NO PINTADO NA BRASA
Denis Andia (ao centro), exprefeito de Santa Bárbara
D’Oeste em dois mandatos segui-

dos, esteve ontem (15) no Restaurante Pintado na Brasa, junto com o ex-prefeito de Rio das
Pedras Carlos Defavari, amigo
há muitos anos, e foram recebidos pelo proprietário, Reinaldo
Costa. “É uma alegria receber
pessoas de destaque e agradeço
a atenção de todos os dias”, disse Reinaldo. Andia é pré-candidato a deputado federal pelo Movimento Democrático Brasileiro
(MDB) e sua base eleitoral é a
vizinha Santa Bárbara D’Oeste.

Multinacional francesa investirá
R$ 30 milhões em Piracicaba
Início das atividades está previsto para o 1º semestre
de 2023 e vai gerar inicialmente 40 empregos diretos
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A multinacional de capital
francês SNF, líder global em especialidades químicas, vai investir R$ 30 milhões em uma unidade em Piracicaba, localizada
no Distrito Industrial Uninorte, uma área com 10 mil m².
O anúncio oficial aconteceu
ontem, 15, em reunião no Centro
Cívico, que contou com a presença do prefeito Luciano Almeida,
de José Luiz Guidotti Júnior, da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico Trabalho e Turismo
(Semdettur), de Sérgio Perecin,
diretor-geral da SNF e de Roberto Mello Ayres, da F.Martini. O
início das atividades em Piracicaba está previsto para o 1º semestre de 2023 e deve gerar inicialmente 40 empregos diretos.
Durante a visita o prefeito
Luciano Almeida lembrou que a
atual Administração ofereceu
todo o suporte técnico e institucional que possibilitasse a vinda da
SNF ao município. Ele comentou
ainda que a notícia só vem confirmar a recuperação que Piracicaba vem tendo nos últimos me-

ses, principalmente no segmento
da Indústria, um dos principais
alicerces da economia local.
José Luiz Guidotti Júnior
acenou ainda com a possibilidade de sua Pasta se dedicar à formação de mão de obra na área
química, para atender à demanda da SNF. Guidotti Jr. sinalizou, ainda, a alternativa de criação de um curso de qualificação da área na Fundação Municipal de Ensino (Fumep).
OPÇÃO POR PIRACICABA - Sérgio Perecin disse que a
SNF estudava a implantação de
uma nova planta em várias cidades do Estado de São Paulo e
que a opção por Piracicaba, entre outros motivos, se deveu
principalmente pelo atendimento e esforço da Semdettur em
trazer o investimento para a cidade. Outro fator que também
pesou é a força que município
possui nos setores de caldeiraria
e metalurgia, considerados como
principais fornecedores da multinacional, fato este que facilitará o seu processo de logística.
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Roberto Mello Ayres, Sérgio Perecin, Luciano Almeida e Guidotti Jr.

Ele comentou ainda que a
unidade de Piracicaba vai atuar
na produção de especialidades
químicas, tais como polímeros, dispersantes, antiespumantes, que
serão aplicados em inúmeros processos industriais. “Importante
destacar que a SNF detém a certificação nos programas mais elevados de sustentabilidade da indústria mundial e implementará
os mais rigorosos padrões de pro-
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BOA POLÍTICA
Os opositores políticos vão
discordar, e podem, mas o fato é
que Pedro Kawai (PSDB) e Rai de
Almeida (PT) estão na linhagem
de dois partidos (e de dois prefeitos – Barjas Negri e José Machado) que marcaram época e fizeram
a história de Piracicaba ganhar em
dimensão e grandeza. Ora discordando ora concordando um com o

outro, Kawai e Rai dão exemplo de
boa política e de respeito mútuo. Aliás, às vezes combinam até a cor da
roupa e dão prova que a política
não é só amarela, azul ou vermelha
– também pode ser cor-de-rosa.
Edição: 20 páginas
(inclui Céu da Boca)

Transporte público: bilheterias
já emitiram 13 mil novos cartões
A campanha realizada pela
Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), de ampliar a emissão de cartões a todos os terminais de ônibus de Piracicaba já
gerou mais de 13 mil novos cartões desde o mês de fevereiro.
As bilheterias agora realizam
cadastro e emissão do cartão do
transporte público e essa iniciativa teve grande aceitação dos usuários. Foram emitidos cartão valetransporte, cartão popular e escolar em todos os seis terminais da
cidade. A campanha tem parceria
da empresa TUPi Transportes.
A primeira via é gratuita e
pode ser feita em qualquer terminal, bastando levar um documento original com foto. O
cartão popular garante tarifa a
R$ 4,90 a todos os usuários.
SERVIÇO – A emissão da
primeira via do cartão popular,
vale-transporte e o recadastramento escolar podem ser feitos

Isabela Borghese

nos terminais Central, Pauliceia,
Vila Sônia, Cecap, São Jorge e
Piracicamirim. A loja da TUPi
emite 2ª via do cartão popular e
do vale-transporte e a 1ª via do
cartão escolar e dos cartões de
gratuidade. A loja da TUPi fica
na avenida Armando de Salles
Oliveira, 2001, Centro, ao lado
do TCI e funciona de segunda a
sexta-feira das 8h às 17h e aos
sábados das 8h às 12h. Mais informações no site https://
www.tupitransporte.com.br/
faca-seu-cartao ou pelos telefones 0800 770 35 53 e 3417-1600.
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PROFESSORA
BEBEL

ALEX DE
MADUREIRA

O sistema de videomonitoramento do aeroporto
Pedro Morganti deverá ser
implantado já no início do
próximo semestre e será
custeado com emenda de
R$ 130 mil destinada pela
deputada estadual Professora Bebel (PT). A6

Visando a retomada do programa Bom Prato na cidade, o deputado estadual
Alex de Madureira (PL) se
reuniu com a secretária estadual de Desenvolvimento
Social, Laura Machado, e
com a titular da Smads,
Euclidia Fioravante. A12

Às pessoas de má-fé
Luciano Almeida

P
Emissão de cartões em todos
os terminais de ônibus da cidade
facilitou a rotina dos usuários

dução e processos na planta de
Piracicaba” destacou Perecin.
A SNF é uma empresa líder
global em especialidades químicas com sede na região de Rhône-Alpes, na França. Com 21
plantas de produção na Europa, Ásia, Oceania e Américas alcança a capacidade de produção
de 1,3 milhão de toneladas/ano,
sendo a maior produtora de polímeros solúveis do mundo.

oucas vezes ou
quase nunca
me manifesto
a respeito de opiniões exaradas por
pessoas a respeito
do meu trabalho
como prefeito de
Piracicaba. Prefiro
responder com ações e atitudes.
Porém, a maioria destes ataques tem sido desferidos contra
minha pessoa e não contra o meu
trabalho. Diante disto, venho a
público dizer BASTA! O desrespeito a mim ou a minha família
não será mais tolerado e ações
cabíveis serão tomadas. Não
misturo política com questões
pessoais e muito menos com religião e não concordo que pessoas
movidas por interesses escusos e
políticos o façam. Aliás, as sandálias da humildade, tão propagadas pela religião católica, andam
em falta na postura de alguns.
Em que pese a minha religião ser um assunto pessoal e não
dizer respeito a ninguém, sou devoto de São Francisco de Assis,
pois nasci no dia 4 de outubro.
Também de Nossa Senhora de

Fátima, em respeito ao
meu falecido pai. Volto
a clarear que não houve
mudança do feriado de
Santo Antonio. Somente a troca com a sextafeira para aos funcionários públicos que representam menos de 2% do
total da sociedade piracicabana e, mesmo assim, puderam exercer sua manifestação de fé, já que os eventos
foram até o final da noite e ainda
vão perdurar durante toda semana, conforme apoio dado por esta
Prefeitura à Catedral de Santo Antônio, de forma GRATUITA. Com
relação à Festa do Divino, é importante ressaltar que o secretário da Ação Cultural me pediu
para ser o festeiro, fato que concordei, sugerindo um rodízio. Este
ano ele, o próximo se alguém mais
tiver interesse, e no último ano de
mandato serei eu. Simples assim.
Sem ufanismos ou maldades.
Mas a razão principal da alteração específica desta semana nos
serviços públicos foi um pedido dos
próprios servidores. Coisa que um
pseudo-sindicalista não é capaz de
entender, pois na verdade nunca
respeitou os funcionários públicos.

Em que pese a
minha religião
ser um assunto
pessoal (...), sou
devoto de São
Francisco de Assis
Especialmente nestes últimos 20
anos, pois acobertou todas as mazelas perpetuadas contra os mesmos por gestões anteriores, que
nada fizeram em prol da categoria, num verdadeiro ato de traição que faria o apóstolo traidor
Judas corar de vergonha.
E agora, quando pela 1ª vez
um gestor reconhece, valoriza e
respeita o funcionalismo público,
esse Judas do sindicalismo aparece das cinzas e ataca o prefeito e as
ações que ele promoveu em favor
da categoria. Seria hilária se não
fosse assustadora a atitude deste
cidadão que, por questões pessoais, conluio com gestões anteriores e política, prejudica os funcionários e tenta ardilosamente e
maldosamente transferir esta responsabilidade para o prefeito, para
Câmara Municipal, secretários
municipais e quem mais não concordar com seus devaneios, porém
sem nunca olhar para o espelho.

Com o único propósito de
saciar seu interesse pessoal e
por obrigação escusa de apoio
à gestão anterior, este indivíduo, juntamente com um expolítico condenado em 2ª instância por improbidade administrativa, danos ao erário e enriquecimento ilícito, tentam,
por meio de artigos recorrentes nos jornais e de circulação
de vídeos, confundir as pessoas
de boa fé com falácias e mentiras, de novo, com ataques a minha pessoa e a minha família.
Não é fácil a vida pública.
Somos expostos, perdemos a liberdade e a privacidade. Mas
foi e é uma escolha de vida.
Não me arrependo, pois, vim
para doar à sociedade alguns
anos da minha vida em prol
da nossa cidade. E vou cumprir
este objetivo até o fim, com respeito às pessoas, aos recursos públicos e aos 85.081 votos que recebi. Mas não aceitarei ataques
pessoais. São todos muito
bem-vindos os que querem debater ideias e projetos para
nossa cidade. Ao resto, a LEI.
———
Luciano Almeida, prefeito de Piracicaba

CID
ADE É CAMPEÃ DOS JOGOS DA MELHOR IDADE Uniodonto
IDADE
Piracicaba
faz 40 anos
A10

Presente em cerca de 18 municípios e reunindo 350 cirurgiõesdentistas cooperados, a Uniodonto Piracicaba completa, hoje, dia 16,
40 anos de fundação. Cláudio Zambello, diretor-presidente da Uniodonto Piracicaba, diz que a data é
de comemoração principalmente
pelo investimento feito ao longo
destas últimas quatro décadas, seja
no capital humano, como na infraestrutura. Atualmente, os serviços da cooperativa são utilizados
por cerca de 80 mil pessoas. A11

A Tribuna Piracicabana
A2

Quinta-feira, 16, e sexta-feira, 17 de junho de 2022

Religião no Brasil: um bom negócio
José Osmir
Bertazzoni

P

odemos ficar surpresos se analisarmos a veracidade dos dados que relatamos com pesquisas
em matérias jornalísticas, publicações especializadas e na rede mundial de computadores (páginas seguras e reconhecidas). Com dados
atualizados, somos informados
sobre o poder dos 62,2 milhões
de eleitores evangélicos dos EUA
que se fortaleceram durante os
anos do governo Trump, período de apenas quatro anos em que
Jerusalém fora declarada a Capital Indissolúvel do Estado de
Israel com a transferência da
embaixada americana, mesmo
contrariando a questão palestina.
No nosso país, temos um xerox reaproveitado dos americanos
e em plena operação em nosso meio,
doutrinado por grupos evangélicos neopentecostais ou “pró-sionistas” que se fortaleceram e se levantaram em alguns países da
América Latina, formando verdadeiras potências capazes de mudar o desenho da geopolítica nas
relações diplomáticas de seus países em um “papel pró-israelense”.
O que poucos brasileiros sabem é que esse fenômeno se evidencia no Brasil sob o comando
de organizações não governamentais (ONGs) americanas
como: Eagles' Wings Brazil, em
parceria com Dunamis, Zion
Church Brasil e Committee for
Accuracy in Middle East Reporting in America (Organização dedicada a promover uma organização de proteção ao Estado de
Israel na diplomacia internacional). Essas entidades são as financiadoras ativas deste processo mecânico de transformação.
O Brasil, descoberto e colonizado pelos portugueses, virou
um excelente ponto de partida
para a difusão de um conceito
de proteção a Israel com forte
incidência sul americana. Hoje os
evangélicos atingem 31% da população, erodindo o seguimento

de igrejas mais moderadas, como a católica,
ou mais progressistas,
como as protestantes.
O Brasil é um país
de 214 milhões de habitantes que vem sendo
abalado por crises, entre elas agora notamos
as “religiosas”, com consequentes fraturas sociais e culturais. Isso tudo ocorre
em uma nação multicultural e
multiétnica, onde há pelo menos
um século os brancos não são
mais a maioria e, mesmo assim,
os homens brancos de 60 anos
continuam a representar firmemente o grupo hegemônico à
frente do país (85% da Câmara e
do Senado, segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, 2020).
Podemos revisar as matérias
jornalísticas acerca do nascimento das igrejas neopentecostais no
Brasil com imagens de estádios de
futebol com milhares de pessoas
urrando enquanto seguranças
saiam com sacos de dinheiro nas
costas para carregar carros fortes.
O processo foi iniciado com o financiamento estatal de uma emissora poderosa no sistema de telecomunicação do país para uma dessas denominações. Esses “neoevangélicos” se tornaram tão hábeis em
manipular os meios de comunicação de massa que, em 2015, autoproclamaram seus criadores
como “Bispos” e até “Apóstolos”.
O sucesso da pregação ocorreu principalmente devido à sua
"teologia da prosperidade", uma
nova forma de interpretação dos
Evangelhos combinado com o capitalismo: relação entre “deus” (o
produto a ser vendido) e os clientes “fiéis” (fonte das riquezas) a
serem explorados. Vender o “deus”
de Israel se tornou um negócio altamente rentável. Tudo relacionado à prosperidade e à cura das
doenças mais graves; a saúde eterna garantida aos homens, oferecida pelas igrejas denominadas “neopentecostais”. Os “crentes” foram
atraídos e atrelados a uma equação de mercadológica. Tudo muito convincente, o homem agrada-

É notável que os
evangélicos se
definem como
"cristãos sionistas",
porque acreditam
no retorno do
Messias
ria a “deus” contribuindo fortemente com as igrejas, e “deus” lhes
devolveria as riquezas e saúde de
forma negociada; uma intercessão mercantil direta com o “criador”. Os “verdadeiros cristãos”
teriam como principal obrigação
agradar a “deus” com bens materiais, dinheiro ou outras formas,
somente assim se tornariam pessoas bem-sucedidas.
Nesta visão não se poderia
deixar de lado o poder. O Poder
político seria o objetivo principal a
ser atingido, portanto, demonizaria os pobres, associando-os à incapacidade e somente os ricos chegariam ao paraíso. Não obstante a
este preceito, paradoxalmente, as
igrejas neopentecostais teriam
grande adesão nas comunidades
mais carentes e precárias, assim
como no mundo do crime: pessoas marginalizadas se convenceriam de que suas doações materiais
a “deus” seriam suficientes para
justificar a absolvição dos crimes
cometidos. Por mais falsas que
pareçam suas alegações, o parlamento brasileiro, neste atual
mandato 2018 a 2022, possui
203 da bancada evangélica, do
total de 594 parlamentares.
A relação com Israel se tornaria a fantasia primordial do presidente Bolsonaro, substituindo
com a relação diplomática com o
pequeno país judeu a real prioridade dos BRICS. A justificação?
Não poderia ser o fraco intercâmbio comercial entre os dois países.
Tudo se resume a uma emoldurada atração da parte das igrejas
evangélicas por Israel, um fetiche
historiográfico fortemente atrelado à Bíblia Sagrada. A curiosidade e a vontade de se aproximar de
Deus em momentos de dificuldades certamente levariam o imaginário popular a lembrar das aulas
de catecismo ou dos encontros do-

minicais, fortalecendo as esperanças não fundadas em imagens,
mas em um imaginário psicológico intrínseco aos nossos povos.
É notável que os evangélicos
se definem, pela razão exposta no
parágrafo anterior, como "cristãos
sionistas", porque acreditam no
retorno do Messias, não no Messias Jesus escrachado pelos judeus (porém isso é uma outra história que deverá ser reescrita).
Propagando o mito de um país
pequeno e sem recursos que conseguiu se firmar como um grande poder em uma região difícil
como o Oriente Médio, os fiéis
aspiram fazer parte desse "povo
escolhido": judeus que se destacam em todos os campos e que
são recompensados por Deus por
seus serviços com proteção. Vamos esquecer Jesus de Nazaré,
que era pobre, e esperar um novo
Messias, Rico e Poderoso, que
salvará seus seguidores. Logo, Israel e o povo judeu é a salvação!
As igrejas pentecostais fortalecendo uma “relação especial” que beneficia ambos os lados: às igrejas evangélicas, pelas vantagens que derivam de
sua presença e difusão na Terra
Santa e entre os povos africanos,
entre os quais trabalham como
missionárias; e à Israel, pela constante busca de apoio diplomático em países do terceiro mundo.
Temos que deduzir que, entre
outras questões mais profundas
que derivam deste arcabouço de
análise, esta aliança pode ser ainda mais perigosa: o governo Bolsonaro engaja-se em um genocídio cultural dos povos indígenas
com apoio de uma igreja fundamentalista com disposição para
reescrever a história cultural do
país por meio da erradicação dos
cultos africanos, a partir do incentivo da provocação a vandalismos
nos terreiros, constantemente cometidos por evangélicos. A laicidade estabelecida na constituição
se transformaria em letra morta;
ninguém poderia pensar ou crer
diferentemente, este é o objetivo.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado

