Campeonato PanAmericano deste ano.
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S IMAPIRA

Horto de Tupi
recebe encontro do
Programa EducaTrilha

SALÃO

DE

HUMOR

Exposição virtual dá início às
comemorações dos 50 anos
Mostra 50 Anos 50 Mãos é dinâmica e está disponível para visualização gratuita no site

Agroecologia, tecnologias sociais e resíduos sólidos serão
os temas discutidos nesta edição do EducaTrilha na Escola

Como parte da programação
da Simapira 2022 (Semanas Integradas do Meio Ambiente de
Piracicaba), a Prefeitura, por
meio da Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente), realiza hoje, 9, das 8h
às 11h, o quinto encontro do
EducaTrilha na Escola na Estação Experimental de Tupi.
A ação, coordenada pela pasta em parceria com o Instituto de
Pesquisas Ambientais (IPA), Fundação Florestal (FF) eLaboratório
de Educação e Política Ambiental
(OCA/Esalq), é destinada a professores das redes municipal, estadual e particular do município.
O evento ainda conta com
patrocínio da OJI Papéis e apoio
da Secretaria Municipal de Educação (SME), da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac),
da Diretoria de Ensino da Região
de Piracicaba, da Esalq (Grupo
de Estudos Desafios da Prática
Educativa – GEDePE e Programa Ponte), do Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental
(GMEA) e da OSCIP Pira21 – Piracicaba realizando o futuro.
“O propósito do EducaTrilha
na Escola é fomentar processos
de educação ambiental e cultural
nas escolas, incluindo visitas ao
Horto. Para isso, nós oferecemos
encontros formativos e de tutoria aos professores, que desenvolvem os projetos nas escolas. No
final do ano, os professores das
escolas vencedoras ganham uma
viagem para uma área protegida
escolhida por eles. Assim, todo o
processo é educador”, conta Maria Luísa Bonazzi Palmieri, especialista ambiental do IPA.
Maria Luísa destaca ainda
que no último encontro, realizado no mês passado, os professores realizaram um diagnóstico
socioambiental da escola e do entorno, elencando os seus sonhos
e os problemas socioambientais
da sua localidade; nesse contexto, cada escola apresentou o
tema que pretende trabalhar neste ano. “Nós, da organização,
percebemos que todas as escolas
escolheram trabalhar com agroecologia, tecnologias sociais e/ou
resíduos sólidos. Dessa forma,
no quinto encontro vamos aprofundar esses temas”, disse.

O evento será realizado em
duas partes: a primeira será
conduzida por Giulia Nunes de
Aguiar Souto, estudante de Ciências Biológicas da Esalq/USP,
que desenvolve o projeto de iniciação científica “Análise do impacto da atuação da Estação
Experimental de Tupi junto ao
público escolar e o papel da
agroecologia e das tecnologias
sociais como potencializadoras
desses processos educativos”.
Na segunda parte do encontro, a equipe do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) da Sedema conduzirá uma “gincana do
lixo”, com a montagem de um
quebra-cabeça sobre o tema.
CURSO DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL – O GMEA realiza
também hoje, 9, a terceira edição
do curso Educação Ambiental e
Resíduos Sólidos. O evento é oferecido em parceria com o projeto
Vivências em Educação Ambiental e Resíduos Sólidos, do Serviço de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus “Luiz de Queiroz”/ Programa USP Recicla.
O curso será realizado em
dois encontros: o primeiro, hoje,
das 16h às 18 horas, abordando
conceitos e problemáticas socioambientais sobre resíduos. O segundo será no dia 15/06, das 16h
às 18h, com o objetivo de compartilhar experiências entre os participantes sobre a temática do curso.
Todos os encontros serão
online e têm vagas limitadas.
As inscrições podem ser feitas pelo link: g2g.to/E-Nb.
Além do curso, o GMEA em
parceria com a Sedema, realiza o
Encontro Formativo sobre Educação Ambiental e Resíduos Sólidos,
voltado apenas para professores.
Amanhã, duas edições serão realizadas, nas escolas estaduais
Prof. Jethro Vaz de Toledo e Prof.
Manassés Ephrain Pereira.
A programação completa
da Simapira pode ser acessada
no site: https://sedema.wixsite.
com/sedema/semana.
SERVIÇO
Curso Educação Ambiental
e Resíduos Sólidos, 09/06
e 15/06, das 16h às 18h.
Va g a s l i m i t a d a s . I n s c r i ções no link: g2g.to/E-Nb

O Salão Internacional de Humor de Piracicaba completa meio
século de fundação no próximo
ano. Para celebrar a data, foi criada a exposição virtual 50 Anos 50
Mãos, composta por 50 obras/releituras do logotipo da mostra internacional, produzidas por 50
profissionais das artes gráficas
que já participaram do evento. Os
trabalhos podem ser vistos gratuitamente no site do Salão (salao
internacionaldehumor.com.br),
na aba homônima à exposição.
Realizado pela Prefeitura,
por meio da Semac (Secretaria
Municipal da Ação Cultural) e do
Cedhu (Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação de Humor Gráfico de Piracicaba), o Salão Internacional de
Humor de Piracicaba está consolidado como uma das vitrines de artes gráficas mais antigas do mundo, nutrindo um
espaço de reflexão, discussão e
inovação sobre a arte e humor.
De acordo com o diretor do
Salão, Junior Kadeshi, diversas
atividades estão em planejamento para a comemoração dos 50
anos da mostra. “É preciso celebrar esse meio século de fundação do Salão, que todos os anos
revela novos talentos e dá visibilidade aos artistas, por isso, já
começamos as celebrações e es-

E SCOLA

DO

tamos planejando diferentes
ações para o próximo ano”, disse.
Segundo o secretário da Semac, Adolpho Queiroz, exposições
no ambiente digital democratizam
o acesso ao Salão. “O Salão é piracicabano, mas se desenvolveu com o
mundo, cresceu e agora está completando 50 anos, então, é fundamental que pessoas de todos os lugares tenham acesso a ele”, falou.
Os trabalhos que compõem a
exposição virtual 50 Anos 50 Mãos
são de desenhistas, cartunistas,
designers e ilustradores que já foram premiados, integraram comissões organizadoras ou também
ilustraram cartazes de edições anteriores da mostra. O logotipo do
Salão foi criado a partir do troféu
desenvolvido por Zélio Alves Pinto, artista gráfico, escritor, caricaturista e ilustrador brasileiro, que
foi um dos fundadores do Salão.
Entre as releituras disponíveis
para visualização no site estão
obras assinadas por Laerte, Baptistão, Fausto Longo, JAL,
Synnöve, Paffaro, Rucke e Dalcio.
Elas fazem referência à música
erudita, ao circo, ao Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba, à pandemia e também ao Abaporu, famosa pintura a óleo da artista brasileira Tarsila do Amaral.
“Todos os artistas convidados têm 100% de liberdade para
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Trabalho desenvolvido pelo artista Fausto Longo

criar a releitura, cada um com
seu estilo e linguagem própria”,
comentou o publicitário Mateus
Piffer Jr., diretor executivo da
agência de conteúdo digital Neurônio Adicional, responsável pelo
desenvolvimento do site do Salão e patrocinadora oficial do
evento há mais de uma década.
Ainda conforme Piffer Jr., o
foco do site, que foi repaginado
neste ano, é a interatividade e a
originalidade, por isso a exposição
50 Anos 50 Mãos é dinâmica, com
a publicação, a cada 15 dias, da
obra de um novo artista. “Planejamos a mostra de modo que a
exposição fique completa com as

50 releituras justamente na época
do lançamento da 50ª edição do
salão em 2023. Nosso intuito é manter o site sendo visitado durante
todo o ano e não somente o tempo
da exposição oficial”, explicou.
INSCRIÇÕES – As inscrições para o 49° Salão Internacional de Humor de Piracicaba estão
abertas. O prazo para se inscrever
é 18 de junho. Cada artista pode
enviar no máximo três obras por
categoria (cartum, charge, caricatura, tiras/HQ, Saúde Unimed e
temático E-Commerce. A premiação total é de R$ 55 mil. O regulamento completo está em salao
internacionaldehumor.com.br.
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Monitoramento da governança na segurança hídrica é tema de palestra
"A importância do monitoramento da governança das águas
para garantir segurança hídrica"
foi tema de palestra nesta terçafeira (7). Com direito a certificado
de participação, o encontro foi promovido pela Escola do Legislativo
"Antônio Carlos Danelon - Totó
Danelon", da Câmara, via plataforma Zoom e com transmissão
simultânea pelo YouTube.
O evento propôs um debate
sobre ações conjuntas para a reflexão dos fundamentos e o funcionamento das políticas nacional e
estaduais de recursos hídricos.
Também discutiu a verificação dos
sistemas de gerenciamento e se eles
de fato estão cumprindo com os seus
papéis diante das suas finalidades.
A palestra foi conduzida
pelo biólogo especialista em recursos hídricos Ângelo José Rodrigues Lima. Representando a
diretora da Escola do Legislativo, vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo A Cidade É Sua, esteve a assessora
parlamentar Aline Meme Gallo,
que mediou a apresentação.
Como iniciativa nacional, Ângelo destacou o Observatório das

Águas Brasil, uma rede multissetorial que reúne 61 instituições do
Poder Público, do setor privado e
da sociedade civil e 20 pesquisadores. A organização prevê a análise e a difusão das informações
práticas de governança das águas
pelos atores e instâncias do Singreh (Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos).
De acordo com o especialista,
o cenário atual não é favorável,
havendo inclusive a possibilidade
de uma crise hídrica generalizada. "Hoje, infelizmente, estamos
vivendo uma ameaça nesse processo. O governo federal apresentou um projeto de lei que retira
aspectos muito importantes de comissões e instituições que atuam
e trabalham em bacias, como a
Piracicaba e Capivari", disse.
Segundo ele, garantir a segurança hídrica não está relacionado apenas ao fornecimento
de água, mas também à segurança e prevenção de desastres ecológicos como o ocorrido em Ilhéus (BA) em 2022. "É preciso registrar que a culpa não é da chuva. Nossa responsabilidade sobre
isso é muito maior", enfatizou.