Creio em um só corpo
Antonio Lara

A

Igreja Católica
celebra, nesta
quinta-feira, a
festa do Corpo de Cristo. Para nós cristãos, o
corpo de Cristo impregna a nossa vivência espiritual de consistente
materialidade. Não
cremos num Deus abstrato, como
aquele que a idolatria do mercado venera como Senhor de uma
liberdade que, na ânsia de lucros, sacrifica a justiça. No esteio da fé hebraica, cremos em
fatos históricos datáveis sobre os
quais se assenta a liturgia cristã.
No centro da historicidade
emerge a figura de Jesus de Nazaré. Ele impregna o nosso (in)
consciente coletivo. Sua encarnação introduziu a presença viva de
Deus na condição humana. Neste corpo de carne, de alegrias e
dores. Deus quis resgatar sua
Criação, tinha razão Helio Pellegrino ao insistir que não há nada
mais radical do que “proclamar a
ressurreição da carne”. No entanto, quantos persistem no caminho
inverso, num platônico esforço de

exaltar o espírito em
detrimento do corpo!
Aos olhos da fé, o
corpo de Cristo vive
entre nós no pão eucarístico que representa
tudo isso que de fato
traz ás pessoas: a lei
que assegura na terra
aos agricultores ao
gesto de carinho que
reinstala o amor. Se não há direito a terra nem à ternura, o
corpo é negado, vilipendiado, rejeitado. Mas nós também somos
corpo de Cristo, na comunhão da
fé e na unidade eclesial, e somos
moradas vivas de seu Espírito
pelo sacramento do batismo.
Teilhard de Chardin, enfatizado a teologia paulina, via toda
a Criação, das partículas atômicas ao movimento das galáxias,
como corpo de Cristo em expansão cósmica. No entanto, quantos tabus e preconceitos ainda cercam o corpo! Mesmo em escolas
modernas ao tema não ultrapassa o enfoque biológico. Sexualidade e afetividade permanecem
temas clandestinos. Reforça-se,
assim, a ideologia patriarcal de
submissão de corpo feminino ao
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Malha-se o corpo
com uma
dedicação nem
sempre igual à
malhação do
espírito
domínio masculino, aprofundando os dualismos que emanam do
mito de que os papéis feminino e
masculino estariam definidos segundo suas respectivas naturezas.
Ora, foram às definições supraestruturais que surgiram a posteriori para legitimar a apropriação do corpo da mulher pelo homem, levando-a a se pensar como
ser no mundo em função de si
mesmo, mas de outro sexo, a ponto de ela encarar o seu corpo como
algo estranho, cujo funcionamento só seria adequadamente controlado por uma categoria específica de homens – os médicos.
Essa clandestinação do corpo como algo cercado de tabus e
preconceitos é que tantos reforça seu exibicionismo pornográfico. Basta observar na internet
ou numa banca de revistas! Nas
capas, corpos como pratos de um
cardápio. No entanto, aqueles
mesmo modelos sabem que o preço do sucesso não paga o valor
da vida. Ao contrário, sonega o
que há de mais vital: a subjetividade, o recôndito do coração, o
direito de se interrelacionar
como pessoa, sem se ver reduzido a mero objeto de consumo.
Malha-se o corpo com uma
dedicação nem sempre igual à
malhação do espírito. Menos cultura e mais vitaminas! Morremos todos saudáveis e esbeltos.

Nunca se falou em corpo como
agora, que tanto o profana. Nas
fábricas o corpo do operário atrela-se ao ritmo da máquina, como
Chaplin critica em “Tempos Modernos”. Por que os agricultores,
que fazem tantos trabalhos físicos, não possuem corpos atléticos? Seus corpos, em geral, são
duros, rígidos, contraídos, porque usados apenas como ferramenta, e não como expressão do
ser que somos nessa indivisível
unidade corpo-espírito. Felizmente, os movimentos feministas atuais em prol do resgate do
corpo, influindo em movimentos
espirituais que redescobrem o
corpo como forma de oração.
A respiração, a postura, a
dança, são importantes na oração, conforme atestam as tradições bíblicas e liturgias. A oração
que não integra o corpo e, com
ele, toda a realidade circundante, histórica e natural, tende a cair
no narcisismo espiritualista que
faz prece o bem-estar perante a
graça divina, que é tanto mais eficaz quanto mais a pessoa se entrega e se integra no corpo de Cristo, que se prolonga no sofrimento
do oprimido e se dilata na evolução do universo. Aliás, todo o
universo é o nosso corpo. Em nossas células, moléculas e átomos,
esta gravada a história de nove
ou 15 bilhões de anos, do BigBang à pessoa que somos. Em cada
um de nós o universo adquire
rostos e consciência. Personalizase, contempla sua própria harmonia e bela... Creio em só corpo...
———
Antonio Lara, articulista;
Alprocol_harum@hotmail.com

Coluna Espírita

Com qual de seus nomes
os espíritos se identificam?
Alvaro Vargas

C

onsiderando as múltiplas
reencarnações dos espíritos, com nomes e nacionalidades diferentes, é comum nos
questionarmos com qual denominação eles se manifestam nas
reuniões mediúnicas. Conforme
as informações colhidas nas
obras espíritas, geralmente mantemos o nome após a última desencarnação, pelo fato de estarmos condicionados a isso, raros
são os que já evoluíram e conseguem se recordar imediatamente das existências passadas. As
almas comuns dos homens necessitam de um cuidadoso trabalho de regressão de memória
supervisionado pelos mentores
espirituais, sempre por alguns
períodos, de modo a não causar
um sofrimento desnecessário sobre a lembrança dos equívocos
pretéritos. No caso das mensagens transmitidas pelos espíritos
superiores, estes, por humildade,
preferem se ocultar em renomes
que não destaquem a sua notoriedade, pois o importante é o teor
da mensagem, não a sua assinatura. O guia espiritual do saudoso médium Chico Xavier, se apresentava como Emmanuel, mas
dentre outras reencarnações, foi,
na última existência, o missionário Padre Manoel da Nóbrega. A
mentora espiritual de Divaldo
Franco apresenta-se como Joanna de Ângelis. Em sua última romagem terrena foi a Soror Joana Angélica, assassinada por soldados portugueses no período de
independência do Brasil. Já em
outra existência, foi Joana de
Cusa, quando conhecera e
acompanhara Jesus na Galileia.
O espírito Carlos Chagas,
renomado cientista que psicografou, através do médium Chico
Xavier, várias obras sobre a vida
no mundo invisível, optou por
utilizar o nome de André Luiz. A
sua decisão foi motivada pelo estresse sofrido pelo médium, com
relação a um processo movido
pela família do escritor Humberto de Campos, falecido em 1934.
Antes de seu regresso para o
além-túmulo, como membro da
Academia Brasileira de Letras,
não reconheceu a autenticidade
das mensagens psicografadas
por Chico em seu primeiro livro
(Parnaso de além-túmulo). Intrigante, pois na erraticidade, esse
foi o médium que ele que utilizou
para transmitir as suas obras. A
viúva e filhos de Humberto ajui-

O fundamental
é vivenciar os
ensinamentos
de Jesus
zaram uma ação declaratória
contra Chico Xavier em 1944, reclamando os direitos autorais.
Talvez, buscando notoriedade, o
advogado contratado requereu
um depoimento do próprio espírito. Felizmente, o juiz não ultrapassou os limites das normas jurídicas. Considerou inepta a ação,
alegando a falta de direitos civis
após a morte da pessoa, portanto, os herdeiros nada tinham a
reclamar. Esses ainda recorreram, alegando falsidade da autoria. A defesa, em contrapartida, apelou para um texto inédito de Humberto, psicografado,
tornando essa ação infrutífera
(Nosso Chico, cap. 10, Saulo
Gomes). Após a conclusão desse
processo, o espírito Humberto
optou por usar o nome “Irmão
X”, evitando maiores dissabores
para o médium e herdeiros.
Outro espírito que ocultou a
sua identidade na psicografia
com Chico foi Frederico Figner,
mas por motivação diversa. Trabalhador dedicado na divulgação do Espiritismo, foi uma pessoa caridosa e de reconhecida
qualidades morais. Na erraticidade, verificou que mesmo tendo sido um trabalhador incansável na seara espírita, não conseguiu interiorizar a contento a
Boa-nova do Mestre nazareno.
Transformado moralmente pelo
estudo e dedicação realizados no
mundo espiritual, utilizou-se do
médium Chico Xavier, publicando o livro “Voltei, Irmão Jacó”.
É uma autocrítica severa e um
alerta a todos os cristãos, particularmente os espíritas, para que
não se iludam, deslumbrados e
estacionados com as revelações
do mundo espiritual, pois, o
fundamental é vivenciar os ensinamentos de Jesus. Provavelmente, para evitar constrangimento dos familiares e amigos
que sempre o tiveram em alta
consideração, utilizou outro
nome, permitindo ao longo do
tempo, assim como ocorreu com
o espírito Carlos Chagas, que a
sua identidade fosse revelada.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Prefeitos “bonzinhos”
são malvados
José Renato Nalini

O

sistema tributário brasileiro é
uma lástima.
Sacrifica o contribuinte e os recursos obtidos
são mal aplicados. Ou
vale a pena aprovar
mais uma Emenda
Constitucional para
adiar – mais uma vez – o pagamento dos precatórios, para
sobrar dinheiro destinado ao
surreal Orçamento Secreto?
Após a Constituição de 1988,
houve uma explosão na criação
de municípios. Hoje são 5.570 e
há muitos outros distritos, povoados com cerca de oitocentos
a mil habitantes, com ânsia de
se emancipar. É claro: passará a
contar com Prefeitura e todas as
Secretarias, com seus Chefes de
gabinete, suas viaturas e cargos
em comissão, suas Câmaras Municipais com vereadores pagos e
outra estrutura funcional.
Quantos dos municípios
brasileiros têm autonomia financeira? O quadro é tétrico.
Toda essa estrutura sufoca o
Estado brasileiro, que não consegue dar educação, saúde e moradia para milhões, para sustentar
a máquina governamental.
Pois bem. Ao município, no
quadro da tributação, incumbe
cobrar IPTU – Imposto Predial
e Territorial Urbano e ISS –
Imposto sobre Serviços. Ocorre
que muitos chefes de Executivo
municipais deixam de cobrar o
IPTU, para não desagradar o
eleitorado. Parecem “bonzinhos”, em relação aos devedores. Mas são “malvados” quanto a todos os demais muníci-

pes. Deixam de cumprir com os deveres
básicos de um governo municipal, renunciando a receita própria e legítima, para
fins eleitorais. Quando não, para permitir
que vigore a “matriz
da pestilência” chamada reeleição.

Quantos dos
municípios
brasileiros têm
autonomia
financeira? O
quadro é tétrico

Seria ótimo que o Tribunal de
Contas do Estado coibisse essa
prática lesiva do interesse geral,
pois renunciar a receita pode
configurar até algum ilícito na
área da improbidade administrativa. E também ajudasse o Judiciário a se livrar do pesadelo da
execução fiscal, um papel de cobrador de dívidas do Estado, que
poderia ser transferido com vantagens para as delegações extrajudiciais, mais céleres, mais eficientes e que nada custam ao Erário. Um bom começo seria protestar a Certidão da Dívida Ativa em
lugar de remeter à combalida
Justiça milhões de documentos,
raramente convertidos em satisfação do crédito tributário.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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A conta não fecha
Gaudêncio Torquato

SEM TRÉGUA
Nada muda em Brasília envolvendo os poderes executivo e
judiciário. Pelo contrário. Aliás,
já existe uma definição singularizada: o desentendimento envolve pessoas e não instituições.
Jair Bolsonaro não se entende
com Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O presidente dispara e os
magistrados respondem. Ou
vice-versa. Se Jair Bolsonaro,
extrapola, os ministros colaboram com atitudes bastante questionadas. Opiniões asseguram

ser impossível uma solução. Pelo
menos no momento. E, depois,
após as eleições? É melhor nem
pensar. Impossível imaginar ou
adivinhar. Contudo, uma coisa
é certa: quanto mais combustível, maior o incêndio. Caso previsões pessimistas vierem a se
confirmar, que as partes não demostrem surpresa ou espanto.
Afinal, está explícito os equivocados e perigosos comportamentos
e, em se tratando de autoridades relevantes, obrigatoriamente, as duras consequências deveriam (e devem) ser consideradas.

A desqualificação das
sentenças oriundas
da Lava Jato
Dirceu Cardoso Gonçalves

A

reivindicação das mega empreiteiras – de rever os acordos de leniências onde prometeram pagar R$ 8 bilhões ao
erário para reparação dos atos de
corrupção de que participaram –
tem lógica. A lógica está no salvamento do ex-presidente Lula a partir do Supremo Tribunal Federal
onde, de presidiário cumprindo
pena, foi reabilitado e hoje é candidato a mais um mandato presidencial e polariza com o atual presidente. Raciocina-se que, se o cacique político pode deixar de cumprir as penas que lhe foram impostas, porque não fazer o mesmo
com as corporações que ensejaram
e participaram dos desvios do dinheiro público cujos dirigentes, encarcerados, foram compelidos a
revelar todo o esquema e a aceitar
a devolução de parte do montante
desviado e outras reparações.
Observe-se que, a partir da penada do ministro Edson Fachin, que
encontrou vícios formais - o CPF
para as condenações de Lula seria
outro, diferente do seu, e indevida a vara judicial que o condenou
- o ex-presidente foi libertado e as
penas que o mantiveram no cárcere por 580 dias e ainda deveriam
prolongar sua estada foram caindo por diferentes motivos, até por
prescrição. Em momento algum
houve a descondenação por não
cometimento dos delitos apurados, mas por acessórios, sendo o
principal delas o frágil entendimento de que a 13ª Vara Federal de
Curitiba, então presidida pelo juiz
Sérgio Moro, não era o foro competente para as decisões. Isto é, o
crime não é reconhecidamente negado, mas quem julgou não poderia tê-lo feito. É daí que veio o voto
de desconfiança da alta corte ao
ex-juiz que abandonou a carreira
e transformou-se em político, mas
tem dificuldade para se viabilizar
perante a Justiça Eleitoral.
Dentro do mesmo raciocínio
que move os empreiteiros, é bem
provável que outros réus da Operação Lava Jato também venham
a requerer benefícios inicialmente
inimagináveis. Os ex-administradores da Petrobrás e de outras
estruturas governamentais, que
desviaram elevadas somas e no
decorrer das investigações firmaram acordos devolvendo parte
do produto do furto, poderão,
por exemplo, propor deixar de
pagar o que ainda devem ou pedir o dinheiro de volta – como
fazem as grandes empreiteiras –

Não será difícil
surgirem pedidos
de
indenização
pela prisão e dano
à reputação dos
envolvidos
já que confessaram os ilícitos e
repatriaram o numerário sob
pressão. Poderiam até requerer
atestado de honorabilidade que,
similarmente ao proporcionado
ao político, os colocassem em
condições de retornar aos postos
onde, segundo os processos de
sentenças abortadas, participaram dos esquemas de corrupção.
Nada pessoalmente contra
Lula ou qualquer outro pretendente de posto eletivo. Apenas a observação de que a marcha dos
acontecimentos está deixando um
rastro de questões não solucionadas que no futuro deverão torcer
o cérebro dos que tiverem a tarefa
de relatar esse período da história
brasileira. Independente do que
venha a ocorrer como decorrência
das eleições de 2022, já está escrito nos seus anais a inédita trajetória do ex-presidente. Agora, pela
movimentação das grandes empreiteiras, não é difícil concluir que
as esquisitices estão apenas no começo e muita coisa inimaginável
ainda pode desfilar aos olhos dos
brasileiros. Os dardos já foram
apontados e alguns atirados em
direção ao juiz de primeira instância e, dependendo dos desdobramentos, não será de se estranhar que ainda se tente desqualificar desembargadores e ministros que confirmaram as sentenças oriundas da Lava Jato.
É estranho que a força-tarefa, amplamente divulgada pela
imprensa e discutida pela sociedade, tenha se desenvolvido por
sete anos, levando à prisão de centenas de figurões e só depois disso se conclua que tudo estava errado. Onde estiveram, durante
todo esse tempo, os expoentes do
Direito e as autoridades encarregadas de sua aplicação? Não será
difícil, algum dia desses, surgirem
pedidos de indenização pela prisão e dano à reputação dos envolvidos, apesar de tudo o que reconhecidamente cometeram...
———

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.

C

erca de 25% dos
eleitores não
gostariam que
Lula ou Bolsonaro fossem vitoriosos no pleito de 2 de outubro. Enquanto algumas pesquisas mostram essa
posição, outras chegam a apontar rejeição de 43%
para Lula e 59% para Bolsonaro.
Esses dados, por si só, sinalizam a
viabilidade de um nome da terceira via. Mas não é isso que se enxerga nos índices de Ciro Gomes
(PDT-CE), entre 6% e 9%, o deputado André Janones (AvanteMG), a senadora Simone Tebet
(MDB-MS), ambos entre 1% e 3%,
e os restantes pré-candidatos.
A conta também não fecha na
área do marketing político. Lula
alfineta Bolsonaro, ao dizer que
uma “canetada” basta para enquadrar a Petrobras e, consequentemente, ordenar a baixa nos preços dos combustíveis. Sugere que
“falta coragem” ao presidente. Ora,
significa que ambos se igualam na
defesa intervencionista, o uso da
caneta para definir a política de
preço da estatal. Populismo.
E mais: os dois principais protagonistas falam coisas que só
agradam a suas bases tradicionais. Bolsonaro entra na seara pessoal do petista, chamando-o de
“nove dedos”, referência a perda
de um dedo do ex-metalúrgico nos
tempos em que trabalhava no
chão de fábrica no ABC paulista.

Não satisfeito com
o ataque pessoal ao adversário, atira nas urnas eletrônicas, sugerindo fraude nas eleições, e fustiga o STF,
avisando que não cumprirá decisões da Corte,
ao atacar a decisão sobre o marco temporal
na demarcação de terras indígenas. “Uma nova interpretação querem dar a um artigo
da Constituição. E quem quer dar?
O ministro Fachin, marxista leninista. Advogado do MST. O que
eu faço se aprovar? Entrego a chave para os ministros do Supremo
ou digo: não vou cumprir”.
Lula faz defesa da regulamentação da mídia, entrando em
outros terrenos temáticos que
assustam parcelas da sociedade,
como a revogação (isso mesmo,
não apenas revisão) da reforma
trabalhista e quebra do teto de
gastos. Trata-se do renascimento de velhos programas da era
lulista no centro do poder. Dinheiro para expandir o acesso
das massas ao crédito e restabelecer as contribuições sindicais.
As falas de ambos tendem a
segurar ou a baixar sua aprovação junto ao eleitorado, o que pressupõe que fazem ouvidos de macaquinho (não ouvem, não veem,
não sentem) aos conselheiros de
marketing. Ou será que estes não
usam pesquisas qualitativas para
orientar os seus candidatos? Ou
temem receber respostas malcriadas dos interlocutores?

Os dois principais
protagonistas
falam coisas
que só agradam
a suas bases
tradicionais
O fato é que os profissionais
do marketing político não estão
dando um recado eficaz nesses
tempos de polarização acirrada
e discursos virulentos. Dizem
que estariam defasados ante a
emergência de novos polos de
difusão de ideias, como as redes sociais, onde o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro mostra ser um expert.
Já os pesquisadores deveriam chegar a um bom termo sobre metodologias usadas, a par
de uma boa explicação sobre o
significado dos índices elevados
de rejeição, que abrem grande
interrogação na sociedade.
Sobre ataques pessoais, pinço o celebre caso de Aluízio Alves, no Rio Grande do Norte, que
no início dos anos 60, fez uma
das mais retumbantes campanhas de marketing político do
país, sendo considerado um dos
precursores da atividade.
Aluízio, candidato a governador, era acusado pelo adversário de correr o Estado dia e
noite liderando multidões pelas
estradas, montado num jumento, apropriando-se do termo “cigano” a ele atribuído. Lia as
mãos das crianças, “profetizando” sobre seu futuro. Enfeitiçou

as massas. Os comícios pegavam
fogo. Dinarte Mariz, o governador, patrono da candidatura de
Djalma Marinho, menosprezava: “Quem vai a esses comícios
é uma gentinha.” Aluízio adotou o termo: “Minha querida
gentinha.” Ganhou a eleição.
Sobre populismo, lembro
Maquiavel, que relata a história de um rico romano que deu
comida aos pobres durante
uma epidemia de fome. Por
esse ato, foi executado pelos
concidadãos, sob o argumento
que pretendia fazer seguidores
para se tornar um tirano.
Quanto ao discurso, se o
candidato não apresentar bom
ideário, será mais eficaz usar a
técnica do gaguinho. Conto a história: certa vez, o governador de
Pernambuco, Moura Cavalcanti, teve de escolher com urgência
um nome para substituir seu
candidato a prefeito, que falecera. Correu para a cidade e passou
a perguntar: “Quem é mais popular na cidade?” Respondiam: “O
gaguinho”. Escolheu o sujeito. No
palanque, gritou: “Prefeito não
precisa falar. Precisa agir.”
A multidão, comovida, aplaudia o gaguinho, que apenas gesticulava com o V da vitória. Sem
dizer um A, ganhou. É o preço de
uma democracia improvisada.
———
Gaudêncio Torquato,
jornalista, escritor, professor titular da USP e
consultor político. Twitter: @gaudtorquato.

Duas decisões do STF
Almir Pazzianotto
Pinto

D

uas decisões do
Supremo Tribunal Federal
(STF) repercutem no
mercado de trabalho.
Refiro-me ao julgamento em que prevaleceu a tese da supremacia do negociado sobre o legislado e, dias depois, à decisão sobre
a necessidade de comunicação
prévia do empregador ao sindicato, nas dispensas coletivas.
Quanto à prevalência do negociado sobre o legislado, não podemos ignorar que já na década
de 1970 a Justiça do Trabalho adotava jurisprudência construtiva.
No vazio da lei, julgamentos em
dissídios coletivos de natureza econômica passaram a apresentar
soluções inovadoras. Analisem-se,
nesse sentido, os Precedentes Normativos do Tribunal Superior do
Trabalho (TST). São dessa época a estabilidade da gestante, incorporada à Constituição de 1988,
e o “salário do substituto”.
O julgado do STF confere segurança jurídica a acordos e
convenções coletivas contestados
pelo Ministério Público do Trabalho, às vezes pelo próprio sindicato signatário do documento
e, frequentemente, por trabalhadores beneficiados pela norma coletiva, como aconteceu em Programas de Demissões Voluntárias.
A segunda determina a necessidade de prévia informação, por

parte da empresa ao
sindicato, nas demissões coletivas. O acórdão
não está publicado, mas
já se faz conhecer nas linhas gerais, graças a comentários de juristas.
De todo modo, permito-me colocar duas
questões. A primeira é
quanto ao alcance da
comunicação. Seria para apenas
para dar conhecimento, ou pretende ir a fundo e impedir desligamentos? A segunda diz respeito à
expressão coletivo. Para o Dicionário Houaiss, coletivo significa
“que abrange, pertence ou é utilizado por muitos” e “conjunto de
seres ou de coisas da mesma espécie consideradas como um todo”.
Na esfera do dissídio coletivo
(CLT, Título X, Capítulo IV), o termo recebe o segundo significado.
Não se aplica a alguns ou dezenas
de empregados identificados, mas
ao conjunto abstrato e não individualizado de integrantes da categoria profissional ou econômica.
A Constituição e a CLT possuem regras claras sobre demissões. O art. 7º, I, da Lei Fundamental dispõe sobre a “relação de
emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos”.
O inciso seguinte garante ao trabalhador “seguro-desemprego, em
caso de desemprego involuntário”,
e o terceiro cuida “do fundo de garantia do tempo de serviço”.

Vacina contra a
desigualdade,
a pobreza, o
desemprego,
ainda não foi
descoberta
O art. 10, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), ordena: “Até que seja
promulgada a lei complementar a
que se refere o art. 7º, I, da Constituição”, a proteção ao demitido
sem justa causa ou arbitrariamente, corresponda à importância
“igual a quarenta por cento de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do
contrato de trabalho, atualizados
monetariamente e acrescidos dos
respectivos juros” (Art. 18 da Lei
nº 8.036/1990, com a redação
dada pela Lei nº 9.491/1997).
O art. 477 da CLT trata de
indenização paga na base da maior remuneração percebida na mesma empresa, ao assalariado
“quando não haja ele dado motivo para a cessação da relação de
emprego”. O dispositivo foi neutralizado por incompatibilidade
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que, também, colocou em desuso o capítulo
relativo à estabilidade. O art. 477A, introduzido pela Lei nº 13.467/
2017 (Reforma Trabalhista), dispensa autorização prévia de entidade sindical para dispensas individuais, plúrimas ou coletivas. Os
artigos 487/491 disciplinam o aviso prévio pago ou indenizado,

dado pelo empregador em dispensas sem justo motivo.
É cedo para tirarmos conclusões a propósito das decisões do
STF. Em relação à segunda, creio,
porém, que o gerente de recursos
humanos não deixará de notificar
o sindicato, na hipótese de a empresa se encontrar frente à necessidade de demitir empregados
para encerrar linha de produção
obsoleta; mudar o estabelecimento para outra cidade, estado ou
país; finalizar o negócio por razões
de família ou perda de interesse
econômico. É coletivização do aviso prévio individual instituída discricionariamente pelo Supremo.
Bastará à empresa informar
o sindicato e lhe fixar prazo razoável para sugerir alguma solução,
desde que possível do ponto de vista empresarial. Impugnar medida
administrativa interna, disciplinada pela Constituição e CLT, o sindicato não me parece autorizado a
fazer. Afinal, recaem sobre o empregador os riscos do negócio,
como a insolvência e a falência.
É triste. Quer, porém, no capitalismo, socialismo, comunismo,
anarquismo, vacina contra a desigualdade, a pobreza, o desemprego, ainda não foi descoberta.
———

Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi ministro do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(TST); autor dos livros A
Falsa República e 30
Anos de Crise 1988-2018

A fé transformadora do Corpus Christi
Luiz Carlos Motta

P

ara muita gente
o feriado é uma
boa oportunidade para relaxar, viajar, ter o merecido
descanso. Está certo.
O trabalhador merece tudo isso. Quintafeira, 14, celebra o
Corpus Christi, uma ótima oportunidade para estar com a família. Melhor ainda para quem
conseguiu emendar a sexta-feira e, assim, ter quatro dias inteiros pela frente para fazer o
que quiser com responsabilidade, curtir a sua própria cidade,
ir para o litoral ou para o campo,
já que o clima, pelo menos na região sudeste, não favorece, nesta época, para pegar praia.
CORPO DE CRISTO - Lazer à parte, o feriado de Corpus
Christi é também uma data religiosa muito importante. É um
ato de adoração à hóstia consagrada, uma vez que de acordo

com a fé católica,
“nela está a presença
real de Jesus Cristo”,
explica a vaticanista
Mirticeli Medeiros,
pesquisadora de história do catolicismo na
Pontifícia Universidade
Gregoriana de Roma.
Na hora da missa, explica ela, aquele pão
sagrado passa por um processo
de transubstanciação, ou seja,
torna-se o Corpo de Cristo - Corpus Christi ou Corpus Domini.
Outros historiadores acrescentam que a data tem o objetivo de celebrar, publicamente, a
eucaristia - sacramento católico que relembra a Última Ceia.
O professor e padre Dayvid da
Silva, coordenador do curso de
teologia da PUC-SP lembra que
a palavra eucaristia, antes de
tudo, significa Ação de Graças.
É a celebração do sacrifício de
Cristo na cruz. Costumamos dizer que a eucaristia é a memória da paixão, morte e ressur-

O feriado de
Corpus Christi é
também uma
data religiosa
muito importante
reição de Cristo. Sou um homem
de fé. Católico praticante. Costumo orar muito, principalmente nessas datas, para que
Jesus Cristo olhe para o nosso
País e nos dê as forças necessárias para que possamos ajudar
a população a encontrar as saídas para seus problemas.
SAÍDAS - O Brasil enfrenta
dificuldades. Desemprego para
uma legião de mais de 14 milhões
de brasileiros. Perda de poder
aquisitivo para quem está empregado, diante do assombroso
monstro da inflação. Violência
nas ruas e radicalismos na área
da política. A situação no Brasil é
preocupante. É preciso trabalho,
consciência política, espírito de
unidade, para (num esforço conjunto), lutarmos para começar-

mos a construir uma Nação mais
próspera social e economicamente com emprego, saúde, salário,
educação. Mas, a esperança para
que este ideal se torne realidade
passa pela Fé. Esta semana pede
isso. Unidade, Consciência e Fé
para trilharmos (juntos) rumo à
construção de um Brasil mais
digno. Convido você que lê este
artigo, neste prestigiado veículo
de comunicação para que use essa
celebração ao Corpus Christi para
avaliar o valor da unidade, da
consciência e da Fé para alcançarmos o pleno desenvolvimento socioeconômico do Brasil com
saúde, emprego e adoção de políticas públicas que contribuam
para melhorar as condições de
vida do povo brasileiro. Acredite que é possível mudar, transformar, evoluir, assim como o
pão se transforma em Corpo de
Cristo. Um ótimo feriadão para
você e para a sua família!!!
———
Luiz Carlos Motta, deputado federal (PL/SP)
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A TRAÇÕES

ETECS

Festas juninas agitam a cidade
no feriado e fim de semana
De acordo com o coordenador das comemorações, Odair Cardoso, até o
momento, as festividades na Catedral já receberam cerca de 4.000 pessoas

Conhecidas antigamente
como festa Joanina de São João,
as festas juninas começaram em
intenção aos três santos católicos:
São João, Santo Antônio e São Pedro - escolhidos por serem os mais
populares do mês de junho. Para
prestigiar essa tradição, a Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Secretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac), apóia várias
festividades típicas que acontecem hoje, 16, até domingo, 19.
Desde que as festas juninas
foram trazidas pelos portugueses
ao Brasil, no período colonial, as
comemorações sofreram influências das culturas africanas e indígenas; bem como de costumes regionais e, hoje, essas festividades
possuem características cada vez
mais peculiares percebidas em
cada região do Brasil, que vão se
agregando com os mais variados
interesses do público participante.
Em Piracicaba também não
faltou inovação, principalmente
durante a 15ª Tradicional Festa
de Santo Antônio, realizada na
praça José Bonifácio, em frente
a Catedral, com a Noite do Flash
Night, apresentada no Dia dos
Namorados, além de leilão presencial de prendas e gado que
será realizado no dia, 19/07, às
12h. A festa segue nos moldes
tradicionais com quermesses todos os dias, de 16 a 19/06.
De acordo com o coordenador
das comemorações, Odair Cardoso, até o momento, as festividades
na Catedral já receberam cerca de
4.000 pessoas desde o início, 10.
Já a Paróquia de São João
Batista Precursor vai seguir inteiramente a tradição das festas juninas com o Grande Arraiá de São
João (que consta no calendário
municipal, projeto Lei 19/2018),
em espaço na avenida Luciano

Guidotti, 1.476, e trazer um cardápio recheado de delícias, boa
música, quadrilha, fogueira e
ambiente descontraído. Tudo
isso acontecerá nos dias 17, 18,
24 e 25 de junho, e, 01 e 02 de
julho, sempre das 19h às 23h.
Segundo o padre Marcelo Sales, para a igreja católica, São João
é o responsável por anunciar a vinda de Cristo para salvar a humanidade e trazer renovação. “Ele é
o grande precursor, por isso, é celebrado com uma grande festividade. A Festa é uma demonstração
de união e fé da comunidade. A Fraternidade, Evangelização e Solidariedade são marcas da paróquia,
que conta com voluntários atuantes. Sempre buscando alternativas
para dar andamento aos projetos
da Paróquia”, explica o pároco.
Na Matriz Nossa Senhora
Aparecida as festividades serão
realizadas no fim de semana, dias
18 e 19 de junho, a partir das 16h,
na praça, em um espaço de 500
m², na rua Bolívia, 205, Vila Prudente. De acordo com o coordenador da festa, Alexandre Baltieri
Trevizan Junior, é com muita alegria que a Paróquia Nossa Senhora Aparecida está prestes a realizar a 49ª Festa Junina que hoje faz
parte também do calendário cultural de Piracicaba. Uma tradicional
e importante festa para a comunidade, que por razões da pandemia
não pôde ser realizada por dois
anos, mas agora volta com tudo.
“Ao recordarmos um pouco
da história de nossa festa, que teve
início em meados de 1970, já estávamos visando angariar fundos
para a construção da nova igreja.
É importante lembrar que ainda
hoje alguns voluntários ajudam
desde a primeira festa. Esperamos
por todos para que a festa volte com
força total”, convida Alexandre.

Divulgação

Festa de Santo Antonio da Catedral é uma
das festas juninas tradicionais de Piracicaba

PROGRAMAÇÃO
FESTA DE SANTO ANTÔNIO DA CATEDRAL - Na quinta-feira,
16/06, haverá Missa, às 16h, no ginásio Dom Bosco, seguida de procissão até a Catedral com a benção final pelo bispo
Dom Devair Araújo da Fonseca. Haverá quermesse todos os
dias, de 16/06 a 19/06, a partir das 18h. Shows musicais
todas as noites, das 19h30 às 22h: 16/06 - Banda Janu Adonai; 17/06 - Samba e Prosa; 18/06 – Trio Pira; e 19/06 – Almoço com som ambiente e leilão presencial das 12h às 15h.
Local: Praça da Catedral, s/n, Centro, Piracicaba - SP
O GRANDE ARRAIÁ DE SÃO JOÃO BATISTA PRECURSOR Programação artística das 19h às 23h: 17/06 – Willians
Araújo e Banda; 18/06 – Danilo e Convidados; 24/06 - Forrófiando e presença da QuadriPira; 25/06 – Jeff Willyan e
Banda; 01/07 – Gabriel Allan; e 02/07 – Evinha do Forró.
Local: A festa acontecem em espaço amplo, no Centro de
Eventos na avenida Luciano Guidotti, 1.476, e que contará também com estacionamento gratuito.
49ª FESTA JUNINA PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA As atrações serão: no sábado, 18, às 21h, tradicional quadrilha com a comunidade; show todos os dias da festa, a
partir das 18h: 18/06, com a dupla Matheus e Denilson; e
19/06, com Evinha do Forró e banda. Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida, rua Bolívia, 205, Vila Prudente.