MEIO

Reprodução/Internet

Evento foi promovido no formato on-line pela Escola do Legislativo

Uma das causas para esses
desastres, de acordo com Ângelo,
é o aumento da temperatura na
superfície global, que, de 1880 a
2019, "cresceu consideravelmente
paralela ao crescimento no desmatamento da Amazônia e outros biomas, junto do estímulo ao garimpo e à grilagem". "Isso nos traz
cada vez mais desafios", refletiu.
Dados apontados pelo especialista dão conta de que 35 milhões de pessoas não têm acesso
a recursos hídricos básicos. No

Nordeste, apenas 57,5% da população é abastecida com água
tratada, a menor taxa no país.
Já no Centro-Oeste, 89,7% da população possui esse serviço.
Para Ângelo, o investimento
de recursos e o acesso à água precisam ser maiores. "É preciso colocar isso como um dos fatores
estratégicos, pois a água é um
bem que não vivemos sem. Não
há desenvolvimento econômico,
social e ambiental sem água e
sem saneamento", pontuou.

AMBIENTE

Sedema abre inscrições para o Conheça o Jardim Botânico
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), abre
hoje, 9, as inscrições para quem
deseja participar da atividade Conheça o Jardim Botânico de Piracicaba: Uso e Conservação de Plantas Aquáticas. O evento é realizado em parceria com o Hidrofitotério de Plantas Aquáticas do
Departamento de Ciências Biológicas da Esalq/USP. A ação integra o calendário das Semanas
Integradas do Meio Ambiente de
Piracicaba (Simapira) e acontece
no dia 25/06, das 9h às 12h.
“Qualquer pessoa interessada
no tema pode participar. O objetivo do evento é apresentar a diversidade de plantas aquáticas existentes na Lagoa do Bairro Santa
Rita, e aproximar a comunidade
do Jardim Botânico de Piracicaba”, ressalta Juliana Gragnani,
analista ambiental da Sedema.
O cronograma conta com
uma apresentação sobre as
plantas aquáticas, uma saída a
campo pelo entorno do Jardim
Botânico e uma prática no Viveiro de Mudas. Dessa forma, a
aproximação dos participantes
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Conheça o Jardim Botânico vai abordar educação ambiental
sobre plantas aquáticas; na foto, a lagoa do Santa Rita

com o Jardim Botânico será instigada durante todo o evento.
As inscrições podem ser
feitas até o dia 19/06 pelo
link: g2g.to/5n6w .
As vagas são limitadas e o
preenchimento do formulário não
garante a inscrição. A vaga será
confirmada pela equipe da Sedema por meio dos contatos disponibilizados no formulário, por isso
é importante que as informações
estejam corretas. Mais informações pelo telefone (19) 3403-1368.

A programação completa da
Simapira pode ser acessada no
site: https://sedema.wixsite.
com/sedema/semana.
SERVIÇO
Conheça o Jardim Botânico
de Piracicaba: Uso e Conservação de Plantas Aquáticas. Sábado, 25/06, na Lagoa do Bairro Santa Rita
(Rua Lívio Ferraciú, esquina
com a Avenida dos Concepcionistas). Inscrições até o dia
19/06 pelo link: g2g.to/5n6w
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Ipasp recebe certificado
por boas práticas de gestão
Certificação é concedida pela Secretaria da Previdência Social, vinculada ao
Ministério da Economia; o certificado tem validade até 31 de maio de 2025
O IPASP (Instituto de Previdência e Assistência dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba) acaba de receber o certificado Pró-Gestão - Nível II, pela
qualidade previdenciária dos serviços prestados aos servidores. A
certificação é concedida pela Secre-

taria da Previdência Social, vinculada ao Ministério da Economia,
aos órgãos que atendem os requisitos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com objetivo de dar mais transparência às
práticas de gestão previdenciária.
“Trata-se de um momento
histórico para o Instituto”, comemorou o presidente do IPASP,
Antônio Carlos Gonçalves Alves,
Kaká. Ele explica que o processo
de certificação teve início em dezembro de 2020 e finalizado no
início de junho/2022, após auditoria realizada pelo Instituto de
Certificação Qualidade Brasil –

ICQ Brasil, tendo atendido ao estabelecido no Manual do PróGestão RPPS, aprovado pela Portaria SPREV nº 3.030/2021.
“Com a certificação, o IPASP
se torna um investidor qualificado, com maior transparência e facilidade no acesso à informação
aos segurados, além do reconhecimento da instituição com a modernização e profissionalização, entre
outros benefícios”, ressalta Kaká.
Segundo ele, a certificação
demonstra que o trabalho está
sendo realizado com responsabilidade na administração dos recursos financeiros, transparência e

modernização da gestão. “Sem
dúvida alguma, é um legado que
deixamos, por meio de um trabalho sério e de excelência de toda
nossa equipe, assim como dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, aos
servidores municipais, visando
novos projetos e investimentos”,
enaltece o presidente do IPASP.
O certificado tem validade
até 31 de maio de 2025. “Estamos fazendo uma gestão responsável, objetivando a confiança e a segurança dos servidores, uma vez que o IPASP é o
maior patrimônio do servidor
estatutário”, destaca Kaká.
Divulgação

CREMES DENTAIS
Você conhece os ingredientes ativos mais
comuns encontrados em alguns cremes dentais ? Saiba como eles protegem os dentes.
XILITOL - Usado como uma alternativa para
o açúcar, o xilitol é um edulcorante natural extraído de plantas. Reduz a placa (um dos principais fatores causadores da doença gengival).
EXTRATO DE CHÁ VERDE - Os polifenos encontrados nele combatem as bactérias que se alojam na boca e que podem causar inúmeras viroses, além de prevenir o mau
hálito na sua forma crônica.
EXTRATO DO MAMOEIRO - O mamão
é conhecido pelas suas sementinhas pre-

tas. A papaína, enzima do mamoeiro ajuda
a clarear os dentes, destruindo as manchas
deixadas por certos alimentos.
ÁCIDO CÍTRICO - As laranjas contêm
uma grande quantidade de ácido cítrico.
Quando a placa se mineraliza no dente, o
resultado é o acúmulo do tártaro. O ácido
cítrico auxilia na redução da quantidade de
tártaro nos dentes tratados com ele.
BICARBONATO DE SÓDIO - Tem muitas funções quando se trata de limpar os
dentes. Combate a placa. Funciona também
como um removedor de manchas, o que por
si só leva a um sorriso mais branco.

Gestores do IPASP com auditores do Instituto de Certificação Qualidade Brasil
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Hyundai Creta N Line tem
sua estreia global no Brasil

Médico de linha de frente da Covid
torna-se cidadão piracicabano
Guilherme Leite

A marca N foi criada em 2015 com a missão de ampliar o portfólio de produtos da
Hyundai, desenvolvendo veículos de alta performance com foco em pistas de corrida
A Hyundai escolheu o Brasil
para ser o primeiro país do mundo a receber a versão N Line do
SUV Hyundai Creta Nova Geração. Modelo vem com design diferenciado, combinando esportividade e elegância, e elevado conteúdo de segurança, conectividade, conforto e conveniência que
o tornam o SUV mais completo
de sua categoria. Pré-venda de
200 unidades em condições
especiais começa hoje, com
preço sugerido de R$ 159.490.
“Os veículos Hyundai N
Line conquistaram os principais mercados mundiais com
uma combinação de desempenho, tecnologia e estilo. Aqui
no Brasil, essa história começa com o nosso modelo que está
entre os líderes do segmento
mais desejado pelos consumidores: o SUV Hyundai Creta
Nova Geração, em sua primeira versão N Line mundial.
Com isso, estamos ampliando
a oferta de SUVs da Hyundai,
atingindo clientes ainda mais
exigentes e reforçando nossa liderança e experiência mundialmente reconhecidas neste segmento”, afirma Ken Ramirez,

presidente e CEO da Hyundai para
as Américas Central e do Sul.
A marca N foi criada em 2015
com a missão de ampliar o portfólio de produtos da Hyundai, desenvolvendo veículos de alta performance com foco em pistas de
corrida. O nome “N” é inspirado
no formato das chicanes, curvas
desafiadoras que exigem muita
técnica do piloto e desempenho do
carro; ele é também uma homenagem a Namyang, cidade na Coreia
do Sul onde se localiza o centro de
Pesquisa e Desenvolvimento da
Hyundai, e a Nürburgring, famoso circuito de corridas europeu
onde são testados os veículos N.
Em sua essência, os veículos
N nascem em Namyang e são
aperfeiçoados em Nürburgring.
A partir da história de sucesso da marca N, nasce poucos anos
depois a designação N Line, que,
com personalidade própria e design exclusivo, atende os desejos
de um consumidor que busca um
visual esportivo e, ao mesmo
tempo, elegante e sofisticado,
com personalidade única, que
reflita seu estilo de vida dinâmico e que, por meio de detalhes,
possa diferenciá-lo dos demais.
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O endocrinologista Fábio Eduardo Pessotti, natural de
Charqueada (SP), é o mais novo cidadão piracicabano

Com design diferenciado e elevado conteúdo de
segurança, conectividade, conforto e conveniência,
modelo é o SUV mais completo de sua categoria

“O equilíbrio perfeito entre o
design diferenciado e as tecnologias de ponta traduz o conceito de
alta performance para as necessidades do dia a dia. Trata-se do
carro ideal para os “SMART PERFORMERS” – que é como chamamos o perfil dos consumidores do
novo Hyundai Creta N Line. São
pessoas independentes, dinâmicas

e bem-sucedidas. São protagonistas em todos os aspectos de suas
vidas, no trabalho, no lazer e em
seus relacionamentos. Para eles, o
Hyundai Creta N Line é mais que
um veículo, é uma extensão de
suas personalidades”, explica Gerardo Carmona, vice-presidente de
Operações Comerciais da Hyundai
para as Américas Central e do Sul.

Z ONA RURAL

Curso aborda necessidade de diagnóstico sobre saneamento
A necessidade de um diagnóstico mais aprofundado sobre o saneamento nas áreas
rurais de Piracicaba foi abordada no curso Saneamento Rural,
realizado nesta quarta-feira (8)
e promovido pela Escola do Legislativo "Antonio Carlos Danelon - Totó Danelon" da Câmara Municipal de Piracicaba.
O engenheiro agrícola do Departamento de Planejamento do
Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto), Renato Natalio Cardoso, apresentou as ações da autarquia relativas ao saneamento
rural. De acordo com o especialista, a área rural corresponde a
83% do território de Piracicaba.
Ele apontou a necessidade de
diagnóstico e consolidação de dados do perfil demográfico da área
rural, da estrutura territorial, do
desenvolvimento local, de danos
ambientais, da identificação e caracterização dos serviços disponíveis e da estrutura de gestão. “Fazer esse diagnóstico aprofundado
é importante para gente ter um
prognóstico efetivo”, afirmou.
O presidente do Semae, Maurício André Marques de Oliveira,
foi o segundo palestrante do curso. Ele informou que a autarquia
está implementando mudanças
com o objetivo de eliminar os po-

ços artesianos nas áreas rurais
devido à contaminação da água.
Segundo ele, o Semae tem uma
grande preocupação com as nascentes e frisou a importância de
estar sempre em contato com a
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento),
para debater sobre o tema.
A engenheira agrônoma da
Sema, Evelise Moncaio Moda,
abordou o PSA (Pagamento por
Serviços Ambientais) em Piracicaba. O PSA é um sistema de remuneração a produtores rurais que
atendem às práticas sustentáveis
para preservação de suas propriedades com potencial para produção de água no município.
Em sua apresentação, ela detalhou o funcionamento do programa dando destaque ao saneamento ambiental que, segunda ela,
é mais amplo que o saneamento
básico pois compreende a coleta e
destinação das águas servidas e
a coleta e destinação de resíduos
sólidos. De acordo com a engenheira agrônoma, o foco do programa está nas propriedades rurais localizadas em áreas de microbacias potencialmente produtoras de água. São elas: Ribeirão
do Paredão Vermelho, Ribeirão
Congonhal, Ribeirão dos Marins
e Corrégo do Tamandupá.
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Palestrantes falaram sobre estudo aprofundado das características
do saneamento rural e a necessidade de preservação das nascentes

Encerrando as apresentações
realizadas no período da manhã,
o engenheiro ambiental e assessor técnico da Agência das Bacias
PCJ, Douglas Brunelli, mostrou
exemplos de propriedades rurais
que ele ajudou a desenvolver o
Projeto Ambiental Individual de
PSA. “Um dos principais objetivos, além de trazer todos os serviços ambientais para o nosso
município, é a produção de água.
É a gente produzir água nessas
regiões, alimentar essas microbacias para que elas se tornem um
grande potencial de captação de
águas no futuro”, destacou.
A secretária de Agricultu-

ra e Abastecimento, Nancy
Thame, esteve presencialmente na Escola do Legislativo
para a acompanhar o curso.
Mediado pela vereadora Silvia
Morales (PV), diretora do Escola
do Legislativo, o curso Saneamento Rural encerra o ciclo de debates
sobre saneamento ambiental. A primeira palestra do ciclo de debates
sobre saneamento aconteceu no dia
6 de abril, com a abordagem sobre
o novo marco legal do saneamento. A segunda palestra, no dia 25
de maio, abordou o financiamento
público e privado do saneamento
no Brasil e a terceira, a gestão de
resíduos sólidos em Piracicaba.

O título de Cidadão Piracicabano, por meio do decreto legislativo 7/2022, que o médico Fábio
Eduardo Pessotti recebeu na noite
desta terça-feira (7), durante solenidade promovida no salão nobre
da Câmara “Helly de Campos Melges”, começou a se desenhar em
um dos momentos mais críticos e
tristes pelo qual o mundo passou e
continua passando: a pandemia
do covid-19. E em Piracicaba (SP),
infelizmente, não foi diferente.
A mãe do vereador Paulo
Campos (Podemos), autor da homenagem, pegou a doença e ficou
29 dias internada no Hospital Regional Dra. Zilda Arns, localizado
no bairro Santa Rita. Foi nesse
momento que a vítima e o parlamentar conheceram o trabalho do
médico, natural de Charqueada
(SP), Fábio Eduardo Pessotti.
“Iniciava-se naquele momento, uma amizade respeitosa,
pois em um universo de 500 mil
pessoas, nós acertamos em conceder o título ao dr. Fábio”, expressou-se em forma de gratidão
o vereador Paulo Campos, que
atualmente está licenciado do
mandato, mas fez questão de homenagear o profissional. Detalhe: a mãe do parlamentar recuperou-se e vive uma vida normal.
A formação em medicina do
mais novo cidadão piracicabano se
deu em 2004 pela Unaerp (Universidade de Ribeirão Preto). Ao
longo da carreira conquistou o título de especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de
Clínica Médica, em 28 de julho de
2012. Já a participação em congressos ocorreu em diversos municípios do país, a exemplo de Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR),
Florianópolis (SC) e Atibaia (SP).

O endocrinologista “Dr Fábio”, como é conhecido e chamado por seus pacientes, se desdobra para atender no Hospital Regional, no Cadme (Centro de Atendimento à Doença Síndrome Metabólica) da Prefeitura Municipal
e no setor de urgência e emergência do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além
de seu consultório particular.
A superintendente de urgência e emergência do município, Flávia Molina e a gerente
administrativa do Hospital Regional, Andressa Ispadoni, disseram que o título é merecido
“pelo empenho e dedicação” de
Fábio à frente de instituições de
extrema relevância à sociedade.
O mesmo foi compartilhado
por familiares e amigos que destacaram as qualidades de Pessotti,
por meio de mensagens que foram
exibidas no telão, durante um vídeo
produzido pelo Departamento de
Comunicação Social da Câmara.
O quadro do título de Cidadão Piracicabano foi entregue pelos vereadores Paulo Campos e e
Ciro da Van, que está em exercício
no lugar de Campos. “A causa que
ele luta é nobre e essencial, porque salva vidas. Por que não chamá-lo de herói? ”, indagou Ciro.
A mesa diretiva dos trabalhos foi composta pelos vereadores Ciro da Van e Paulo Campos;
Flávia Molina (Samu) e Andressa Ispadoni (Hospital Regional).
O evento foi transmitido ao
vivo pela TV Câmara no canal
11.3 UHF, além dos canais 4 da
Net e 9 da Vivo Fibra. Os internautas, também, puderam
acompanharam a reunião solene por meio dos perfis do Legislativo no Facebook e Youtube.