E

FATECS

Estado autoriza realização
de concurso público para
professores e servidores
O governador Rodrigo Garcia autorizou a realização de
concurso público para contratação de mais de 2,7 mil professores e servidores administrativos
para atuar em Escolas Técnicas
(Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado, administradas pelo Centro Paula Souza (CPS), órgão da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.
“Autorizei a contratação de 2,7
mil professores e servidores para as
Fatecs e Etecs, que chegam para reforçar a qualidade do serviço prestado pelo Centro Paula Souza. Fiquem atentos ao processo seletivo
que vai acontecer no segundo semestre e as contratações serão feitas já
em 2023”, disse Rodrigo Garcia. A
autorização foi publicada no Diário
Oficial do Estado de terça-feira (14).
No total, serão contratados
993 professores de Ensino Médio
e Técnico, 594 docentes de Ensino
Superior, 887 agentes técnicos e
administrativos, 227 bibliotecários e 6 especialistas em planejamento educacional. Foi autorizado,
ainda, o aproveitamento de 80
vagas de professores remanescentes de concursos anteriores. Os
candidatos aprovados no concur-

"AMOR

À

so terão contrato por prazo indeterminado. Os processos seletivos
estão previstos para ocorrer no
segundo semestre e as contratações serão feitas em 2023.
“O concurso público é mais
uma importante medida para fortalecer a instituição e aprimorar a
qualidade do ensino oferecido aos
jovens de diferentes localidades do
Estado”, afirma a diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá.
REMUNERAÇÃO - O professor admitido para atuar no Ensino
Médio ou Técnico das Etecs recebe
uma remuneração inicial de R$
4.685,08, considerando a atribuição
máxima de 34 horas/aula semanais.
Já nos cursos superiores de
tecnologia das Fatecs, o salário
inicial para um docente, com atribuição máxima de 29 horas/aula
semanais, é de R$ 7.794,43.
Para o emprego público de
agente técnico e administrativo (nível médio), o salário inicial é de R$
1.689,53. Para o cargo de analista
de suporte e gestão (bibliotecário),
de nível superior, o salário inicial é
de R$ 3.068,65. E para o especialista em planejamento educacional,
obras e gestão (nível superior), o
salário inicial é de R$ 4.737,56.

CIDADE”

Palestra “Cidadania como
Partilha" recebe inscrições
vão até segunda-feira, 20
A Escola do Legislativo da
Câmara Municipal de Piracicaba
(SP) Antônio Carlos Danelon "Totó Danelon" - encerra na segunda-feira (20) as inscrições para
a roda de conversa "Amor à Cidade: Cidadania como Partilha". O
evento ocorrerá de forma presencial na quarta-feira (22), das 15h30
às 17h, e terá como palestrante o
escritor e doutor em História So-

cial pela PUC-SP, Rafael Gonzaga,
com mediação do professor universitário, Marcelo Bongagna.
Destinado a gestores, educadores,
lideranças, ativistas e cidadãos em
geral, o conteúdo abordará cidadania e direitos humanos na experiência cotidiana. As inscrições
podem ser feitas no escola.camara
piracicaba.sp.gov.br/cursos. Outras informações no 3403-7129.

A Tribuna Piracicabana
A5

Quinta-feira, 16, e sexta-feira, 17 de junho de 2022

4ª CORRIDA

P OLÍTICA

Vereador participa de congresso
para lideranças conservadoras
Assessoria Parlamentar

PELA

VIDA

Prefeitura oficializa apoio e
CJ é patrocinadora máster
Na manhã de ontem, 15, provedor João Orlando Pavão esteve na
prefeitura; na Santa Casa, a visita foi da equipe técnica da CJ do Brasil

Polezi compareceu aos dois dias do evento, realizados em Campinas

O vereador Fabrício Polezi
participou, no sábado (11) e no domingo (12), do congresso anual
do CPAC Brasil, realizado em
Campinas (SP). O CPAC (Conservative Political Action Conference) foi criado em 1973 pelos grupos American Conservative Union e Young Americans for Freedom e, em seu âmago, estão valores defendidos por ambas as entidades, como a defesa da Constituição de 1787, o fortalecimento
da soberania nacional e a crença
de que apenas governos com poder limitado são capazes de garantir a liberdade individual.
O evento teve como objetivos
reunir agentes públicos eleitos, lideranças conservadoras e ativistas para aprofundar e ampliar o
conhecimento e capacitar conservadores com habilidades para se
tornarem ativistas mais eficazes.
O deputado federal Eduardo
Bolsonaro (PL-SP) foi o primeiro
brasileiro a palestrar no CPAC
americano em 2020, celebrando a
união entre Brasil e EUA. "Eduardo é também uma espécie de embaixador, responsável pela realização do CPAC Brasil. Além das
tradicionais edições americanas, o
CPAC tem se expandido para ou-

tros países, como Austrália, Hungria, Israel, México, Coréia do Sul,
Japão e, claro, Brasil", explicou.
Da edição de 2022, participaram como palestrantes autoridades como Eduardo Bolsonaro, o deputado estadual Gil Diniz (PL-SP), a deputada federal
Carla Zambeli (PL-SP), o deputado federal Capitão Derrite (PLSP), o deputado federal Daniel
Silveira (PTB-RJ); o secretário de
Alfabetização do MEC, Carlos
Nadalim, o ex-ministro Tarcisio
Freitas, a ex-ministra Damares
Alves e o vereador de Belo Horizonte (MG) Nikolas Ferreira.
"Conheci o CPAC através do
MDP, Movimento Direita Piracicaba, e posso garantir que esse
evento é sensacional. Costumo
dizer que é uma Usina Itaipu de
conhecimento. Hoje, na condição de vereador, faço questão
de participar dos dois dias da
programação, afinal posso me
atualizar daquilo que vem acontecendo no Brasil e no mundo,
bem como trazer projetos e investimentos financeiros das pessoas
que estão no evento para Piracicaba, pessoas essas da direita
que compõem a base do governo Bolsonaro", destacou Polezi.

O provedor da Santa Casa de
Piracicaba, João Orlando Pavão,
esteve na manhã desta quarta-feira, 15, reunido com o secretário
municipal de Governo, Carlos Beltrame e com o prefeito Luciano Almeida. O encontro foi para oficializar a retomada da Corrida pela
Vida, organizado pela CIHDOTTComissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos da Santa Casa de Piracicaba e que, neste ano, realiza sua
4ª edição, após hiato de dois anos
devido à pandemia da covid-19.
Prevista para acontecer dia
25 de setembro, a equipe de organização do evento, que envolve diversos departamentos do
Hospital, já tem se mobilizado
para a corrida, que integra o 9º
Encontro de Doadores e Receptores de Órgãos, dentro do Setembro Verde, mês de conscientização para a doação de órgãos.
Durante o encontro, os
agentes políticos ratificaram o
apoio, assim como nos anos anteriores. “A prefeitura recebe vocês com muita alegria, porque a
Corrida pela Vida volta a ser realizada em um momento importante, alertando a população de
um gesto tão nobre, que é o de
incentivar as pessoas à doação
de órgãos”, disse o prefeito Luciano Almeida ao enfatizar a necessidade que todos sentem do retorno
dos eventos e que a vida volte a
ser como antes da pandemia.
O provedor da Santa Casa de
Piracicaba, João Orlando Pavão,

agradeceu o posicionamento da
Administração Municipal. “A
parceria com a prefeitura é exatamente para que a gente conscientize a população a fazer a doação em um canal oficial e de acesso a toda população”, ressaltou.
CJ ANUNCIA PATROCÍNIO MÁSTER - Nesta manhã
também, a empresa coreana CJ do
Brasil confirmou patrocínio máster à 4ª edição da Corrida Pela
Vida. Esta é a quarta vez que a CJ
do Brasil - parceira importante da
Santa Casa - é a patrocinadora
máster do evento. Segundo o coordenador de RH da CJ do Brasil,
Alexandre Costa, a decisão em
manter o patrocínio é norteada
pela filosofia de gestão da empresa, que direciona investimentos de
forma a contribuir com a comunidade local em valorização à vida e
à saúde da comunidade. “A CJ
sente muito orgulho em apoiar as
ações da Santa Casa, unidade acolhedora que se dedica com amor e
profissionalismo à assistência médica-hospitalar”, disse Costa.
Ao expressar gratidão e reconhecimento pela importante
parceria, o provedor da Santa
Casa de Piracicaba, João Orlando Pavão, ressaltou que a empresa sempre esteve ao lado da Instituição não apenas como patrocinadora máster de todas as edições da corrida, como também ao
adotar um quarto SUS, aprimorando a assistência voltada ao
paciente atendido pelo sistema

Fotos: Divulgação

A empresa CJ do Brasil confirmou patrocínio máster à 4ª edição da
Corrida Pela Vida. Esta é a quarta vez que a CJ do Brasil – parceira
importante da Santa Casa – é a patrocinadora máster do evento

público de saúde e a doação de dez
novas e modernas máquinas de
hemodiálise para a Unidade de
Nefrologia. . “É a forma que a em-

presa encontrou de contribuir com
a cidade na qual está inserida e estamos honrados com a deferência
à Santa Casa”, disse o provedor.
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Aeroporto ampliará segurança
naquela região, diz diretor

Competição leva mais
de 800 pessoas à EEP
Divulgação

Implantação será no segundo semestre e custeada com recursos obtidos pela
deputada estadual Professora Bebel; informação é do diretor Marcelo Kraide
A implantação do sistema de
viodemonitoramento do aeroporto Pedro Morganti irá ampliar a segurança em toda aquela
região da cidade, de acordo com
o seu diretor Marcelo Kraide,
indo além dos 380 mil metros
quadrados da sua área, uma vez
que os equipamentos são de longo alcance. O sistema de videomonitoramento deverá ser implantado já no início do próximo
semestre e será custeado com
emenda parlamentar de R$ 130
mil destinada pela deputada estadual Professora Bebel (PT), que
entendeu a necessidade de melhorar a segurança no aeroporto,
importante instrumento para ajudar no desenvolvimento regional.
A solicitação do recurso
junto ao mandato popular da
deputada Professora Bebel foi
intermediada por Marcos Petri,
que mantém relação com a direção do aeroporto Pedro Morganti, que atualmente recebe
cerca de 500 pousos e decolagens mensais. Segundo Marcelo Kraide, essa ampliação na segurança irá, inclusive, contribuir para ampliar e desenvolver
o setor de aviação no aeroporto,
que atualmente tem sete hangares, mas que já tem projeto para
receber mais 18, de três mil metros quadrados cada. “Essa melhoria na infraestrutura contribui para atrair novas aeronaves
para o aeroporto, que está em
franco desenvolvimento princi-

Fotos: Divulgação

Os carros impressionaram pela criatividade e originalidade

Marcos Petri intermediou a
solicitação para que a deputada
destinasse a emenda parlamentar

Pista do Aeroporto Pedro Morganti, que terá
sistema de segurança por videomonitoramento

palmente com o crescimento do
setor do agronegócio”, conta.
O sistema de videomonitoramento, que será instalado pela
Guarda Civil Municipal de Piracicaba, que já recebeu os R$ 130 mil
destinados pela deputada Professora Bebel, conforme Marcelo Kraide, é de longo alcance e irá varrer
não só toda pista do aeroporto e
seus hangares, mas também atenderá toda aquela região, inclusive
com alcance inclusive para as regiões da Caterpillar e do bairro
Monte Alegre, que ficam nas imediações. “Temos trabalhado duro
para manter o aeroporto Pedro
Morganti mais seguro a todos os
visitantes e principalmente as empresas que lá operam no setor aéreo. Uma de nossas maiores difi-

culdades sempre foi fazer a segurança da área total dos 380.000m²
com uma limitação muito grande
de funcionários. Quando meu
amigo Marcos Petri me disse que
estava tentando junto a equipe da
Deputada Bebel uma emenda parlamentar para a implantação do
sistema de monitoramento por
câmeras no aeroporto, confesso
que fiquei surpreso porque existe
uma demanda enorme de emendas em diversos setores, apesar de
nossa extrema necessidade. Hoje
venho aqui agradecer a confiança em primeiro lugar em nosso
trabalho e dizer que esse é um
belo exemplo de dinheiro público
bem aplicado”, escreveu Marcelo Kraide, nas redes sociais, agradecendo a deputada Professora

Bebel e todos que se empenharam para a liberação do recurso.
Em suas redes sociais, a deputada Bebel também relatou a sua
felicidade em poder contribuir com
a melhoria do sistema de segurança do aeroporto. “Fico imensamente feliz com a liberação de emenda
parlamentar de R$ 130 mil, que
destinei para o Aeroporto Pedro
Morgante, que irá contribuir, e
muito, para que seja ampliada a
segurança em toda aquela região da
cidade, uma vez que as câmeras são
de longo alcance, contribuindo inclusive para garantir que o aeroporto fique cada vez mais atrativos, uma
vez que o sistema aéreo tem contribuído, e muito, para o desenvolvimento regional e o mundo do negócio”, declarou a parlamentar.

E SCOLA

I NDÚSTRIA

Exportações registram 29,9% Jerônymo Gallo realiza sarau
de crescimento em 5 meses
Divulgação

As exportações da indústria
local cresceram 29,9% entre os
meses de janeiro a maio, comparado com o mesmo período de
2021. De acordo com a Ciesp Piracicaba, enquanto no ano passado foram negociadas 855,5
milhões, em 2022 esse resultado
chega a 1,111 bilhão de dólares,
envolvendo a produção de oito
cidades: Piracicaba, Águas de
São Pedro, Santa Maria da Serra, Charqueada, Laranjal Paulista, Rio das Pedras e Saltinho.
Os principais produtos exportados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (65,9%), açúcares e produtos de confeitaria (7,3%) e produtos químicos orgânicos
(6,9%). No período analisado,
os principais destinos das exportações de Piracicaba foram
Estados Unidos (39,8%), Austrália (4,3%) e Canadá (3,7%).
Já as importações somaram
US$1.252,4 bilhão, o que significa um crescimento de 9,3% frente ao mesmo período do ano passado que foi de US$1.146,2 bilhão.
Por outro lado, as importações da regional se concentraram
em máquinas, aparelhos e ins-

trumentos mecânicos (45,9%),
veículos automóveis, tratores
(14%) e máquinas, aparelhos e
materiais elétricos (12,6%). Por
sua vez, as compras da regional
tiveram como principais origens
Estados Unidos (28,9%), Coreia
do Sul (28%) e China (14%).
“Notamos que do início do
ano de 2022, até o momento,
houve uma diminuição no percentual das importações, caindo de 22,2% em janeiro para os
atuais 9,3% em maio. No quesito das exportações o percentual de crescimento foi bem
mais expressivo, saindo de 1,2% de janeiro para os atuais
29,9% de maio”, avalia Homero Scarso, do Cies Piracicaba.
Do resultado apresentado
das 38 diretorias do Ciesp no
Estado de São Paulo, Piracicaba
se encontra na nona posição de
valores de exportação. Caso seja
mantido o atual volume de exportações dos cinco meses até
agora, chegaremos aos 2 bilhões
de dólares antes do final do ano,
um aspecto bem positivo, contribuindo para o aumento da
renda e a manutenção do emprego em Piracicaba e região.

Durante o evento houve exposições de desenhos e pinturas, além de
apresentações artísticas e culturais com poesias, músicas e danças
realizados pelos estudantes do fundamental 2 e Ensino Médio

A E.E. “Monsenhor Jerônymo Gallo realizou na última sexta-feira, dia 10, o Sarau “GALLO
Arteiro: Centenário da Semana
de Arte Moderna”. O projeto teve
como objetivo homenagear os poetas brasileiros e mestres da pintura, lembrando a importância
da Semana de Arte Moderna,
com a quebra dos padrões e tradições da arte, que rompeu o conservadorismo com a renovação
da estética e abriu novos caminhos para a expressão artística.
O Sarau “Gallo Arteiro” contou com o apoio do diretor Marcelo Medice Grossi, da vice-diretora Fátima Bento de Oliveira
Zampin e de toda a Equipe Gestora. Também esteve presente a Su-

pervisora de Ensino, Graziela Bortoletto Banzatto, representando a
Diretoria de Ensino de Piracicaba.
Durante o evento houve
exposições de desenhos e pinturas, além de apresentações
artísticas e culturais com poesias, músicas e danças realizados
pelos estudantes do Ensino
fundamental 2 e Ensino Médio.
As ações desenvolvidas no
Sarau resultaram de um trabalho realizado pela Professora da
Sala de Leitura, Maria de Fátima Meireles, incentivando a leitura, a escrita, as expressões artísticas, buscando provocar a
participação dos estudantes, mas
principalmente o desenvolvimento do protagonismo juvenil.