T RÂNSITO

Vereador participa de
reunião na Semuttran
Assessoria Parlamentar

H OSPIT
AIS
OSPITAIS

Secretário de Saúde participa do 31º Congresso da Fehosp
O secretário municipal de
Saúde, Filemon Silvano, participa
do 31º Congresso Anual da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São
Paulo (Fehosp), que teve início na
segunda-feira, 6, na cidade de Atibaia/SP. A participação no evento
veio a convite de João Orlando
Pavão, que é provedor da Santa
Casa de Piracicaba e diretor jurídico da Fehosp, que fez a recepção do secretário ao lado do diretor-presidente da Fehosp, Edson Rogatti. Neste ano, o congresso aborda o tema: Gestão da
Saúde Filantrópica: Legado que
Inspira, Futuro que Transforma.
De 6 a 9 de junho, o Congresso envolverá mais de 80 horas de
programação, com 10 fóruns técnicos, ocasiões em que estão sendo debatidos assuntos como governança clínica, cadeia de suprimentos, gestão de pessoas, qualidade e segurança do paciente,
inovação e tecnologia, entre outros temas de relevância para o
setor filantrópico de saúde, que

atende a 50% da demanda SUS
de média complexidade e mais de
70% da alta complexidade.
De acordo com Filemon Silvano, a participação em congressos como o da Fehosp é fundamental para os gestores de saúde.
“Aqui conhecemos novidades sobre legislação e programas de incentivo, ficamos sabendo das novidades do setor que são esclarecidas pelos mais diversos profissionais e técnicos de saúde. É um momento de refletir e pensar num sistema de saúde ainda melhor e mais
moderno para a população”, disse.
Entre os nomes de referência na gestão de saúde que já
passaram nesta semana pelo 31º
Congresso de Saúde estão: o chefe do departamento responsável
pelas iniciativas e financiamentos do BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social) para o Complexo da
Saúde, João Pieroni; o pesquisador sênior na área de nanotecnologia aplicada à saúde da Fiocruz/RJ, Hércules Pereira Neves;

Divulgação

Para tratar do transporte público e demais solicitações relativas à
pasta, o vereador Fabricio Polezi esteve na secretaria na terça (7)

Edson Rogatti, Jean Gorinchteyn (secretário Estadual de Saúde)
e Filemon Silvano, na manhã de ontem, 8, em evento da Fehosp

o chefe da disciplina de Telemedicina do Departamento de Patologia da FMUSP (Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo) e coordenador do Núcleo
de Pesquisa e Desenvolvimento
Organizacional em Telemedicina
e Telessaúde Integrada do pro-

grama de Saúde Digital do HCFMUSP (Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), Dr.
Chao Lung Wen; e do presidente
do Instituto Butantan e do Conselho Curador da Fundação Butantan, Dimas Tadeu Covas.

O vereador Fabrício Polezi
(Patriota) esteve na Semuttran
(Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes), na tarde desta terça-feira (7),
onde participou de uma reunião
com a secretária Jane Franco.
O objetivo da reunião é trazer
soluções para as demandas dos
munícipes relativas ao itinerário
de ônibus da linha 203 nos fins de
semana no bairro Jardim Noiva
da Colina. Também foi solicitado
estudo para a disponibilização dos
horários das 7h30 e das 16h30 no
Pau D’Alinho, assim como foi realizada a entrega do pedido de viabilização de mão única nas duas
vias da rua Pedro Habechian, no
bairro Itapuã. Também estiveram

presentes na reunião o supervisor
de transportes Vanderlei Quartarolo e o engenheiro Evandro Sotto.
O vereador Polezi relata que a
secretária foi muito proativa em
atender às solicitações levadas por
ele, propondo soluções rápidas e
viáveis. Foi assegurado também,
na reunião, que o aumento na
quantidade de ônibus já foi
aprovado, o que acarretará melhor atendimento aos usuários.
O parlamentar afirmou estar
muito satisfeito com o empenho de
todos os envolvidos. “Tenho a certeza de que Piracicaba está no caminho certo e que teremos uma
melhora quantitativa e qualitativa dos serviços de trânsito e transportes públicos”, enfatizou.
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S EGURANÇA

Vereador fiscaliza sinalização
de solo na frente de escola
Assessoria parlamentar

D EMANDAS

Orçamento Participativo mobilizou
moradores da região Norte
O primeiro dia contou com a presença de 19 participantes, que apresentaram
28 demandas. No segundo dia estiveram presentes 37 pessoas, com 37 demandas

Nesta terça-feira (7), o vereador Thiago Ribeiro (PSC) esteve
no bairro Alvorada acompanhando trabalhos da Semuttran

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) visitou, na manhã desta terça-feira (7), o bairro Jardim Alvorada. Na ocasião, esteve na Escola
Estadual Prof. Eduir Benedicto
Scarppari. No local, a Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes (Semuttran) realizou pinturas com nova
sinalização de solo para orientação e segurança dos alunos.
A reivindicação dos pais de
alunos, professores, moradores do
bairro e da própria direção da escola tem como objetivo melhorar o
fluxo dos veículos no local, principalmente nos horários de pico,

como na entrada e saída dos estudantes, solicitando também a presença dos agentes da Semuttran.
Na lateral da escola, foi construído um estacionamento exclusivo para que os pais possam
aguardar durante os horários de
entrada e saída, sem ocasionar congestionamentos, o que vinha ocorrendo frequentemente no local.
O parlamentar agradeceu
o empenho da secretária Jane
Franco, titular da pasta, que
atendeu ao pedido da comunidade escolar, garantindo a segurança de veículos e pedestres que por ali transitam.

D EFESA C IVIL

Roberto Morais participa
de entrega de 4 viaturas
Divulgação

Veículos serão utilizados para o aparelhamento das Defesas Civis

O deputado estadual Roberto
Morais (Cidadania) participa,
hoje, 9, da entrega de viaturas da
Ação de Aparelhamento das Defesas Civis Municipais e Abertura da
Operação Estiagem no Palácio dos
Bandeirantes em São Paulo. O deputado, a convite do Governador
Rodrigo Garcia, acompanha a entrega de kits viatura (veículo e equipamentos) para 24 municípios, entre eles quatro pertencentes à Região Metropolitana de Piracicaba
(Elias Fausto, Rio Claro e Santa Cruz
da Conceição, além de Piracicaba).

A destinação dos veículos e
equipamentos atende às solicitações constantes de Morais para os
municípios da região, em prol de
cada vez mais segurança para a
população. “Quanto melhor equipadas e aparelhadas as forças de
defesa, melhor é a prestação de
serviço para a proteção da população. É isso que queremos, tranquilidade para o cidadão, cidades
mais seguras, melhor qualidade de
vida. Tudo o que estiver ao nosso
alcance, estaremos fazendo para
garantir isso”, destaca Morais.

Moradores da região Norte se
mobilizaram na segunda e terçafeira, dias 6 e 7, no centro comunitário do Parque Piracicaba (Balbo) e CRAS Mário Dedini, respectivamente, para acompanharem as
plenárias do Orçamento Participativo. O primeiro dia contabilizou a presença de 19 participantes, que apresentaram 28 demandas. No segundo dia estiveram
presentes 37 pessoas, que apresentaram 37 demandas. A região
Norte é formada por 31 bairros.
Representando o Executivo,
estavam presentes as secretárias municipais de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), Jane Franco Oliveira; e de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), Euclídia Fioravante. O vereador Gustavo Pompeo também participou
na plenária de terça-feira.
Entre as demandas apresentadas pela região Norte constam
melhorias na rotatória que dá
acesso aos bairros Parque Piracicaba e Vale do Sol; intensificar a
fiscalização e notificar os moradores que costumam jogar lixo em
áreas públicas do Parque Piracicaba; construção de uma praça de
alimentação e centro comercial no
Condomínio Residencial Parque
Piracicaba; inauguração de uma
unidade de saúde da família no
Condomínio Residencial Parque
Piracicaba e corte de mato no
acesso de entrada dos bairros
São Matheus e Vale do Sol.
Também foram reivindicadas reforma do centro comunitário e término do campo de futebol
do Jardim Gilda; reforma do piso
da unidade de saúde do Vila Fátima; reforma da área de lazer do
Jardim Diamante; reforma do
varejão municipal do Mário Dedini; melhoria da iluminação na
área verde ao lado do Sesi; refor-

ma do campo do Mário Dedini;
construção de quadra poliesportiva substituindo o campo de areia
localizado na rua José Pires de
Godoy; área para instalação futura de uma cooperativa de recicladores; reforma do centro comunitário/varejão do Santa
Rosa; ecoponto para a região do
Santa Rosa; manutenção e reforma do Centro Cultural, localizado entre a rua Maria do Carmo
Zem da Silva e a rua Jorge Hadad
Dib, no Jardim Boa Esperança, e
realização de corte de mato, limpeza, pintura e colocação de iluminação na quadra de esporte localizada na rua Cupuaçu, esquina
com a rua Francisco de Assis
Panssiera, no Boa Esperança.
RECONHECIMENTO Assim como nas plenárias já realizadas, a população reconheceu a
importância estratégica do OP, que
pode viabilizar melhorias para os
bairros, com base nos pedidos apresentados, que abrange diversas
áreas, como segurança, saúde, saneamento, meio ambiente, abastecimento e mobilidade viária.
Jonathan Amaral estava
satisfeito por participar. “Quero me inteirar dos principais problemas dessa região”, disse. Morador do Altos do Piracicaba, entende que a segurança é uma das
principais carências do bairro.
Integrante da Associação de
Surdos de Piracicaba, Regiane Visentim fez questão de estar presente na reunião no centro comunitário do Parque Piracicaba.
“Quis aproveitar a oportunidade
para apresentar uma demanda
que acho importante, que é a colocação de intérpretes de libras,
principalmente nas escolas municipais e unidades de saúde”.
Presente na plenária que aconteceu no CRAS Mário Dedini, Leoá
Santos Guirao, 27 anos, já partici-

Isabela Borghese

Plenária do OP no CRAS Mário Dedini

pou de várias reuniões do OP e citou duas demandas, que segundo
ela, são necessárias ao bairro, que
são a reforma da Unidade Básica
de Saúde (UBS) 2 do Mário Dedini e a vinda do projeto Areninha,
da Secretaria de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras, para ampliar
as oportunidades no bairro.
Participando pela primeira
vez de uma plenária do OP, Daniel Nascimento, 16 anos, morador do Mário Dedini, disse que
ainda está procurando entender
melhor como funciona esse sistema. Atento às falas de líderes
comunitários e moradores de
bairros da região, não teve dúvidas quando perguntado sobre a
demanda necessária para aquela região, citando a construção
de um novo campo de futebol.
SERVIÇO - As reuniões,
coordenadas pela Secretaria
Municipal de Governo, estão
abertas à participação da população e acontecem sempre às 19h
e têm por objetivo manter contato com a comunidade, associações, entidades civis organizadas, no sentido de coletar demandas sobre investimentos,
manutenção e serviços públicos.

Caso as demandas apresentadas na plenária tenham algum aditamento ou acréscimo,
o participante poderá encaminhar os respectivos acréscimos,
até cinco dias úteis após a data
de realização da plenária, à Secretaria Municipal de Governo
ou à Coordenação Paritária do
Conselho Municipal do Orçamento Participativo, por intermédio de ofício/carta ou e-mail
comop@piracicaba.sp.gov.br
PRÓXIMAS - As próximas
plenárias acontecem na região Sul,
nos dias 13 e 14 de junho, no centro comunitário do Jardim São
Paulo e no centro cultural Sebastião da Silva Bueno - Nhô Serra,
no Parque 1º de Maio, respectivamente. As plenárias já foram realizadas nas regiões Oeste e Leste,
com término previsto para o dia
28 de junho, na região Rural.
SAIBA MAIS- O Orçamento
Participativo (OP) é um mecanismo governamental de democracia
participativa que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre
os orçamentos públicos de prefeituras municipais para assuntos
locais, por meio de processos de
participação da comunidade.

PIRA 21

Câmara recebe plano que detalha objetivos sustentáveis até 2030
O presidente da Câmara, Gilmar Rotta (PP), recebeu, nesta
quarta-feira (8), o documento
“Agenda 2030 de Piracicaba”, que
consiste em um plano estratégico
de ações para atingir os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável na esfera municipal. O material
foi entregue pelo secretário-executivo da OSCIP Pira 21, Josué Adam
Lazier, e o secretário-executivo adjunto Rafael Domarco Aloisi.
“Esse material é uma releitura da Agenda 21, que estabelece as metas até 2025, mas tem
uma visão ampliada, colocando
caminhos para alcançar os objetivos do milênio até o ano de
2030”, explicou Adam Lazier. Ele
explica que o documento também
apresenta indicadores para mensurar a efetividade das ações,
“mantendo a questão ambiental,
mas também trazendo muito forte o aspecto social”, disse.
Durante o encontro, os representantes da entidade foram convidados a participarem de reunião

Guilherme Leite

Secretário-executivo da OSCIP Pira 21, Josué Adam Lazier entregou,
nesta quarta-feira (8), o documento ao presidente da Casa, Gilmar Rotta (PP)

temática, ainda em data a ser definida, do Parlamento Metropolitano de Piracicaba (PMP), que deve
ocorrer no mês de julho. Rotta também pedirá, para as primeiras reuniões ordinárias da Câmara no mês
de agosto, a suspensão do expediente por 30 minutos para que o
material seja apresentado na Casa.

O documento destaca que o
plano estratégico de ações apresentado expressa os anseios da população piracicabana e reúne os pontos essenciais para que Piracicaba
se torne um município resiliente e
proporcione qualidade de vida.
“O trabalho desenvolvido
pela OSCIP Pira 21 é muito im-

portante, porque contribui a
nos orientar sobre as ações necessárias para o melhor desenvolvimento da cidade. Minha
assessoria irá analisar o documento com maior profundidade para que possamos ter uma
melhor dimensão dos resultados
que apresenta”, disse Rotta.

A Tribuna Piracicabana
A12

BANHO

Quinta-feira, 9 de junho de 2022

DE

FLOREST
A
ORESTA

“ERNST MAHLE”

Vem Pro Horto oferece atividade
de imersão na natureza e yoga

Escola de música realiza,
hoje, 9, Recital de Piano
Divulgação

A próxima atividade será dia 25, 9h às 12h, com a oficina de saneamento ambiental
A Estação Experimental de
Tupi (Horto de Tupi) promoveu gratuitamente, no sábado,
4, o Banho de Floresta, atividade de imersão na natureza e
aula de yoga. Cerca de 25 pessoas participaram do evento,
que faz parte do Vem pro Horto. A próxima atividade acontecerá dia 25, 9h às 12h, com a oficina de saneamento ambiental.
Júlia Benfica Senra, do Laboratório de Educação e Política
Ambiental – OCA/Esalq/USP, que
conduziu o Banho de Floresta, afirmou estar muito grata aos organizadores pela oportunidade de
realizar essa prática em um local
público como o Horto e gratuitamente. “Também agradeço a todos que participaram, que se
abriram à experiência de algo
novo. Tenho até dificuldade para
expressar tudo que estou sentindo, pois a atividade foi muito intensa e gratificante”, ressaltou.
O instrutor de yoga Samuel
Zanatta disse que conduzir vivência de yoga no Horto é trazer o
contato com a natureza à flor da
pele. “É estar aqui e agora, sentindo o sol, o vento, a terra que pisamos. Foi especial demais ter essa
integração com o espaço e levar o
público a silenciar, ouvir o corpo e
simplesmente existir. Grato à presença de todos”, observou.
Nelson Neto, de 41 anos, falou da sua impressão sobre a atividade: “Achei uma atividade bem
relaxante. Foi um contato direto
com a natureza, com o chão, a terra, coisas que passam despercebidas no dia a dia, na sociedade capitalista que vivemos”, destacou.

Divulgação

Camila Rolim Berreta participará do Recital de Piano da Empem

Os participantes participaram de aula de yoga

Para Renilton Tiago da Silva, de 52 anos, as atividades estavam integradas e propiciaram
uma manhã muito agradável:
“Senti uma energia muito boa.
Ter contato com a floresta, fazer parte dela, uma coisa impressionante. Desacelerei, consegui sentir o que está em volta.
Senti que o yoga foi um relaxamento e nos preparou para o
Banho de Floresta. Um complementou o outro. Foi muito bom
sentir que a gente faz parte da
natureza e a natureza faz parte
da gente. Somos uma coisa só”.
GRATUIDADE- Os eventos do Vem pro Horto são sempre gratuitos, abertos a comunidade. São realizados com o
apoio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsi-

to e Transporte (Semuttran),
Guarda Civil e Tupi Transportes. Há uma linha de ônibus
gratuita, saindo do Terminal
Central de Integração (TCI), em
direção ao Horto de Tupi. A
cada evento são divulgadas as
informações referentes aos horários dessa linha especial.
SERVIÇO
Vem pro Horto. Mais informações: https://www.facebook.
com/estacao.experimental
detupi https://www.instagram.
com/hortodetupi/). No canal
"Estação Experimental de
Tupi" no Youtube (https://
www.youtube.com/channel/
UCuYfgaMBmvwnosiu7bYEjVg),
está disponível um vídeo sobre esse programa educativo.

PROGRAMAÇÃO
25/06 - 9h às 12h: Oficina
de saneamento ambiental; 09/07 - 8h às 12h: Caminhada histórica e reflexões ecumênicas, como
parte das comemorações
do centenário de Tupi; 13/
08 - 8h às 16h: Atividade
de educação ambiental
inclusiva; 19/08 - 19h: Cinema e Trilha Noturna; 24/
09 - 9h às 12h: Oficina Do
Mato ao Prato 4; 08/10 9h às 12h: Dia da Agroecologia; 29/10 - 9h às 12h:
As abelhas no nosso dia a
dia 3; 26/11 - 7h às 9h: Observando as Aves no Horto
de Tupi; 10/12 - 9h às 12h:
Evento de encerramento.

Assessoria Parlamentar

AGENDA PIRACICABA
O vereador Fabricio Polezi (Patriota)
esteve no Espaço Terrá, na terça-feira
(7), onde participou da 4ª edição do
Agenda Piracicaba. O evento envolveu
debates, por meio de cases apresentados pelos palestrantes, práticas que
possam impulsionar as cidades com
assuntos relevantes para seu desenvolvimento, trazendo desenvolvimento econômico e mais qualidade de
vida. O evento contou com o prefeito
Luciano Almeida (União Brasil) e de
outros secretários do município, do
presidente da Câmara Municipal, o
vereador Gilmar Rotta (PP), e demais
vereadores, além de alguns representantes da classe empresarial.