Pelo menos 800 pessoas passaram pela EEP/FUMEP- Escola
de Engenharia de Piracicaba no
último final de semana, quando
pais, alunos, ex-alunos, amigos,
familiares, funcionários, professores e amadores do esporte acompanharam pela manhã, as provas
da Competição de Gravity Car; ou
seja, carros sem motor, movidos
apenas à força da gravidade a
exemplo dos carrinhos de rolimã.
Participam da competição
uma equipe do Colégio COTIP, três
equipes do Ifesp, três da Fatec, uma
da Faculdade Einstein Limeira,
uma da ETEC Industrial e 17 equipes compostas por alunos de praticamente todos os cursos da EEP.
O planejamento e a fabricação do
carro foram responsabilidades de
cada grupo participante, que teve
como desafio manter o veículo
bem alinhado para uma boa aerodinâmica e maior velocidade.
Das 33 equipes inscritas, 26
foram selecionadas para o início
da competição no sábado, quando
provas estáticas e de frenagem indicaram 22 equipes para a grande
final no domingo, com as etapas
eliminatórias conhecidas como “ladeira abaixo” e “mata-mata”, em
evento gratuito e aberto ao público.
“Algumas equipes acabaram
desclassificadas em função de
problemas com o freio e com a estrutura do carro, o que compromete a estabilidade do veículo e a
segurança do piloto”, explicou o
Prof. André de Lima, coordenador do curso de Engenharia de
Produção da EEP e organizador
do evento ao lado dos professores Anderson Rossi e Fernando
Camargo, coordenadores dos
cursos de Engenharia Mecatrônica e Engenharia Mecânica.
Ele revela que essas equipes
contaram com o apoio da equipe
de 12 juízes do campeonato, formada por alunos e ex-alunos, que
expuseram as falhas e apontaram o que poderá ser melhorado
para a próxima competição.
Lima conta que, logo no começo da competição, as equipes
passaram também pelo “briefing”, para receberem da Comissão Técnica todas as orientações
referentes às regras básicas da
prova e ao regulamento que foi
seguido durante os dois dias de
competição. Já no domingo, as
equipes receberam as coordenadas finais, alertando sobre algumas alterações de circuito,

pontos críticos de curva e movimento de recolhida dos carros.
“Não tivemos nenhum incidente e as equipes, assim como
pais, amigos e familiares, se divertiram muito, participando ativamente do evento”, disse o coordenador, sentindo-se grato pela promoção de um evento que, segundo
ele, começa a ganhar peso e a se
consagrar em Piracicaba e região.
Ele lembra que, com a corrida de Gravity Car, o aluno coloca
em prática todas as técnicas
aprendidas em sala de aula durante uma atividade interdisciplinar que acaba reunindo vários
conhecimentos em um só projeto.
“Mundialmente, este tipo de evento tem como tradição a formação
de profissionais para o setor automotivo, no qual região metropolitana de Piracicaba está fortemente inserida”, observou.
Lima revela que uma das novidades da edição deste ano ficou por conta do complexo sistema de telemetria desenvolvido
por alunos dos cursos de Ciência
da Computação e de Engenharia
de Computação, sob a supervisão do aluno Erik Nisi, para divulgação atualizada do placar
via QR code. “A cada descida, o
placar era atualizado para que
todos soubessem sua posição no
ranking”, esclareceu Lima.
O 1º lugar na Competição ficou com a equipe 21 (Light Side
Gravity), o 2º com a equipe 26 (BraGravity), o 3º lugar com a equipe
04 (Velozes e Estudiosos 8), o 4º
lugar foi conquistado pela equipe
27 (Gravity Furacão) e o 5º lugar,
pela equipe 01 (Frank Williams).
Segundo ele, oito categorias foram premiadas, dentro de
um ranking estrutural proposto pela Comissão Técnica, coordenada pelos alunos Bruno
Roel e Caroline Augusti, a quem
Lima agradeceu pelo apoio.
O coordenador externou agradecimentos também ao Ômega Clube, que promoveu exposição de 15
carros antigos durante o evento;
à Diretoria Executiva da FUMEP,
na pessoa do Prof. Renato de Albuquerque Ferreira; à direção acadêmica da EEP, nas pessoas do
Prof. Edson Pigoretti e Profª Maria Helena Tavares; e aos funcionários envolvidos, nas pessoas do
chefe do Setor de Controle de Serviços Terceirizados Milton Guirao, e da assistente administrativo Cláudia Lozano Signoretti.
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Empresas terão evento sobre as
ferramentas digitais para negócios
Com o objetivo de ajudar as
micro e pequenas empresas de Piracicaba e região a faturarem
cada vez mais nesta retomada da
economia, o Sebrae-SP e a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (ACIPI) realizam no dia
28 de junho, às 19h, um evento
gratuito focado em gatilhos mentais e as ferramentas digitais necessárias para alavancar os negócios. A ação acontece no auditório da Fundação Municipal de
Ensino de Piracicaba (FUMEP),
localizado na avenida Monsenhor Martinho Salgot, 560, no
Areião. Mais informações pelo
telefone (19) 3412-1070, opção 4.
O evento contará com a palestra do mestre e especialista em
marketing para negócios, Rapha
Falcão. O palestrante é nanodegree em marketing digital, mestre em propriedade intelectual e
inovação, além de professor em
pós-graduações. TeDX speaker,
possui mais de 10 mil alunos online em mais de 30 países. Já palestrou em mais de 50 cidades
do Brasil somando um público
superior a 70 mil pessoas. Além
de ministrar cursos e workshops

para diversas instituições, reúne mais de 850 mil seguidores
em seu perfil no Instagram @raphafalcaof, onde compartilha
dicas digitais e se tornou referência em marketing digital no país.
A consultora de marketing do
Sebrae-SP, Silmara Souza, reconhece que a rotina dos empreendedores nem sempre permite a
dedicação necessária para pensar
em transformação e criatividade
nos negócios, mas ressalta que essa
é uma prática fundamental. “Inovar nas atividades é uma tarefa
essencial para o sucesso de qualquer empresa a longo prazo. Desenvolver ações diferenciadas,
principalmente no ambiente digital, pode influenciar na hora de
conquistar novos clientes e aumentar as vendas”, destaca.
SERVIÇO
Venda mais: Gatilhos mentais
e ferramentas digitais para alavancar seu negócio. Data e horário: 28 de junho, às 19h. Local: Auditório da Fumep (avenida Monsenhor Martinho Salgot,
560, no Areião). Informações:
(19) 3412-1070, opção 4.
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S OLIDARIEDADE

Campanha arrecada peças
de inverno para Exército
das Formiguinhas
Divulgação

S AÚDE

Secretaria retoma as atividades do
Núcleo de Educação em Urgência
NEU, como é conhecido, está vinculado ao Samu Piracicaba
e promove a capacitação contínua de profissionais de saúde

Exército das Formiguinhas recebe doações Gastrocentro

Não bastasse a previsão
anunciar um dos frios mais rigorosos das últimas décadas, a
sensação para quem enfrenta dificuldades com as baixas temperaturas chega a ser cruel. Pensando nisso, o Gastrocentro de
Piracicaba está promovendo sua
Campanha do Agasalho. Em 15
dias, cerca de 300 peças de roupas e cobertores já foram arrecadadas e doados para o Exército
das Formiguinhas de Piracicaba.
As colaborações estão chegando por intermédio dos próprios pacientes e da equipe de
médicos e atendentes do local,
que se juntaram na tentativa de
amenizar a situação de quem
depende de auxílio social.
As doações devem continuar
favorecendo os atendidos pela organização Exército das Formiguinhas, projeto solidário coordenado pela ativista Débora Ferraz,
que auxilia famílias em situação
de vulnerabilidade social, provendo alimento e vestuário. “A Débora Ferraz desenvolve um trabalho
solidário excelente, com despren-

HORTO

DO

dimento e tempo de dedicação ao
próximo. Vimos essa necessidade de
ajudar e temos como referência o
trabalho social realizado pela Maçonaria de Piracicaba, onde também
atuo”, comentou o diretor do Gastrocentro, Dr. Douglas Yugi Koga.
De acordo com ele, não foi
necessário esforço: bastou comunicar os pacientes que as doações
aconteceram, demonstrando o
espírito de solidariedade dos piracicabanos. “As pessoas entendem imediatamente essa necessidade. Com a pandemia e o desemprego, a quantidade de moradores de rua aumentou e o
processo de acolhimento dessas
pessoas torna-se mais viável para
as entidades com a ajuda da sociedade”, destacou o médico.
SERVIÇO
Interessados em contribuir
com a Campanha do Agasalho do Gastrocentro de Piracicaba podem entregar suas
doações à rua Aquilino Pacheco, 1.743, no Bairro Alto,
atrás do colégio Anglo. Informações: (19) 3418-0000.

TUPI

Prefeitura faz manutenção na
ponte da Trilha do Limoeiro
Thais Passos

Máquina da Sema no bairro Zuin

Nesta semana, a ponte da
Trilha do Limoeiro, dentro do
Horto Florestal de Tupi, começou
a ser reconstruída pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento).
A equipe da secretaria, responsável pela restauração e conservação de 148 pontes rurais de
Piracicaba, já havia feito a reconstrução desta ponte em dezembro,
mas, por conta das fortes chuvas
que atingiram a região nos primeiros meses do ano, e com a elevação
da água do rio, a ponte ficou, novamente, parcialmente danificada.
Dessa vez, a equipe prevê a
recuperação em 10 dias de trabalho e está colocando mais reforços
com cabos de aço nos esteios, feitos com madeira de eucalipto.
“A ponte da Trilha do Limoeiro é de grande importância para o Horto no que diz respeito ao acesso de veículos para

combate a possíveis incêndios
florestais e muito utilizada por
pedestres e ciclistas”, explica o
membro do Comitê Gestor do
Horto de Tupi e analista ambiental, Giovanni Batista Campos.
ESTRADAS - Desde o último sábado, 11, até esta quarta-feira, 15, a equipe da Sema fez
manutenções em seis estradas
da zona rural. Foi feita manutenção e assentamento de tubulação na estrada Fortunato Dias
de Campo (PIR 018/260), na
região do bairro Monte Branco.
No bairro Zuim, a equipe continuou os trabalhos na estrada
PIR 246, concluindo a aplicação
de pedregulho e lajão britado.
Agora há máquinas trabalhando no local e fazendo reparos na PIR 010/264, no bairro
Volta Grande, na PIR 248, no
bairro Serrote, e na região do
bairro Pau Queimado, nas estradas PIR 009S e PIR 007W.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

Para oferecer capacitação e
atualizações quanto aos procedimentos e protocolos a serem empregados pelos profissionais da
área de urgência e emergência, a
Secretaria Municipal de Saúde
retomou as atividades do Núcleo
de Educação em Urgência
(NEU), vinculado ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência) de Piracicaba. A primeira ação acontece a partir de
hoje, 16, com o 1º Curso de Atualização e Capacitação voltados
aos profissionais de saúde, neste
momento direcionado àqueles
que trabalham nas áreas de urgência e emergência do Atendimento Pré-Hospitalar móvel
(APH) de Piracicaba e região.
Conforme explica a enfermeira e atual responsável pelo NEU
Piracicaba, Juliana Baldan de Barros, passado o período mais crítico da pandemia da Covid-19, as
ações do Núcleo estão sendo reativadas. “A enfermeira que era responsável pelo NEU se aposentou
em 2020 e durante o período crítico da pandemia não foi possível
retomar as atividades. Foram anos
difíceis, de muito trabalho em salvar vidas, frente ao Samu, e a todos os setores da saúde. Agora,

MEIO

com a redução de casos e de restrições, e a urgente necessidade de
se manter a qualidade nesses serviços, estamos remodelando o
Núcleo e voltando com as atividades de capacitação dos profissionais de saúde da cidade”, disse.
AGENDA - O curso acontecerá em quatro encontros nos dias
16 e 25 de junho e 23 e 30 de julho,
no anfiteatro Professor Hamilton
Fernando Torrezan, na Secretaria
Municipal de Educação, na rua
Cristiano Cleopath, 1.902, Bairro
dos Alemães, sempre a partir das
8h, e deve reunir em torno de 30
profissionais da área de urgência e emergência de cidades da
região de Piracicaba – como
Águas de São Pedro, Charqueada, Santa Maria da Serra, São
Pedro, Saltinho, Rafard e Rio
das Pedras – por encontro. “Este
primeiro curso de capacitação e
treinamento está reservado para
os profissionais do Samu Piracicaba, da base do Corpo de Bombeiros em Piracicaba e alguns convidados da região que compõem a
rede de atendimento Pré-Hospitalar Móvel”, completa Juliana.
O secretário de Saúde, Filemon Silvano, reforçou a importância do treinamento. “Estes profis-

Justino Lucente/CCS

Profissionais do Samu começam treinamentos para capacitação

sionais enfrentam as mais diversas situações no atendimento de
urgência e emergência e, nada mais
justo, que mantê-los atualizados
sobre os novos protocolos e formas de atendimento. A retomada
das ações do NEU vem exatamente para isso, manter todos os profissionais capacitados para qualquer tipo de atendimento”, disse.
Dentro do conteúdo programático estão atualizações de rotinas e protocolos do Ministério
da Saúde, atividades de desenvolvimento do trabalho em equi-

pe, estrutura do Samu 192 – do
início da chamada até a finalização do destino –, destacando todas as etapas de recepção do
chamado, acionamento de viatura, chegada no local (avaliação
de cena e segurança), transporte
da vítima até o hospital ou UPA,
conservação e organização das
viaturas, entre outros. “O curso
será dividido em um período de
teoria e outro de atividades práticas para que seja melhor aproveitado por todos”, concluiu a responsável pelo NEU Piracicaba.

AMBIENTE

Autoridades, escolares e comunidade
se integram em plantio na Itaiçaba
Solenidade da Mesa Diretiva
da Câmara Municipal de Piracicaba, em comemoração ao mês do
meio ambiente (junho), transcorrido na manhã desta quarta-feira
(15), às 9 horas reuniu autoridades, escolares e lideranças da comunidade no entorno da lagoa
Itaiçaba, no bairro que também
leva este mesmo nome, no distrito de Artemis, para o plantio de
100 mudas de árvores nativas.
O ato solene integra a programação da Simapira (Semanas
Integradas do Meio Ambiente de
Piracicaba - 2022), realizada pelo
vereador Josef Borges (Solidariedade), em conjunto com a UNIArtemis (União para o Desenvolvimento Sustentável do Distrito
de Artemis), com o apoio do Viveiro de Mudas da Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente) e do Rotary Clube de Piracicaba – Engenho.
Participaram do plantio aproximadamente 130 estudantes do
distrito de Artemis, das escolas
municipais Deolinda Elias Cenedese, Professor Décio Miglioranza e da Escola Estadual Professor
José Martins de Toledo, que apresentaram uma encenação referente à preservação das árvores.
O palhaço Sossego (Rogério
Farias), conhecido por levar alegria
quando é necessário discutir temas
que falam de causas sociais e ambientais, também fez uma interação
especial com as crianças durante o
evento, além de participar do plantio. "Vocês serão os defensores da
lagoa e, alertarão seus pais a como
separar o papel, plástico e tudo o
mais que é reciclável", alertou.
A presidente da Uni-Artemis,
Márcia Cardoso, além de falar em
nome dos moradores, na condição
de professora, também falou do
aproveitamento que será possível
do local. "Que este espaço seja aproveitado para as aulas, em ações que
farão a diferença em breve", disse.
A vereador Sílvia Morales
(PV), do Mandato Coletivo A Cidade É Sua abriu o ciclo de saudações na solenidade ao considerou
as atividades em prol do meio
ambiente, nos eventos da Simapira. Também se posicionou como
presidente da Comissão de Meio
Ambiente da Câmara. "Não é só
plantar árvores e, sim destacar um
ato simbólico na valorização da
vida", disse a parlamentar.
O presidente da Agência das
Bacias PCJ, Sérgio Razera parabenizou a associação de moradores
e o vereador Josef Borges pela
iniciativa que consolida no pro-

jeto de recuperação da lagoa. "É
uma declaração de amor em prol
da natureza", disse o ambientalista, que ainda tentou mostrar
às crianças que no ato de ajudar
o passarinho e os animais, estamos ajudando a nós mesmos.
O presidente do Condema (conselho municipal de Defesa do Meio
Ambiente), Luis Fernando Rebel
Machado também parabenizou os
organizadores do evento. "Plantar
árvore é trazer saúde", disse.
O diretor do Iplapp (instituto
de Pesquisas e Planejamento de
Piracicaba), Fábio Lazzerini considerou a origem do nome Itaiçaba, originário da língua dos índios, Tupi Guarani, em lugar que
remete a rio de pedras. O geólogo
também fez uma simbologia sobre
o formato da terra, sintetizado
numa bola de tênis e, encerrou
suas explicações ao indagar sobre
como surgiu o universo. Desenrolou uma fita de papel, de 30 metros, para mostrar as diferentes
fazes da humanidade, após o bigbang, passando da era permiana,
de 290 milhões, até os dinossauros, de 60 milhões, para finalmente no final deste longo período ter
aparecido o homem, que ocupa um
pequeno expectro da existência.
O presidente da Câmara,
Gilmar Rotta (PP) realçou a importância da recuperação da lagoa para a região de Artemis, o
que demandará aguda de todos.
"Se tornará ponto turístico", parabenizou o vereador, com destaque à participação de escolares e a população local envolvida
no processo de recuperação.
O Rotary Clube de Piracicaba, por intermédio de Pedro
Schimit, acompanhado por Vitor Pires Vencovsky falou em
nome da presidente Alessandra
Bargietta, felicitando todo os
envolvidos no projeto de recuperação da lagoa Itaiçaba, além
de contribuir com esclarecimentos
sobre a origem do nome da lagoa.
A diretora da Escola José
Martins de Toledo, Luciana Christiano falou em nome de todas as
diretoras presentes. "Ações como
estas garantem sustentabilidade
para as próximas gerações", disse.
O vereador Josef Borges agradeceu a presença de todos, especialmente das crianças que participaram do plantio, do prefeito Luciano Almeida, "que não tem medido esforços para auxiliar este
trabalho de recuperação da lagoa, que já passou a fazer parte
das atividades desenvolvidas pela
zeladoria de Artemis", disse.