Acontece hoje, a partir das
19h30, o Recital de Piano com
os alunos das classes das professoras Luciane Penati e Rosélys Alleoni, da Escola de Música
de Piracicaba Maestro Ernst
Mahle (EMPEM). Vinte e dois
alunos de diferentes idades (mirins, jovens e adultos) interpretam obras de compositores clássicos como Bach, Beethoven,
Chopin, G. Gurgel, J Portaro,
Mahle entre outros, peças tradicionais e trilha sonora de filmes.
A entrada é gratuita, mas
para os que podem colaborar, a
Empem está arrecadando roupas de frio, cobertores e casacos, em bom estado, para a
Campanha do Agasalho 2022.
Segundo as professoras Rosélys Alleoni e Luciane Penati, a
música sempre esteve presente na
cultura da humanidade e é reconhecida como uma espécie de modalidade que desenvolve a mente
humana, promove o equilíbrio,
proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando a

concentração e o desenvolvimento do raciocínio. Na música estão
contidos três elementos: as palavras, a harmonia e o ritmo. Daí a
importância de ouvirmos obras
bem elaboradas musicalmente.
Alleoni e Penati enfatizam sobre a importância de oferecer a
oportunidade de estudar um instrumento, assistir a um concerto,
e estar sempre em contato com a
Arte. “Esse contato permite o desenvolvimento da criatividade e o
conhecimento sobre nossa história e sobre outras culturas; diminui a ocorrência do estresse, melhorando nossa saúde como um
todo; auxilia na recuperação física e mental após o acometimento por doenças; ajuda a
descobrir novos talentos e interesses; possibilita a vivência de
novas experiências”, destacam.
SERVIÇO
Recital de Piano. Hoje, 9, às
19h30. Local: Sala Dr. Mahle
(Empem), localizada na rua
Santa Cruz, 1155, Bairro Alto.

VILA SÔNIA

Semuttran recebe pedido
de melhoria no transporte
A região do bairro Vila Sônia está em constante crescimento e, com isso, torna-se cada vez
mais necessário o aumento nas
linhas de ônibus para atender a
demanda. Procurado por moradores, o presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba, vereador Gilmar Rotta (PP), encaminhou o pedido de aumento dessa linha, bem como a instalação

de um ponto de ônibus à Semuttran. A reivindicação também
contou com um abaixo-assinado
dos usuários interessados. De
acordo com Vanderlei Quartarolo (Semuttran), será adicionada
no próximo dia 14 a linha 410
para suprir a demanda. Ele também informou que um novo ponto de ônibus será instalado em
frente ao Condomínio Viva Vida.
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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.
------------------------------------------

ALUGO CASA de fundos no bairro
Luiz Massud Coury, em Rio das Pedras, com 01 quarto, 01 cozinha e
01 banheiro, não tem garagem.
Wattsapp- 19 997515261 - Luciana e 19 999276539 - Joel.
-----------------------------------------VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacionamento coletivo. Praca a arborizada, play ground, área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

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

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

SR. REINALDO FRANCO DE LIMA
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 62 anos, filho dos finados Sr. Alfredo Franco de Lima e
da Sra. Carolina Alves. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 14h00 da sala 02 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ANNA MARIA CLARO CAVALHEIRO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha da
Sra. Maria de Jesus Senne, já falecida, era viúva do Sr. Guerino Paulo
Cavalheiro; deixa os filhos: Benedito Domingos Cavalheiro, casado
com a Sra. Isabel Cristina Lourenço
Cavalheiro e Antonia Regina Cavalheiro. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CARLOS TADEU DE OLIVEIRA
faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr.

Luiz de Oliveira e da Sra. Georgina
Conceição Sales, era casado com
a Sra. Benedita Salvador de Oliveira; deixa os filhos: Carlos Alberto
de Oliveira, casado com a Sra. Lucilene Pereira de Souza Oliveira e
Andreia Elizabete Salvador de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 09h00 da sala
“01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ELVIRA DA COSTA CARVALHO faleceu ontem, nesta cidade,
contava 92 anos, filha dos finados
Sr. Marcolino da Costa e da Sra.
Thereza Garros, era viúva do Sr.
Manoel Pinto de Carvalho; deixa o
filho: Valdir Antonio Pinto de Carvalho. Deixa irmãs, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às
15h00 do Velório da Saudade, sala
03, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
JOVEM LUCAS TADEU FELIPE faleceu ontem, nesta cidade, contava

29 anos, filho do Sr. João Tadeu
Felipe e da Sra. Elizabeth Lorenzi
Felipe. Deixa o irmão João Gabriel
Felipe, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 15h30 da
sala “Standard” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a
referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. SONIA MARIA CORNAGO
IZEPPE faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos
finados Sr. Miguel Cornago e da
Sra. Maria Aparecida Simão Cornago; deixa os filhos: Michel Cornago Izeppe, casado com a Sra.
Claudia Carvalho Izeppe; Rodrigo
Cornago Izeppe e Bruno Cornago
Izeppe, casado com a Sra. Priscila. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 da sala
“01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE MESSIAS DA SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava
54 anos, filho do Sr. Manoel Messi-

as da Silva, já falecido e da Sra.
Antonia Maria Furtado Silva, era
casado com a Sra. Neli Fogaça da
Silva; deixa os filhos: Tiago Messias da Silva, casado com a Sra. Fabiana Damasceno da Silva e Joice
Fogaça da Silva. Deixa a neta Ana
Vitoria Damasceno da Silva, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala
“D” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSÉ CLOVIS BORTOLAN faleceu ontem, na cidade de Santos/
SP, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Luiz Avelino Bortolan e da
Sra. Zulmira Franceschini Bortolan,
era viúvo da Sra. Maria Aparecida
Lucafo Bortolan; deixa o filho: Jose
Antonio Bortolan, casado com a Sra.
Roselis Foster Bortolan. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala “B”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. ANTONIO VERONEZI faleceu
anteontem na cidade de São Pedro
aos 82 anos de idade. Era casado
com Sra. Waldomira Brichi Veronezi. Era filhos dos finados Sr.Luiz Archanjo Veronezi e da Sra Genoveva Bertochi .Deixa filhos: Izabel
Cristina Veronezi, Nilton Alexandre
Veronezi, Clodoaldo Donizete Veronezi Deixa netos, demais parente e
amigos .O seu sepultamento deu
se ontem ás 15:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus–sala1 seguindo para o Cemitério Municipal de São Pedro
onde foi inumado em jazigo da família. Está sala possui serviço de velório on-line consulte os familiares.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ARGEMIRO CAPOBIANCO faleceu anteontem na cidade de Limeira aos 89 anos de idade e era
casado com a Sra. Irene Bortolin
Capobianco. Era filho do Sr. Miguel
Capobianco e da Sra. Maria Sampaio Capobianco, ambos falecidos.
Deixou os filhos: Maria Margaeth
Capobianco Degaspari; Aroldo Tadeu Capobianco; Maria Aparecida
Capobianco Custodio, já falecida.
Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre para
a cidade de Iracemapolis e seu sepultamento deu-se ontem ás
10:00hs, saindo a urna mortuária
do velório Municipal, seguindo para
o Cemitério Municipal, onde foi inumado em jazido da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ABILIO SANTIAGO faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos
88 anos de idade e era casado com
a Sra. Benedicta de Jesus Rochelle
Santiago. Era filho do Sr. Manoel
Santiago e Sra. Francisca Victória,
falecidos. Deixa os filhos: Claudio
Dimas Santiago casado com Ana
Meire Rizzato Santiago, Abilio de
Jesus Santiago, Aurea aparecida
Santiago Vieira casada com Júlio
Cesar Vieira, Paulo Manoel Santiago casado com Patrícia Boscariol
Santiago e Rafael Tadeu Santiago
casado com Camila Vicência P. Santiago. Deixa também netos e bisnetos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 16:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Parque da Ressurreição, Sala B, seguindo para a
referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. IVANI BONI BELLUCO faleceu ontem na cidade de Piracica-

ba aos 79 anos de idade e era viúva do Sr. Ronaldo Belluco. Era filha do Sr. Angelo Boni e Sra Thereza Rochitti Boni, ambos falecidos. Deixou os filhos: Marco César Belluco casado com Marcia
Groppo Belluco e Luciana Belluco
Marques casada com Pedro Marques. Deixa 1 neto, demais parentes e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 17:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório da
Saudade - Sala 3, seguindo para
o cemitério da Saudade, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. EID DE JULIS ROZEMBERG
faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 85 anos de idade e era
viúva do Sr. Wady Mello Rozemberg.
Era filha do Sr. Domingos de Julis e
Sra Rosa Arcari de Julis, ambos falecidos. Deixou os filhos: Sérgio Roberto de Julis Rozemberg casado
com Mabel Denise Rozemberg e
Cassia Maria Rozemberg. Deixa 1
neta Bruna Rozemberg, demais parentes e amigos. O seu féretro seguirá para a Cerimônia de Cremação
às 15:30hs no crematório Bom Jesus – Unidas, Cidade de Piracicaba.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. LUZIA CAMPION DOS REIS
faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 83 anos de idade e era
viúva do Sr. Natalino dos Reis.Era
filha do Sr. Antonio Campion e Sra.
Antonia Leite Campion, ambos falecidos. Deixou os filhos: Marlene
Eliana dos Reis, Magali Gorete dos
Reis, Marisa dos Reis, Marcia
Cristina dos Reis Ferreira casada
com Valdemar Ferreira, Valdir dos
Reis e Natalino Claudemir dos
Reis, falecido.Deixa netos e bisnetos, de mais parentes e amigos.O
seu sepultamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Vila Rezende – sala 3,
seguindo para o cemitério Municipal Vila Rezende, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. MARIA GASPAR faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 75
anos de idade e era viúva do Sr.
Nelson Jacinto.Era filha do Sr. João
Gaspar e Sra Lúcia Felipe Gaspar.
Deixou os filhos: Pedro Rogério
Jacinto casado com Graziela Candido Jacinto, Renata Jacinto Cordeiro casada com Eduardo Aparecido
Motta Cordeiro, Eva Regina Jacinto,
Fabiana Joceli Jacinto casada com
João Paulo de Mello, Nilson José

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

Jacinto, falecido, Nelson Jacinto
Junior, falecido, Sonia Beatriz Jacinto, falecida, Marcia Cristina Jacinto Barbosa, falecida e João Gaspar, falecido. Deixa 22 netos e 14
bisnetos, de mais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Vila Rezende –
sala 2, seguindo para o cemitério
Municipal Vila Rezende, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. MARIA THEREZINHA DE
SOUZA CORREA faleceu no dia 06
pp, na cidade de Rio das Pedras,
aos 93 anos de idade e era viúva
do Sr. Benedito Bento Correa. Era
filha do Sr. Antônio Cândido Palma
de Souza e da Sra. Aparecida Maria de Jesus, ambos falecidos. Deixa os filhos: Dornei, Juares, José
(já falecido), Marlene (já falecida),
Margarida, Pedro, Antonio (já falecido), Dorival e Aparecido. Deixa
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento foi realizado no dia
07 pp às 14:00 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)
SRA. MARINA ERLER ROCHA DE
LIMA faleceu no dia 06 pp, na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de
idade e era casada com o Sr. Antônio Rocha de Lima. Era filha do Sr.
Atílio Erler e da Sra. Lucia Corazza,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Rosana Aparecida Rocha de Lima
Striolli casada com Francisco Maximo Striolli, Elisabeth Fatima Rocha
de Lima, Paulo Renato Rocha de
Lima casado com Maria Caroline R.
R. de Lima e Antonio Marcos Rocha
de Lima casado com Marines Bressan Rocha de Lima. Deixa também
netos e bisneto. O seu corpo foi
transladado em auto-fúnebre para
a cidade de Mombuca e o seu sepultamento foi realizado no dia 07
pp às 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Mombuca, seguindo para o Cemitério Municipal daquela localidade onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. MARIA TEIXEIRA PENHA faleceu no dia 03 pp, na cidade de Rio
das Pedras aos 79 anos de idade e
era viúva do Sr. Antonio Dias
Teixeira.Era filha da Sra. Otaviana
Maria de Jesus, já falecida. Deixou
os filhos: Manoel Dias Teixeira; Maria Aparecida Dias Teixeira; Jose
Dias Teixeira; Edivaldo Dias Teixeira; Jandiro Dias Teixeira; Selma Dias
Teixeira; Maria Rita Dias Teixeira;
Ana Dias Teixeira; Luiz Dias Teixei-

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Registro de Preços nº 40/2022 - Processo: 1044/2022 Objeto: Aquisição de Brinquedos Adaptados para playgound- Início da Sessão Pública: 24/06/2022, às 09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito
a Rua General Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua
Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223
ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São
Pedro, 08 de junho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

ra. Deixa ainda netos, bisnetos e
demais parentes. O seu sepultamento foi realizado no dia 04 pp às
15h, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Rio das Pedras,
seguindo em auto fúnebre para o
Cemitério Parque da Paz, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. AMELIA PASSUELLO DELEÃO faleceu no dia 01 pp, na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de
idade e era viúva do Sr. Laurindo
Deleão. Era filha do Sr. João Passuello e da Sra. Albina Zanetti, falecidos. Deixa os filhos: Maria das Dores Deleão Gomes; Ana Madalena
Deleão, já falecida; Ines Lucia Deleão Bachiega; Lourdes Aparecida
Deleão Francisco; João dos Santos
Deleão; Antonio Donizete Deleão; Jose
Carlos Deleão; Teresa Elisabete Deleão da Silva; Marta Rosana Deleão
Henrique. Deixa ainda Genros, Noras, Netos e bisnetos. O seu corpo
foi transladado em auto fúnebre para
a cidade de Rio das Pedras e seu
sepultamento foi realizado no dia 02
pp às 14:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Municipal, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SR.ANTONIO GONÇALVES faleceu
anteontem na cidade de São Pedro
aos 89 anos de idade e era casado
com a Sra.Amelicia Paulina Kuhn
Gonçalves .Era filho dos finados
Sr.Francisco Gonçalves e da
Sra.Angelina Gatti .Deixa os filhos
:Jair Gonçales casado com Sila Trajano Teixeira ,Jocir Gonçales casado com Eliana Gonçales ,Moacir
Aparecido Gonçales casado com
Nelma Cristina Gonçales, Osmair
(falecido) e Valquiria Gonçalves .Deixa netos e demais parentes.O seu
corpos foi transladado para a cidade de Charqueada e o seu sepultamento deu se ontem ás 15:00 h saindo a urna mortuária do Velório
Municipal seguindo para o Cemitério da mesma localidade onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA.NELI NUNES DOS SANTOS DE
AGUIAR faleceu anteontem na cidade de Charqueada aos 56 anos
de idade e era viúva do Sr.Antonio
Tobias de Aguiar. Era filha dos finados Sr.Nazario Nunes dos Santos e
da Sra.Leonilda Emilio dos
Santos.Deixa os filhos: Andreza
Carolina, Sulivan ,Aghata e Thabata .Deixa demais parentes e
amigos.O seu sepultamento deu se
ontem ás 10:00 h no Cemitério Municipal daquela localidade onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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A DMINISTRAÇÃO

Curso Técnico em Contabilidade
gratuito e com inscrições abertas

5.500 Kits de Saúde Bucal são
distribuídos pela Prefeitura

Divulgação

Divulgação

A Escola de Comércio é uma das mais tradicionais de Rio das Pedras

Estão abertas as inscrições
para o Curso Técnico em Contabilidade, na Escola de Comércio, em
Rio das Pedras. O Técnico em Contabilidade tem condições de integrar os conhecimentos técnicos e
operacionais da profissão aos objetivos estratégicos das empresas,
com visão de toda a organização,
trabalhando em vários setores

como: financeiro, fiscal, controladoria, contabilidade e em outras
áreas administrativas e operacionais. Inscrições: De segunda a sexta, das 7h as 16h, até o dia 31/
07/2022, na E.M. Contador
Waldomiro Domingos Justolim.
Duração: três semestres. Das
19h as 22:15h. Ensino presencial. Informações: (19) 3493-2245.

C ÂMARA

Executivo quer parcelar
débitos da CPFL com SAAE
A 17ª sessão ordinária da
Câmara Municipal de Rio das Pedras, ocorrida nesta última segunda (6) apresentou a recepção de
dois Projetos de Lei e um Projeto
de Resolução da Casa, além de 11
Indicações inseridas pelos vereadores. Com a presença de todos os
parlamentares, deram entrada na
sessão o Projeto de Resolução visando disciplinar a outorga de
Moção pela Câmara e o Projeto de
Lei do Executivo do Legislativo de
autoria dos vereadores Edison
Marconato (PSDB), Geraldo José
dos Santos (União), Max Prestes
dos Santos (União) e Sérgio Roberto Cecotte (PSB) para regulamentação da concessão de isenção de IPTU a aposentados.
O PL do Executivo recepcionado objetiva autorização para o
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, a parcelar débitos
junto à Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, e receber juntamente com o Município de Rio das
Pedras, auxílio técnico e financeiro
da CPFL para implantação de Projeto de Eficientização Energética.
Já as Indicações dos vereadores abordaram solicitações como
do vereador Edison Marconato,

que pediu a poda das arvores que
estão na Rua Vitorio Hermínio
Delagracia no bairro Vitoria Perin Cezarin (Pombal) e a construção de uma calçada para beneficiar os moradores deste bairro.
Já o vereador Max Prestes dos
Santos solicitou a construção de calçada de passeio público localizada
na Avenida Ana Negri Gramani
(Dona Antonieta), melhorias na iluminação e providenciar a colocação
de braço de luz no poste localizado
na Avenida Prefeito Nicolau Marino e manutenção da pintura de solo
localizado na Rua Jose Grecco Macedo, ambas no bairro Cambará.
Os pleitos do parlamentar José
Nivaldo Ferreira Diniz (PSDB) foram para que seja fechado buraco
e consertada a camada asfáltica
na Rua Moacir Antônio Cezarim,
próximo ao nº 246 no Conjunto
Residencial Vitório Cezarino e a colocação de lâmpadas nos postes
existentes na “Praça da Bíblia”, localizada entre a Avenida José Augusto da Fonseca e Rua Quintino
Bocaiuva, no bairro Bom Jesus I.
Utilizaram a Tribuna Livre
os vereadores Jeandre Deive
Roncato (PSDB) e Professor
Geraldo José dos Santos.