Davi Negri

Recuperação de lagoa em Artemis contempla iniciativa de Josef
Borges e União de Moradores, em evento que integra a Simapira 2022

O parlamentar ainda destacou
o projeto de descentralização da
gestão para otimizar os serviços
públicos aos cidadãos. Além de
agradecer o apoio da engenheira
agrônoma, Clementina Rossini, do
Viveiro de mudas, da Sedema e toda
sua equipe que auxiliou no plantio.
Borges ainda mencionou a parceria do Rotary Clube de Piracicaba.
Também estiveram presentes
no evento e registraram manifestações captadas pela reportagem
da TV Câmara: o prefeito Luciano
Almeida (União Brasil), o representante do titular da Sedema (secretaria municipal de Defesa do
Meio Ambiente), Alex Salvaia, Robson Willian, a diretora do Viveiro Municipal, Clementina Rossin
e Luis Fernando, do Condema.
O deputado estadual Alex de
Madureira (PSD), que nasceu em
Artemis, também acompanhou o
ato solene e registrou a satisfação
em acompanhar um projeto que
traz referencial para a região,
dado ao potencial turístico local.
A aluna Julia Barros do Amaral (17 anos), do segundo ano A,
da Escola José Martins de Toledo,
também registrou sua alegria em
participar do projeto de plantio. Já
o morador há mais de 30 anos na
região, José Carlos Cerqueira da
Silva (51), eletricista, que reside bem
em frente à lagoa, também mostrou
gratidão pelo projeto em andamento que vai revigorar o bairro.
Os vereadores Acácio Godoy
(PP), Paulo Camolesi (PDT) e Thiago Ribeiro (PSC), também estiveram presentes no evento. Além do
representante do comandante da
Guarda Civil Municipal, Sidney
Nunes, o subinspetor Canova. O
secretário municipal de Cultura,
Adolfo Queiróz foi representado
pelo assessor Maurício. Além da
presença da titular da Sema (se-

cretaria municipal de Agricultura),
Nancy Thame. E, Kelly Mônaco Coletti, representou o secretário municipal de Educação, Bruno Rosa.
PLANTIO - a expectativa é
que estas mudas vão reflorestar
uma parte da lagoa que já foi limpa pelos moradores. Eles retiraram
com as próprias mãos as plantas
aquáticas e a vegetação que encobria a lâmina d’água. O trabalho
teve início em 2018 e conta com
apoio da Prefeitura no transporte e destino adequado à vegetação. No ano passado, foram plantadas 21 árvores nativas e agora, com mais essas 100 mudas,
um trecho de aproximadamente
300 metros será reflorestado.
RESGATE DO HABITAT
- Com o retorno da água na lagoa,
aves e outros animais já retornaram a esse habitat. Moradores
também têm pescado no local e até
mesmo usam para prática de caiaque. “Ao participarem ativamente
das ações de recuperação e reflorestamento da lagoa, as crianças e
suas famílias aprendem sobre meio
ambiente, recursos hídricos a fauna silvestre e aquática e a flora,
principalmente as árvores nativas da nossa região e a importância de manter a vigilância e
adotar novas atitudes para evitar a degradação ambiental”,
afirmou o vereador Josef Borges.
SIMAPIRA - a Simapira
2022 teve início no dia 2 de junho
e celebra o Dia Mundial do Meio
Ambiente – comemorado em 5 de
junho. Durante todo o mês acontecem atividades alusivas à data.
Diversos eventos vão acontecer até
o dia 30 de junho. A Simapira é
coordenada pela Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara Municipal e
Prefeitura de Piracicaba, instituições públicas e da sociedade civil.
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PH DA PASTE DE DENTE
Você provavelmente já ouviu falar de níveis de pH do sabonete, água e até do solo.
Talvez, você até tenha feito um projeto de
ciências sobre os níveis de pH na época da
escola. Mas o que você sabe sobre isso
em relação à sua boca? Afinal, a acidez da
sua boca e o que você come impactam no
seu esmalte dental.
O “H” do pH representa o elemento químico hidrogênio e o “p” vem de “potencial” (ou
potência, em português). Ou seja, o pH é o
“potencial do hidrogênio” e representa os valores da concentração dos íons de hidrogênio. A escala de pH mede a acidez ou caráter
básico de uma determinada substância, variando de 0 a 14. O 7 (água pura) é neutro.
Menor que 7: indica acidez (o pH do suco
de limão puro, por exemplo, é 2).
Maior que 7: indica base, ou o nível al-

calino (o pH do bicarbonato de sódio, por
exemplo, é 9,5).
O seu corpo mantém um equilíbrio de
pH em torno de 7,4, medido pelo seu sangue. E os íons de hidrogênio são responsáveis, em parte, por cada reação química
em seu corpo. Por isso, o pH de tudo o
que você põe na boca pode afetar seus
dentes, gengiva e língua.
Mais importante do que isso: níveis de
pH ácido levam à desmineralização. Ou
seja, o seu esmalte dental começa a se desmineralizar quando é exposto a um nível de
pH de aproximadamente de 5,5. Isso pode
provocar diversos problemas bucais, incluindo sensibilidade nos dentes e cárie. Por
isso, o excesso de refrigerantes, bebidas
esportivas, doces e cítricos não é seguro
para seus dentes. (Fonte: Colgate)
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S ELAM

Cidade é campeã dos Jogos da Melhor Idade
Equipe piracicabana conquista título da fase regional e encerra participação com chave de ouro em Lençóis Paulista
Piracicaba é campeã dos Jogos da Melhor Idade. O título da
fase regional foi conquistado ontem, 15, em Lençóis Paulista, cidade que foi sede para a fase regional da competição organizada pela
Secretaria de Esportes do Estado
de São Paulo. A equipe da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) encerrou a
participação com 150 pontos somados, na liderança da classificação geral. A anfitriã Lençóis
Paulista ficou em segundo lugar,
com 136 pontos, seguida por Botucatu (127), Bauru (93) e São
Carlos (66), respectivamente. A
primeira edição do Jomi, que
substituiu os Jogos Regionais do
Idoso (Jori), marcou ainda a retomada do calendário competitivo após a pandemia da Covid-19.
Com uma delegação formada por aproximadamente 120
pessoas, entre elas cerca de 100
atletas da terceira idade, além de
dirigentes, equipes de apoio e técnicos, Piracicaba brigou pelo título com representantes de mais
31 municípios em 14 modalida-

37ª FEST
A
ESTA

DAS

des: atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez. A fase regional do torneio, destinado ao
público com mais de 60 anos de
idade, é classificatória para a etapa
estadual da competição, que está
agendada para o mês de julho - o
local ainda não foi definido.
No evento em Lençóis Paulista, Piracicaba conquistou cinco títulos de modalidades: damas
masculino, tênis feminino 'A' individual, tênis masculino 'A' equipe, tênis masculino 'B' equipe e
tênis de mesa masculino 'B'. A seleção piracicabana ficou com o
vice-campeonato no atletismo
masculino, buraco feminino, natação feminino, tênis de mesa feminino 'A', tênis de mesa feminino 'B' e xadrez feminino. As equipes de buraco masculino, vôlei
feminino 'B' e vôlei masculino 'B'
encerraram a participação em terceiro lugar, enquanto atletismo
feminino, bocha, vôlei masculino
'A' e xadrez masculino finaliza-

ram o Jomi na quarta posição. O
truco foi o sexto colocado, coreografia, damas feminino, natação
masculino e malha terminaram
em sétimo, e o dominó feminino
finalizou na oitava colocação.
"A ficha está caindo agora. É
uma conquista que foi muito emocionante, uma alegria incrível, que
marcou essa retomada do esporte, principalmente para o público
da terceira idade, depois de dois
anos sem os jogos devido à pandemia. O troféu de campeão é importante, mas a conquista representa o esforço realizado. Estamos
muito felizes", falou o chefe da
delegação e da divisão de atividades motoras da Selam, Clevis Spada. O boletim oficial e os resultados completos estão disponíveis
para consulta no site www.
lencoispaulista.sp.gov.br/jomi.
O secretário de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Hermes
Balbino, destacou o comprometimento da delegação piracicabana
e elogiou o trabalho realizado antes e durante o Jomi. "É um momento de muita felicidade, em que
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Piracicaba somou 150 pontos para conquistar o título do Jomi

se faz importante valorizar a participação e a oportunidade que tivemos em Lençóis Paulista. O esporte vai além do resultado. A equi-

NAÇÕES

pe da Selam foi muito comprometida e ofereceu aos atletas a possibilidade de competirem com segurança, o que era fundamental.

MEIO

Além disso, a delegação nos deixou lindos exemplos quanto ao
espírito esportivo e ao trabalho em
equipe", afirmou o secretário.

AMBIENTE

Vencedora da rifa recebe as chaves do apartamento doado pela Embraplan Programa incentiva destinação
adequada para óleo de cozinha
A artesã Elaine Cristina Si- durante a pandemia, quando a
Divulgação

mões de Oliveira, de Piracicaba,
recebeu as chaves do apartamento doado pela Embraplan para as
instituições sociais da 37ª Festa
das Nações. Elaine foi a vencedora da rifa com o número 96.196,
adquirido na Apae (Associação
dos Amigos e Pais dos Excepcionais) e sorteado pela Loteria Federal em 28/05. A apuração foi realizada no dia 30/05, e o nome divulgado pela Fenapi (Associação
Cultural Festa das Nações de Piracicaba), realizadora da festa, no
mesmo dia. A cerimônia de entrega das chaves aconteceu na
tarde de terça-feira, 14, no 21º
andar do Edifício Splendor Office,
onde fica a sede da Embraplan.
Elaine assinou os documentos e recebeu as chaves do imóvel, que fica na avenida 31 de
Março, no bairro Pauliceia, no
Residencial Provence, tem 61m²,
2 dormitórios, 1 suíte e 2 vagas
de garagem e está avaliado em
R$ 250 mil. “Comprei um número só. Tinha fé de que iria ganhar
mesmo antes, quando vi a propaganda. Fiquei muito feliz e grata
a Deus. Vou alugar para ter uma
fonte de renda para minha família”, disse Elaine, que adquiriu o
número da rifa da Apae, instituição que ela acompanha.
A apartamento de Elaine é o
segundo doado pela Embraplan
para auxiliar as instituições beneficiadas pela Festa das Nações

festa não pôde ser realizada. “Tínhamos de fazer algo para ajudar
e pensamos em doar um apartamemto. Procuramos o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura e levamos a ideia adiante. Ficamos muito contentes em poder
participar e devolver um pouco
para a sociedade o que ela nos proporciona. Pretendemos continuar com essa parceria por muitos
anos”, disse Antonio Valério,
proprietário da Embraplan.
Fábio do Amaral Sanches,
presidente da Fenapi (Associação Festa das Nações de Piracicaba), realizadora da Festa das
Nações, destacou a importância
da renda arrecadada na Festa
das Nações para as instituições
atendidas, que é complementada com a venda da rifa do apartamento. “É importante reforçar
a participação da Embraplan
nessa campanha. É o segundo
ano que a Embraplan entra com
esse apartamento de R$ 250 mil.
Durante a pandemia foi fundamental essa parceria”, disse.
A Prefeitura de Piracicaba
foi representada durante a entrega das chaves pela presidente
do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (Fussp), Andréa
Almeida, e pelo secretário Municipal de Governo, Carlos Beltrame.
O Fussp promoveu a Festa das Nações e a Secretaria de Governo foi
a organizadora do evento.

Fábio do Amaral Sanches, a ganhadora do partamento, Elaine
Cristina Simões de Oliveira, Andréa Almeida e Carlos Beltrame

“Essa rifa ajudou as entidades e é uma alegria a gente saber
que a Elaine e as instituições ganharam com essa rifa e também o
Fundo Social, ao saber que todos
estão assistidos”, disse Andréa.
Para Beltrame, a entrega do
apartamento fechou com chave de
ouro todo o processo que foi a organização e promoção da Festa
das Nações. “A entrega das chaves do apartamento foi o fechamento, mas a festa inteira foi muito linda e superou as expectativas
das entidades. A Embraplan é
uma empresa sensível e solidária.
O apartamento foi um reforço para
uma festa já de grande sucesso. É
muito gratificante estar aqui vendo essa família receber o apartamento”, concluiu o secretário.

Toda a renda com a venda
da rifa do apartamento e a renda
da 37ª edição da Festa das Nações de Piracicaba, realizada no
Engenho Central, de 18 a 22/05,
foram revertidas para 22 instituições sociais de Piracicaba, que
atendem cerca de 30 mil pessoas.
A 37ª Festa das Nações foi
realizada pela Fenapi (Associação Festa das Nações de Piracicaba), com promoção da
Prefeitura de Piracicaba, por
meio do Fussp (Fundo Social
de Solidariedade de Piracicaba), organização da Secretaria
Municipal de Governo. Uma
parte dos recursos vieram da
Lei de Incentivo à Cultura, via
Secretaria Especial da Cultura
e Ministério da Cidadania.

A responsabilidade individual e coletiva com o descarte
de óleo utilizado no preparo das
refeições diárias precisa fazer
parte dos hábitos saudáveis de
uma sociedade, em prol da preservação do meio ambiente.
A Mirante, através da área de
Responsabilidade Social, atua com
apoio das lideranças comunitárias, para compartilhar informações sobre descarte e destinação
correta do óleo e com isso preservar o meio ambiente, por meio do
programa De Olho no Óleo.
Para que a população fique
por dentro dessa prática de preservação, são desenvolvidas oficinas práticas de saboaria ecológica. Na oficina, os participantes
aprendem técnicas simples de
utilização do óleo na confecção
de sabão para uso doméstico.
COMO ARMAZENAR O
ÓLEO: 1) Filtre o óleo: após utilizar o óleo para frituras, é necessário filtrá-lo assim que ele esfriar, sobretudo se for em frituras que deixam restos de comida. 2) Armazene em garrafas
PETs: após utilizar o óleo de fritura, resfriá-lo e filtrá-lo, armazene-o em uma garrafa PET.
Essa atitude reduz os riscos de
entupimento de tubulações e
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O óleo de cozinha usado
deve ser filtrado antes de
ser usado para fazer sabão

conserva o óleo para que ele seja
encaminhado para os pontos de
coletas e também para ser utilizado nas oficinas de saboaria do
programa De Olho no Óleo.
Ficou interessado e quer saber mais sobre essa e outras atividades? Acesse nossas redes sociais no Facebook: www.facebook.
com/mirantepiracicaba e no
Instagram: @miranteppp.

PCD S

Curso de recursos humanos
Formaturas de programa começam na segunda, 20 está com inscrições abertas

GCM

Começa na próxima segunda-feira, 20, às 8h30, a formatura do programa Guarda Civil
Educação é Prevenção (GCEP),
desenvolvido pelo Pelotão Escolar da Guarda Civil, que ministra aulas em escolas públicas
municipais para alunos dos quintos anos do ensino fundamental
com temáticas variadas. O objetivo é passar informações importantes que colaborem na formação moral e ética dos estudantes. As formaturas acontecem na
segunda quinzena de junho e
primeira semana de julho e contarão também com a participação da Banda José Romário de
Oliveira França e do Canil, ambos da Guarda Civil. São cinco
escolas municipais e 350 alunos
participantes. Durante a formatura, em cada sala é escolhida a
melhor redação, que recebe premiação ofertada pela escola. A primeira escola a receber a formatura será a EM Professor Carlos Sodero, no bairro Boa Esperança.
Dentre os temas que são objeto das aulas, durante os quatro
meses de encontros semanais, estão o bullying, ciberbulying, drogas, violência doméstica, gravidez na adolescência, abuso sexual, vandalismo, perigos da inter-

net, dicas de segurança, trânsito e maus tratos aos animais.
O programa, segundo a coordenadora do Pelotão Escolar, a
GC Alice Silva, foi aprimorado
desde o seu início, em 2012, e o
resultado é visível ao longo dos
quatro meses em que ele é implantado na escola. “Desde seu início
o programa GCEP vêm evoluindo
não somente na questão do material disponibilizado às crianças,
mas também na capacitação das
guardas educadoras, que realizaram pós-graduação e cursos envolvendo os temas trabalhados.
Desse modo, somos capazes de
perceber como é a evolução do
início, nas primeiras aulas, até o
final, depois de quatro meses de
convivência. Elas melhoram sua
percepção de mundo, o respeito
ao próximo, a dizer não ao que
não é legal e aprendem como ser
um multiplicador mirim. Desse
modo podem transmitir o que
aprenderam às pessoas de seu
convívio, como a família, seus vizinhos, a comunidade. Outro fator importante a destacar é a
afetividade das crianças com a
nossa equipe”, explica Alice.
Para o comandante da
Guarda Civil, Sidney Miguel da
Silva Nunes, o desenvolvimento
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350 crianças de cinco escolas participaram do “Educação é Prevenção”

do programa é um trabalho preventivo importante. “Nós, que
temos como uma das nossas premissas proteger a população,
fazemos isso quando informamos as crianças sobre estes assuntos importantes que podem
prevenir que elas sigam caminhos
que não são bons e podem atrapalhar a vida adulta. Acreditamos que a informação e o diálogo são formas de proteção às
nossas crianças”, frisa Nunes.
Foram beneficiadas neste se-

mestre as escolas municipais Professor Carlos Sodero, Professora
Antônia Benedita Eugênio, Antônia Jesuína Camillo Pipa, Professor Adolfo Basile e a Professora
Vilma Leone Dal Pogetto.
No próximo semestre serão
beneficiadas aproximadamente
400 crianças das seguintes escolas: Escola Municipal Prof. Décio
Miglioranza, Professora Tercília
Bernadete Sanches Costa, Geraldo Bernardino, Wilson Guidotti e
Professor Santo Granuzzio.