Preocupação do Município
de Rio das Pedras é com a
saúde das crianças; são kits
com creme dental, escova e fio
O secretário de Saúde, Joaldo Gonçalves de Oliveira,
anunciou esta semana o projeto da Prefeitura Municipal de
Rio das Pedras, através da Secretaria de Saúde, que irá distribuir um Kit de Saúde Bucal
para todos os alunos da rede
pública. Serão 5.500 kits contendo Creme Dental, escova e

Preocupação da Prefeitura é com saúde das crianças

fio dental além do estímulo
para que usem os kits na escola já que lá os alunos fazem boa
parte das suas refeições diárias. “A prevenção à doenças da
boca e dos dentes precisa começar já na infância para que
não se transforme em problemas maiores no futuro”, afirma o secretário Joaldo.

Dentes: Tratamento gratuito nas escolas
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A Prefeitura Municipal,
através da Secretaria de Saúde trouxe o trailer odontológico Sorriso Cidadão para as
escolas da cidade. O projeto
foi idealizado com a missão
primordial de prevenir e promover saúde bucal em prol do
cidadão. Ele já acontece por
oito anos com mais de 60.000
atendimentos. No cronograma do ano letivo de 2022,
além das Escolas Municipais
de Piracicaba e Rio das Pedras, foi incluído as Escolas
da cidade de Águas de São
Pedro e São Pedro. As crianças são atendidas somente sob
autorização prévia dos pais,
onde é possível realizar diversos procedimentos odontológi-

cos , sempre de forma lúdica ,
através de manejos comportamentais específicos. O benefício
inclui também o acesso direto
com a profissional , Dra Fernanda Abrahão, dentista que atende
as crianças , através do WhatsApp (19)997080799 , Instagram:
@trailersorrisocidadao e Facebook: @sorrisocidadaotrailer .
A realização é do Sindicato
dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e região, tendo como patrocinadores Hyundai Motors do Brasil e Parque
Automotivo de empresas sulcoreanas. Neste primeiro semestre, são contempladas as
escolas Emei Prof Nelson Rosamiglia e CEI Júlia Celestino da
Cunha André serão atendidas.

Programa é promovido pelo Sindicato dos
Metalúrgicos de Piracicaba e Região

F ORMA
TURA
ORMATURA

Rio das Pedras investe em turmas do Bolsa Trabalho
O programa Bolsa Trabalho
que promove renda para os mais
carentes inclui além do trabalho em departamentos da prefeitura a realiza cursos de várias áreas. Quem trabalha, além
de ter uma renda mínima por
alguns meses, sai com novos
conhecimentos para que possa
entrar em um novo trabalho ou
mesmo obter renda trabalhando por conta própria. E nas úl-

timas semanas mais uma turma se formou nos cursos de panificação e eletricista. A formatura foi acompanhada pela primeira dama Suely Buzetto que
fez questão de entregar todos os
diplomas e parabenizar pessoalmente a todos os formandos.
Vários alunos já contaram suas
histórias sobre como estão usando os conhecimentos para melhorar suas histórias de vida.
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A formatura foi acompanhada pela primeira dama Suely Buzetto

EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas
e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Rio das Pedras/SP
- RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO
- RIO DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
ADEMILSON GOMES DA CRUZ FILHO e MIRELLY CAROLINE SANTOS DE BRITO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de máquinas, nascido em Piracicaba - SP, aos 14/
03/2000, residente e domiciliado na Rua Rafael Taranto, nº 26, bairro Nosso Teto, Rio das Pedras - SP, filho de ADEMILSON GOMES DA
CRUZ e de FLAVIA ALEXANDRA LIMA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, costureira, nascida em Rio das Pedras SP, aos 25/05/2002, residente e domiciliada Na Rua Rafael Taranto,
nº 26, bairro Nosso Teto, Rio das Pedras - SP, filha de VANDERLEI
APARECIDO DE BRITO e de EVA RAMOS SANTOS.
JEFFERSON RODRIGO AMORIM e FLAVIA ALEXANDRA LIMA ALVES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, operador de empilhadeira, nascido em Piracicaba - SP, aos 08/11/1979,
residente e domiciliado na Rua Lino Bianchim, nº 31, bairro Nosso Teto,
Rio das Pedras - SP, filho de PEDRO AMORIM e de MARIA NEUSA
FERREIRA AMORIM; e a pretendente: nacionalidade brasileira, viúvo,
do lar, nascida em Laranjal Paulista - SP, aos 08/06/1976, residente e
domiciliada na Rua Lino Bianchim, nº 31, Núcleo Habitacional Lúcia
Tara, Rio das Pedras - SP, filha de JOAQUIM CORREA DE LIMA.
MAIKON PACHECO BETIM e MICHELLE ZAMBRETTI, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, alinhador autônomo, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 07/06/1985, residente e
domiciliado na Rua Antonio Angeleli, nº 53, Residencial Doutor Jorge Coury, Rio das Pedras - SP, filho de VALMIR BETIM e de VÂNIA
APARECIDA MARIANO PACHECO BETIM; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, bancária, nascida em Piracicaba - SP, aos
26/12/1985, residente e domiciliada Na Rua Antonio Angeleli, nº 53,
Residencial Doutor Jorge Coury, Rio das Pedras - SP, filha de DOMINGOS JOSÉ ZAMBRETTI e de ELENICE PAVAN ZAMBRETTI.

D ESFILE O UTONO
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Prefeitura distribui
Kits de saúde bucal
A semana passada ficou
movimentada na vida social de
Rio das Pedras. Um dos eventos mais tradicionais da cidade
esteve de volta em novo formato. O Desfile Outono Inverno
aconteceu no Centro Pedagógico
em dois dias e trouxe as novidades da estação para o público.
Cerca de 30 modelos de Rio
das Pedras tiveram a chance de
desfilar na passarela vestindo
roupas e acessórios de 5 lojas diferentes. As lojas Lua de Mel, Ótica conceito, Carambola, Óptica

Riopedrense e Namaste Modas
deixaram o público informado e
encantado apresentando as suas
novas coleções. Um outro fenômeno que aconteceu paralelamente ao desfile foi a movimentação virtual. A maioria das lojas fez transmissão do seu desfile como “live” pela internet, além
de milhares de fotos sendo postadas enquanto o evento ia acontecendo. Devido ao sucesso do
evento, os organizadores já anunciaram que em outubro haverá a
versão Primavera/Verão.
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EDUARDO SANTOS e CIBELE CAROLINA DA SILVA CESARINO,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, estudante,
nascido em Piracicaba - SP, aos 20/06/1991, residente e domiciliado
na Rua Sete, nº 172, bairro Ouro Fino, Rio das Pedras - SP, filho de
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, nascida em Rio das
Pedras - SP, aos 12/10/1996, residente e domiciliada na Rua Sete,
nº 172, bairro Ouro Fino, Rio das Pedras - SP, filha de ROBINSON
CESAR CESARINO e de ANGELA MARIA DENIS DA SILVA.
JOSÉ RENATO FILISBINO e MARCIA MASCHIO, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em Capivari - SP,
aos 01/01/1987, residente e domiciliado na Rua João Batista da Silveira,
nº 35, bairro José Angelo Montagnani, Rio das Pedras - SP, filho de
JOSÉ PEREIRA FILISBINO e de GILDECÍ FERREIRA SANTOS FILISBINO; e
a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascida em
Jandaia do Sul - PR, aos 24/01/1977, residente e domiciliada na Rua João
Batista da Silveira, nº 35, bairro José Angelo Montagnani, Rio das Pedras
- SP, filha de CLÉZIO MASCHIO e de ERNESTINA RIBEIRO MASCHIO.
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,09 de junho de 2022. A
Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA

CAMPANHA DO AGASALHO
A previsão de uma nova frente
fria para esta semana já movimentou o Fundo Social de
Solidariedade. A Campanha
do Agasalho, além de ter colocados postos de arrecadação em prédios públicos e
também pelo comércio da cidade, vai agora fazar um “arrastão” pelos bairros. No sábado, dia 11 de junho, pela
manhã, os bairros do Bom
Jardim e Bom retiro receberão os funcionários e voluntários que passarão de casa em

casa arrecadando agasalhos,
cobertores e alimentos para
ajudar aos mais necessitados. A ação visa tornar mais
simples a doação, já que os
bairros se localizam mais distantes do centro e muitas vezes as pessoas simplesmente esquecem de separar os
agasalhos para serem doados. A retirada das roupas e
mantimentos em casa traz
mais comodidade à quem
quer doar que não precisa sair
de casa para fazer isso.

Evento aconteceu no Centro Pedagógico, durante dois dias

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

A Tribuna Piracicabana
A16

Quinta-feira, 9 de junho de 2022