Estão abertas até o dia 4 de
julho as inscrições para o curso
remoto e gratuito de assistente
de recursos humanos, exclusivo
para pessoas com deficiência de
Piracicaba e região. A ação é da
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
em parceria com o Centro Paula
Souza e apoio do Centro de Tecnologia e Inovação e Conselho
Municipal de Proteção, Direitos e
Desenvolvimento da Pessoa com
Deficiência (Comdef), vinculado
à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(Smads). As vagas são limitadas.
O curso terá início dia 28/07,
com carga horária total de 60 horas, sendo realizado de segunda a
sexta-feira, durante 12 dias e contará com interpretação de libras, material adaptado e linguagem simples.
As aulas serão ministradas
em três períodos. De manhã, a
acessibilidade será por meio de audiodescrição dos conteúdos, para
pessoas com deficiência visual. À
tarde, para pessoas com deficiência intelectual, é necessário o auxílio de algum familiar e à noite, haverá duas turmas: uma para pessoas com deficiência auditiva, com
o recurso de intérprete de libras, e
outra para deficientes físicos.
Letícia Françoso, que tem de-

ficiência física, atua como gerente
de negócios e serviços e considera
importante a oferta de qualificação profissional. “As maiores justificativas para a falta de contratação de pessoas com deficiência nas
empresas estão relacionadas à falta de mão de obra especializada, por
isso é importante a oferta de cursos profissionalizantes como este,
já que vêm de encontro àquilo que
o mercado de trabalho exige para
a admissão às vagas”, comenta.
“Mais que conhecimento e
desenvolvimento de habilidades,
cursos como este incentivam a
autonomia das pessoas com deficiência e são facilitadores para
inserção no mercado de trabalho”, ressalta a coordenadora do
Comdef, Elisangela Oliveira.
As pessoas com deficiência
com mais de 18 anos podem se
inscrever pelo link: https://
forms.gle/1ZJuuowmWXGcXfiJ9.
NÚMEROS - De acordo com
a Base de Dados dos Direitos da
Pessoa com Deficiência do Estado
de São Paulo, há cerca de 28 mil
pessoas com deficiência em Piracicaba. Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostram que, em
2019, 363 pessoas com deficiência foram admitidas no mercado de trabalho, no município.
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Quinta-feira, 16, e sexta-feira, 17 de junho de 2022

F ERIADO

Poupatempo estará fechado
hoje, 16, e amanhã, 17
Nos dias 16 e 17 de junho, o
Poupatempo em Piracicaba estará fechado devido ao feriado de
Corpus Christi, na quinta-feira, e
também na sexta-feira, em função da transferência do feriado
municipal do dia 13 de junho
(Santo Antônio). Para suprir as
necessidades da população, os
serviços online seguirão mantidos
nos canais eletrônicos: portal
www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo Poupatempo Digital.
No sábado, dia 18, o posto
volta a funcionar normalmente,
mediante agendamento prévio,
que pode ser feito também pelas
plataformas digitais. Importante reforçar que para ser atendido presencialmente no Poupatempo é preciso agendar data e
hora previamente, pelo portal
www.poupatempo.sp.gov.br, apli-

cativo Poupatempo Digital ou nos
totens de autoatendimento.
Pelos canais digitais já é possível acessar mais de 200 serviços eletrônicos, como renovação de CNH,
licenciamento de veículos, consulta
de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, Atestado
de Antecedentes Criminais e acesso à carteira digital de vacinação
contra a Covid-19, por exemplo.
Desde o início da gestão, a
Prodesp trabalha para ampliar a
oferta de atendimentos online do
Poupatempo, com segurança, autonomia e comodidade, 24 horas
por dia. O objetivo é chegar a mais
de 240 opções até o fim deste ano.
O Poupatempo de Piracicaba
fica na Praça José Bonifácio, 700 Centro, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às
17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Ansiedade
Olá, alvinegros apostólicos
romanos, sejam todos muito
bem vindos ao nosso espaço semanal, democrático, crítico
quando precisa, mas cheio de elogios quando é de merecimento.
O Nhô-Quim está trabalhando a todo vapor para colocar em
campo a partir de 01/07/2022 o
melhor time para enfrentar a
Lemense no Barão na estreia da
copa paulista. Cléber gaúcho e
seus comandados terão que se
desdobrar para diante do torcedor Piracicabano apresentar um
futebol vertical e comprometido
com o escudo e a camisa zebrada.
A primeira barreira a ser
batida é a desconfiança da torcida que após vários anos de fracassos seguidos se afastou do
time e agora torce o nariz para
todas as informações vindas lá
da Rua Silva Jardim. A desconfiança é tanta e ainda impulsionada por declarações de viúvas
de outrora em redes sociais, que
o torcedor se empolga em falar
do Sub-20, e desdenha o profissional, se esquecendo de que agora essas duas categorias estão
realmente interligadas no novo
formato de trabalho do clube.
O que realmente o torcedor
precisa fazer para demonstrar o
amor ao clube e não as pessoas
que por lá passaram, as que lá
estão e as que ainda vão passar,
é ter “paciência” com os meninos
que vão ter uma verdadeira prova de fogo ao disputar a próxima
competição. Podemos ter dois caminhos, ou o time se supera com
muita garra e resiliência para superar as dificuldades, ou se abater com críticas e derrotas e baixar a cabeça, permitindo que o
moral fique em limites negativos
e todo o trabalho comprometido.
Já tive o prazer em ver a torcida aplaudir em pé o Nhô-Quim,
mesmo na derrota, como também já presenciei nas arquibancadas do Barão o time sair vaiado em vitórias que não convenceram nem o mais apaixonado e
o mais puxa-saco dos torcedores. O tempo para a maturação
desses garotos e a adaptação em
um nível acima na profissão precisa do apoio de todos, as críti-

cas devem ser pontuais e necessárias, jogar b...no ventilador
em redes sociais ainda é cedo.
O Lemense vem com uma
base já formada da série A2, aonde fez uma boa participação e
vem se reforçando para a copa
paulista. O meia atacante Judson é um brasileiro naturalizado
na Guiné Equatorial para defender a seleção daquele país, ele
estava no Capital do DF e já vestiu a camisa de vários clubes do
interior de SP. Junto com ele o
“zulão” apresentou mais reforços, contratou o zagueiro Mateus
Henrique, ex-Barretos, o lateraldireito Raul, que vestiu a camisa
do Rio Claro na última Série A2
do Paulista, o volante Gabriel
Soares, ex-Audax-RJ, e o meiaatacante Ronaldo, que estava no
Linense. A diretoria também renovou os contratos dos volantes Edmundo e Gabriel Silva,
além do zagueiro Jean Pablo.
Já no início o Nhô-Quim tem
prova de fogo, e a competição por
mais deficitária que pareça, é o
que o alvinegro tem para não ficar parado no segundo semestre, e ainda por cima a única
oportunidade de voltar ao cenário nacional. O torcedor consegue entender a importância desta participação? Então vamos
apoiar o máximo que pudermos
se tiver que vaiar não se intimide,
mas aplauda na mesma proporção quando o time for merecedor.
Até aqui o XV fez dois jogos
treino, venceu o XV de Jaú por
1x0 e empatou com o Red Bull
sub-23 por 1x1, uma partida entre o Nhô-Quim e o Botafogo de
Ribeirão Preto que aconteceria
nesta última terça feira 14, foi
cancelada a pedido do adversário que não passa por bons momentos no brasileiro da série C.
Ah, só mais um detalhe, antes de terminar nossa prosa... a
diretoria do XV poderia utilizar
os microfones do sistema de som
do estádio para incentivar o
time, passar informações culturais da nossa cidade e da cidade do time adversário e resultados de várias competições, futebol deve ser “cultura”, e o torcedor presente tem o direito disso.

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.
ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

R ECURSOS

Região Sul apresentou
demandas nas plenárias
do Orçamento Participativo
Entre os bairros da região Sul estão Nova América, Jardim Elite e Água Branca;
próxima semana, região central e Vila Rezende serão contempladas
As plenárias do Orçamento
Participativo com os representantes das associações de moradores
e lideranças da região Sul foram
realizadas na noite de segundafeira e terça-feira, 13 e 14/06. As
reuniões ocorreram no centro comunitário do Jardim São Paulo e
no centro cultural Sebastião da
Silva Bueno - Nhô Serra, respectivamente. A região Sul é formada
por 60 bairros. As plenárias já
ocorreram nas regiões Oeste, Leste e Norte e serão encerradas no
dia 28/06, com a região rural.
As pessoas que compareceram
nas plenárias da região Sul informaram necessidades dos bairros
e região. Foram citadas a reforma
e manutenção da quadra esportiva localizada na rua Santo André,
no bairro Nova América; instalação de uma Unidade da Saúde da
Família (USF) ou uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) para atender a população dos bairros Nova
América e Jardim Elite; implantação de rede de galerias de águas
pluviais nas ruas Paulo Ferreira
Camargo; Fernando Aloisi; Jacques Andrade; Theresa Valverde
Valério; Catarina Schmidt; Frei
Luiz Maria de São Tiago e Luiz
Razera, próximo ao supermercado Savegnago e padaria Avaré e
construção de um centro cultural no bairro Nova América.
Também foi pedido o aumento da ronda e patrulhamento diários pela Guarda Civil no bairro
Nova América, Jardim Elite e adjacências; construção de um varejão no bairro Nova América; ins-

talação de semáforo no cruzamento da rua Luiz Razera com a General Goes Monteiro; na avenida
Professor Alberto Vollet Sachs com
a rua Luiz Razera ou com a rua
Frei Luiz Maria de São Tiago, próximo à padaria Avaré; colocação
de radar ou lombada na rua Santa Catarina, entre as ruas Xisto
Quadro Aranha e rua Capitão
Goes Aranha, entre outras.
Representando o bairro
Nova América, Claudinei Henrique do Santos, conselheiro do
OP, reconhece a importância das
plenárias para que a região possa apresentar suas reivindicações e, em trabalho conjunto com
a Administração, lutar para que
sejam concretizadas. Uma de
suas demandas na plenária foi a
reforma estrutural da quadra de
esportes do Jardim Elite, para
que a comunidade possa utilizála para práticas esportivas.
A representante do bairro
Água Branca Adriana Moura
participou pela primeira vez de
uma plenária do OP e entende
que somente com a participação
da comunidade as melhorias
para a região podem ser implementadas pela Administração.
Entre as demandas para o seu bairro citou a abertura de um posto de
saúde do Água Branca e a construção de um campo de futebol.
Anízio Silva, do bairro Água
Branca, participa há 10 anos das
discussões envolvendo o Orçamento Participativo, canal que,
segundo ele, permite que a comunidade se manifeste em rela-

Guilherme Valdanha

Plenária do Orçamento Participativo no Centro Cultural Nhô Serra

ção às carências e demandas de
sua região. Entre as demandas
citadas por ele está a construção
de uma escola municipal de educação infantil e a implantação de
uma base da Guarda Civil.
O secretário de Governo, Carlos Beltrame, e o presidente da
Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (Emdhap) e diretor do Instituto de Pesquisas e Planejamento de
Piracicaba (Ipplap), Sérgio Maluf
Chaim, marcaram presença na plenária de terça-feira. Beltrame esclareceu que a atual Administração está empenhada em realizar
um trabalho de comprometimento com a comunidade e com o Orçamento Participativo, visando
fortalecer as associações de bairro, para que possam ser o elo entre a população e o poder Executivo. “Reforçamos a importância de
a população comparecer nas ple-

nárias do OP, pois desta forma o
poder Público pode conhecer as
necessidades de cada região”.
As reuniões, coordenadas
pela Secretaria Municipal de Governo, estão abertas à participação da população e acontecem
sempre às segundas e terças-feiras, a partir das 19h. O objetivo é
manter contato com a comunidade, associações, entidades civis
organizadas, no sentido de coletar
demandas sobre investimentos,
manutenção e serviços públicos.
PRÓXIMA SEMANA - As
próximas plenárias acontecerão
nos dias 20 e 21/06, segunda e
terça-feira, com a comunidade da
região Centro. Na segunda-feira
a reunião será realizada na Biblioteca Municipal, na rua Saldanha Marinho, 333, Centro, e na
terça-feira, no centro comunitário da Vila Rezende, na avenida
Osvaldo Cruz, 326, Nhô Quim.

E NTIDADE

Uniodonto Piracicaba completa 40 anos
A Uniodonto Piracicaba completa, hoje, 16, 40 anos de atividade. A cooperativa que começou de
forma humilde em 1982, através
da iniciativa de 30 cirurgiõesdentistas, hoje é uma marca notória em Piracicaba e região. Atua
em cerca de 18 municípios, possui
350 cirurgiões-dentistas cooperados e tem seus serviços utilizados por cerca de 80 mil pessoas.
Cláudio Zambello, diretorpresidente da Uniodonto Piracicaba, diz que a data é de comemoração principalmente pelo investimento feito ao longo destas últimas quatro décadas, seja no capital humano, como na infraestrutura. A cooperativa possui
sede própria em área central de
Piracicaba e adquiriu recentemente terreno de 1 mil metros
quadrados, em frente à sua sede,
onde será construída uma clínica odontológica padrão, nos moldes desejados por seu corpo de
dentistas e que atendam às principais necessidades do paciente.

Divulgação

Ben Hur Zambello, Cláudio Zambello e Armando de Barros

A Uniodonto possui escritórios regionais em São Pedro, Rio
das Pedras, Cerquilho, Tatuí, Tietê e Laranjal Paulista, além de
cinco Clínica Integradas Odontológicas situadas em Piracicaba, Rio das Pedras, Tietê e Tatuí.
Zambello lembra que mui-

tas atividades devem ser desenvolvidas a partir de junho, com
ênfase em outubro, quando espera-se que a pandemia venha a
dar uma trégua e os encontros
sociais voltem a ser realizados
em condições sanitárias ideais.
Um dos focos será o V Congres-

so Odontológico Uniodonto, a
ocorrer, de forma online nos
dias 20 e 21 de outubro, tendo
como eixo temático a odontologia digital. Além disso, estão
previstos um encontro festivo,
no dia 15 de outubro, e uma sessão solene em 19 do mesmo mês.

H OMENAGEM

Empresa de tecnologia tem atuação reconhecida
Os 20 anos de trabalho da
empresa Piralan na área da tecnologia da informação foram reconhecidos pela moção de aplausos
85/2022, de autoria do vereador
Pedro Kawai (PSDB). A entrega da
homenagem aconteceu na manhã
desta quarta-feira (15), na Câmara Municipal de Piracicaba.
“A moção de aplausos é um
documento oficial da Casa que reconhece pessoas, entidades e empresas que fazem um trabalho para
o município e 20 anos de história
de uma empresa com certeza é de
relevância”, elogiou Pedro Kawai.
Ele também destacou que a tecnologia hoje é fundamental para o
dia a dia das empresas e das pessoas e a Piralan “proporciona seus
serviços com profissionalismo”.
A homenagem foi recebida por

Marcos Aurélio Pavinato e Christiano César Spolidoro, sócios da
empresa. “A Piralan é uma empresa focada na área de tecnologia,
mas com as suas raízes aqui em
Piracicaba. Os sócios são nascidos e criados aqui e com isso também nós conseguimos levar o
nome da nossa cidade para fora,
porque atendemos também cidades vizinhas e isso é de suma importância para nós”, agradeceu o
sócio Marcos Aurélio Pavinato.
TRAJETÓRIA - Fundada
em 2001, a Piralan iniciou as atividades com o objetivo oferecer
serviços de assistência técnica
na área de informática, começando a atuar de forma efetiva
na área de cabeamento estruturado, consultoria e outsourcing.
No texto da moção, o autor

Assessoria Parlamentar

Piralan recebeu moção de aplausos pelos 20 anos de fundação

da homenagem destaca que a empresa preza por cumprir os compromissos assumidos, visando
sempre a satisfação dos clientes, o

desenvolvimento profissional e a
melhora contínua do planejamento e implementação dos processos
de Tecnologia da Informação.
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P ROGRAMA

Reunião debate proposta para
mitigar efeitos de reintegrações

Alex de Madureira retoma
tratativas para instalar
Bom Prato na cidade
Divulgação

Rai de Almeida e Sílvia Morales participaram de reunião com lideranças
comunitárias de áreas em vias de reintegração de posse na tarde desta terça (14)
As vereadoras Rai de Almeida (PT) e Sílvia Morales (PV), do
mandato coletivo “A cidade é sua”,
reuniram-se com lideranças e moradores das comunidades Renascer, Vitória, União, Bosques do
Lenheiro e Jardim Gilda, na tarde desta terça-feira (14), na Sala
de Reuniões B do Prédio Anexo
da Câmara Municipal de Piracicaba, para discutirem questões relacionadas à reintegração de posse de algumas destas áreas.
Durante a reunião, o advogado que acompanha a luta dos
moradores contra a desocupação, Caio Garcia Figueiredo, relatou o iminente risco de reintegração de posse nas comunidades Renascer, União e Vitória.
De acordo com o advogado,
com a proximidade do fim da vigência da decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) que suspendeu, em razão da pandemia
da Covid-19, os despejos e desocupações em áreas urbanas e rurais em todo o país, as comunidades em Piracicaba que já possuem
decisões liminares ou transitadas
em julgado na Justiça concedendo a reintegração de posse, podem, em breve, serem alcançadas
pelas determinações judiciais.
O advogado apresentou às
vereadoras piracicabanas um projeto aprovado na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, convertido
em lei, e que versa sobre a suspensão do cumprimento de medidas
judiciais, extrajudiciais ou administrativas motivadas por reintegração de posse durante o estado
de calamidade pública decorrente
da Covid-19. Segundo o advogado, um projeto semelhante poderia ser pensado em Piracicaba.
OUTRO CONTEXTO Rai de Almeida, ao analisar o
projeto, lembrou que a propositura aprovada em Ribeirão Preto “veio em um momento em que
estávamos no grau máximo da
pandemia”. Ela salientou que, no
atual contexto, onde há maior
controle dos casos quando comparado a 2020 e 2021, o emba-

samento para um projeto semelhante provavelmente deva ser outro.
De forma semelhante, Sílvia
Morales também destacou que o
timing para um projeto em Piracicaba, nos mesmos moldes do aprovado em Ribeirão Preto, já passou.
Ambas as vereadoras, no
entanto, consideraram viável o
estudo de proposições legislativas e ações com base em outras
premissas, como por exemplo a
calamidade pública que eventuais reintegrações de posse, a qualquer tempo, possam gerar.
Caio disse que o projeto
aprovado em Ribeirão Preto é
apenas um norte, um exemplo
que evidencia que é possível a
criação de um regramento, em
nível municipal, que adentre no
mérito da questão habitacional.
REGIME DE TRANSIÇÃO - De acordo com o advogado, a ideia é que a propositura garanta uma espécie de regime transição, com medidas assecuratórias que façam com que o cumprimento das ações de despejo e reintegração de posse ocorram dentro
de parâmetros que preservem a
dignidade das famílias afetadas.
Ele cita que, na decisão em que
suspendeu as reintegrações em
todo o país, o ministro Luís Roberto Barroso disse que o poder
Legislativo, sem especificar o ente
da Federação, deveria apresentar
medidas de transição capazes de
coibir um eventual caos social advindo das desocupações: “o ministro Barroso, ele menciona que
o Legislativo deveria fazer um regime de transição para que, quando acabasse a pandemia, não
houvesse um caos social. Na minha avaliação, a pandemia, de
fato, não seria o principal argumento, mas surgiria como argumento subsidiário à criação de
um regime de transição”, disse.
Ele ainda complementou:
“uma outra contribuição que a
gente consegue tirar desse projeto
de lei aprovado em Ribeirão Preto
são as medidas assecuratórias que
nele aparecem, como por exemplo

Fabrice Desmonts

Implantação do restaurante popular depende da Prefeitura Municipal

Encontro realizado na Sala B do Prédio Anexo da Câmara reuniu
vereadoras e representantes de comunidades em vias de reintegração de posse na cidade

a garantia de habitação em uma
outra localidade sem ameaça de
remoção, a manutenção de serviços básicos de comunicação,
energia elétrica, água potável, saneamento e coleta de lixo, a proteção contra intempéries climáticas ou ameaças à saúde e à vida,
acessos aos meios de trabalho e
subsistência e segurança”.
Vinícius Bena, que também
acompanha a luta das comunidades em vias de despejo, disse
que já foram realizadas diversas reuniões com os proprietários de algumas das áreas em
litígio, mas que “por hora, as negociações estão paradas”.
Em relação a um possível
projeto de lei que consiga mitigar os efeitos das desocupações,
Vinicius lembrou que, na decisão
do ministro Luís Roberto Barroso, há a menção aos “efeitos da
pandemia”. Na análise de Bena,
tais efeitos vão para muito além
das questões sanitárias imediatas
e abrangem, por exemplo, o desemprego e a carestia gerados nos últimos dois anos. “São coisas que podem ser utilizadas na fundamentação deste projeto”, pontuou.
AÇÕES - Rai de Almeida
propôs novas reuniões com as lideranças comunitárias das áreas
afetadas e o início de estudos mais
aprofundados visando não apenas

a formatação de um texto a ser
futuramente apresentado na
Câmara, mas também a análise
mais profunda das ferramentas
legislativas já à disposição.
“A moradia é um princípio
constitucional, e estudaremos a
possibilidade da formação de uma
comissão de estudos para enfrentar esse tema. Temos que, de fato,
pensarmos em um plano de transição para garantir a dignidade
dessas pessoas”, disse a parlamentar ao término da reunião.
A vereadora Sílvia Morales
também defendeu, além de estudos mais detalhados para uma
eventual proposição legislativa, a
retomada de conversas com representantes do Executivo municipal:
“acho que, independente da elaboração desse projeto de lei, devemos tentar marcar uma conversa
com representantes da Emdhap
(Empresa Municipal de Habitação
de Piracicaba) e com a Smads (Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social) e tentarmos, mais um vez, ver o que é
possível ser feito”, ponderou.
Também participaram da reunião assessores parlamentares das
vereadoras piracicabanas e, de forma on-line, representantes parlamentares da Ribeirão Preto que
participaram da elaboração do
projeto convertido em lei.

Na tarde de terça-feira, 14,
o deputado Alex de Madureira
esteve na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de
São Paulo, onde foi recebido
pela secretária, Laura Müller
Machado. Acompanhado pela
secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Piracicaba (Smads), Euclidia Fioravante, a reunião visou a retomada das discussões a respeito
da instalação do Restaurante
Bom Prato em Piracicaba.
“O programa social Bom
Prato é instalado em cidade com
mais de 200 mil habitantes. Portanto, temos que continuar lutando para trazer esse benefício
para a Piracicaba, principalmente para beneficiar os mais vulneráveis”, afirmou o deputado estadual que vem insistindo há dois
anos para que a cidade conquiste
esse restaurante tão benéfico que
a população de baixa renda.
O encontro teve a participação da Rita Dalmaso, coordenadora da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional
(Cosan), e de Joás Sanches, Assessor parlamentar da secretaria de Estado. “Não medirei esforços para trazer esse programa social para Piracicaba. O Bom
Prato apresenta alimentação de

qualidade e de baixo custo para
a população vulnerável do Estado de São Paulo e a pandemia
agravou essa situação na cidade”,
afirmou Alex de Madureira.
O Bom Prato oferece refeições
saudáveis, de alta qualidade e a
preços acessíveis em uma rede de
59 restaurantes espalhados pelo
Estado. O almoço custa R$ 1, já o
jantar e o café da manhã custam
R$ 0,50, cada. “A instalação do
Bom Prato leva em conta critérios
socioeconômicos, com objetivo de
atender moradores de rua, aposentados, desempregados, subempregados e demais cidadãos que
se encontram à margem do processo produtivo, ou seja, todos
que se enquadrem dentro do conceito de vulnerabilidade social”,
explicou Alex de Madureira.
Em 2021, a equipe técnica da
Cosan, que é a área responsável
pela implementação do programa,
já havia pedido um estudo sobre a
viabilidade da implantação do
Programa Bom Prato em Piracicaba. “Sabemos que o programa é
de fundamental importância para
a cidade, tendo em vista o grande
número de pessoas que poderão
se alimentar com refeições de excelente qualidade e de valor simbólico oferecido pelo programa”,
concluiu Alex de Madureira.

P IRACICAMIRIM

Finalizado o desassoreamento
do segundo trecho do ribeirão
Divulgação

D IREITO

Namoro entre empregados não pode ser proibido
Passados o Dia dos Namorados e o Dia de Santo Antônio (12 e
13 de junho), considerado o santo
casamenteiro, o clima de romance
continua no ar. No mundo corporativo manter um relacionamento
nem sempre é tarefa simples. Por
isso, os sócios do escritório SAZ
Advogados, Fabiana Zani e Rodrigo Salerno, explicam a respeito da
legalidade dos namoros entre empregados e de relacionamentos pessoais em ambientes de trabalho.
“Quando tratamos de namorados trabalhando juntos, temos
duas alternativas: uma é de pessoas que já tinham um relacionamento fora do ambiente de trabalho e foram contratadas; e outra
de casais que se formam a partir
desse contato profissional. Enquanto no primeiro caso é possível saber essa informação antes
mesmo da contratação, durante

a fase de entrevista; na segunda
situação, é impossível querer conter o que as pessoas sentirão
umas pelas outras. Por isso, a
melhor solução é ter regras de
conduta”, afirma Fabiana Zani.
Segundo a advogada, as empresas não podem proibir o namoro entre os empregados. “Não existe nada na CLT (Consolidação das
Leis Trabalhistas) especificamente sobre o relacionamento amoroso entre pessoas que trabalham juntas. Mas o que muitos juízes consideram é o inciso X do 5° artigo da
Constituição Federal, que coloca
como invioláveis a intimidade, a
vida privada, a honra e a imagem
das pessoas. Se violado esse direito, é possível ainda pedir indenização por dano material ou moral”.
Conforme explica Rodrigo
Salerno, o empregador deve estabelecer as regras para que situa-
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ções pessoais não comprometam
o desempenho no trabalho e nem
gerem constrangimentos dentro
da equipe. “Grandes demonstrações de afeto, discussões pessoais, desconcentração e tratamento diferenciado estão entre as
muitas situações que realmente
podem acontecer e que fazem
qualquer empregador ficar desconfiado com a possibilidade de
ter namorados na equipe. É importante ter um regulamento interno e um código de conduta,
condizentes com a CLT. Estes materiais devem ser entregues pelo
RH (Recursos Humanos) ao novo
empregado logo na admissão”.
Para o advogado, nenhuma
empresa deve demitir alguém
usando a justificativa do relacionamento. Visto que por si só, o
namoro não é o que traz prejuízos
à organização. Mas sim devido ao

descumprimento das regras ou
mesmo a queda de produtividade.
Outro ponto importante que
Salerno esclarece é sobre relacionamentos entre empregados com
hierarquias diferentes. “Na maioria das empresas existem cargos, funções e hierarquia. O que
é importante para organizar o
trabalho, abre a possibilidade
para uma diversidade de abusos,
assédios ou predileções. Portanto, é fundamental uma política
clara sobre os relacionamentos
afetivos dentro do ambiente de
trabalho, de modo a orientar os
colaboradores sobre ética e qual
a postura mais adequada”.
O empregador tem o direito
de pedir para que seja informado
de relacionamentos, entretanto,
não pode usar isso para fazer demissões e transferências de empregados para outros setores.

L INHAS

Vestibular Fatec Piracicaba Prefeitura acrescenta viagens nas
oferece cursos superiores Uninorte e Parque Piracicaba
O vestibular da Fatec Piracicaba Deputado Roque Trevisan
para o segundo semestre de 2022
está com inscrições abertas até as
15 horas do dia 28 de junho pelo
site www.vestibularfatec.com.br.
Nesta edição, haverá o retorno da
aplicação de prova presencial. Os
cursos superiores oferecidos para
o segundo semestre de 2022 são
Alimentos (40 vagas – manhã),
Biocombustíveis (40 vagas – noite) e Gestão Empresarial (40 vagas – manhã e 40 vagas - noite),
todos gratuitos e com duração de

três anos. A taxa de inscrição tem
o valor de R$ 91,00 e o exame
vestibular será aplicado presencialmente no dia 17 de julho.
SERVIÇO
Vestibular Fatec 2º semestre
2022, período de inscrições
com pagamento de taxa: até
as 15 horas do dia 28 de junho de 2022 pelo site
www.vestibularfatec.com.br.
Data do exame vestibular presencial: 17 de julho de 2022.
Informações: (19) 3413-1702.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito
e Transportes (Semuttran), amplia a partir desegunda-feira, 20/
06, a frota das linhas 505 – Uninorte e 430 – Parque Piracicaba
em mais um ônibus cada, o que
proporcionará acréscimos de viagens à população em horários de
pico, entre 5h e 9h e 15h e 19h.
Os horários atualizados estarão disponíveis no site da
empresaTUPiTransportes,emhttps:/
/www.tupitransporte. com.br/
linhas-e-horarios. Ao todo, até

27/06, a frota do transporte coletivo de Piracicaba terá mais
12 ônibus para atender a população em horários de picos em
linhas que apresentaram aumento do fluxo de usuários.
Com isso, o município terá
2.800 viagens a mais por mês.
As linhas 503-Santa Rosa,
1100-Perimentral/TVS-TPITPA, 225/222-Jardim Oriente,
701/702-Jardim Jupiá e 410Parque Orlanda já receberam
mais ônibus e as linhas 240-Cecap e 210-Unileste/TCI também
vão receber reforço na frota.

Máquinas atuam no terceiro trecho, no bairro Maracanã

O trecho de aproximadamente 1.000 metros do ribeirão Piracicamirim no bairro Bosque da
Água Branca teve o desassoreado
finalizado hoje, terça-feira, 14/06.
O serviço ali começou em 31/05 e
contemplou ainda o entroncamento com o córrego Água Branca.
Essa foi a segunda etapa do
serviço de desassoreamento que
Piracicaba foi contemplada pelo
programa Rios Vivos, do Governo do Estado, por meio do DAEE
(Departamento de Águas e Energia Elétrica). A Prefeitura pleiteou a participação do município
no programa a partir de projeto
desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente (Sedema) e da Defesa Civil, detalhando as necessidades do ribeirão Piracicamirim.
Entre os resíduos retirados
desse trecho, de acordo com
Odair Mello, da Defesa Civil,
estão areia, cascalho, pneu,
lixo, galhos de árvores, lama,
entre outros. O material foi
transportado para área licenciada. O balanço da quantidade
retirada está sendo computado.

Ao todo, aproximadamente
3.500 metros do ribeirão Piracicamirim vão receber o serviço. A
terceira e última etapa teve início
hoje, 14/06, e vai atender cerca de
1.000 metros do ribeirão Piracicamirim, no bairro Maracanã. A
obra tem por objetivo prevenir enchentes na região dos bairros Piracicamirim, Morumbi, Maracanã e Bosque da Água Branca.
O 1º trecho do serviço
contemplou cerca de 1.500
metros do manancial entre as
avenidas Piracicamirim e
Cássio Paschoal Padovani.
PREPARAÇÃO DA ÁREA
– A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), fiscaliza a execução do desassoreamento e é responsável pela preparação dos trechos para a entrada das máquinas. Equipes
atuam nesta semana na rua
José Maria Baltieri, no bairro
Maracanã, para a retirada de
leucenas, espécies invasoras,
para proporcionar a entrada e
manobra das máquinas e caminhões que fazem o serviço.
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A CIDENTES
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.
------------------------------------------

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
-----------------------------------------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.
------------------------------------------

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.
------------------------------------------

Cipa realiza a sua primeira
reunião em espaço próprio
Nova sala fica na Junta de Serviço Militar e era uma antiga reivindicação dos cipeiros
Os membros da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prefeitura de
Piracicaba se reuniram na terça-feira, 14, pela 1ª vez em seu
espaço próprio, agora numa
sala localizada na Junta de Serviço Militar, na rua Prudente
de Moraes, 926. Essa era uma
antiga reivindicação dos integrantes da CIPA, que anteriormente utilizavam salas aleatórias no Centro Cívico para realizar as suas reuniões periódicas.
O prefeito Luciano Almeida
disse que a consolidação de um
espaço próprio vai contribuir
para que os membros da Cipa
possam trabalhar com maior assertividade no desenvolvimento
de suas funções e pediu agilidade no trabalho de prevenção de
acidentes, principalmente na fiscalização das condições estruturais dos equipamentos públicos.
Dorival José Maistro, secretário de Administração (Semad), revelou que o espaço próprio para a CIPA era uma das
principais metas da sua Pasta.
“Reforçamos assim uma comunicação de mão dupla, porque
agora teremos maior agilidade
para receber as demandas dos
cipeiros, tomando as providên-

Piracicaba, 17 de junho de 2022
COOPERATIVA ECOSOLIDAR
Katiane de Souza Pereira
Conselho Fiscal

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

Agora a CIPA possui uma sala própria para reuniões

cias necessárias via Semad e
outras secretarias”, comentou.
O subchefe Narzi, presidente
da Cipa, informou que além do
espaço próprio, eles também receberam um celular da Semad para
auxiliar na comunicação entre
membros do grupo. Para ele, as
novidades vão ajudar no acolhi-

mento das informações e tomada
mais rápida de decisões que implicam preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador
A CIPA é formada atualmente por 18 membros, sendo 9
escolhidos por eleição em formato online e 9 indicados pela atual Administração. A CIPA é le-

galmente obrigatória para empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e
indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas e tem como objetivo,
a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.

FALECIMENTOS
SR. ALFREDO MORATO DO
AMARAL FILHO faleceu anteontem, na cidade Águas de São
Pedro/SP, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Alfredo Morato do Amaral e da Sra. Alzira
Morato Aguirre; deixa os filhos:
Raquel Morato do Amaral Costa, Eliane Morato do Amaral Vieira; João Carlos Morato do
Amaral, casado com a Sra. Celia Regina Oliveira do Amaral e
Paulo Sergio Morato do Amaral,
casado com a Sra. Alessandra
Pinatti Marti. Deixa sobrinhos,
netos, bisnetas, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação será realizada hoje, às 10h00 no Crematório Unidas – Bom Jesus da
cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA ELIZABETE BONIFACIO LEOPOLDINO faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados
Sr. Antenor Bonifacio e da Sra.
Sebastiana dos Santos Bonifacio, era viúva do Sr. Diorivaldo
Leopoldino; deixa os filhos:
Adalberto Leopoldino; Carlos

Alberto Leopoldino, casado
com a Sra. Alessandra Bispo;
Luis Carlos Leopoldino, casado com a Sra. Mara Alves Leopoldino; Patricia Aparecida Leopoldino, casada com o Sr. Valter Pereira Batista e Kelly Aparecida Leopoldino da Silva, casada com o Sr. Devid Lourenço
da Silva Leopoldino. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala 04, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PEDRO LUIZ DISSORDI faleceu ontem, nesta cidade,
contava 69 anos, filho do Sr.
Antenor Dissordi, já falecido,
e da Sra. Maria Ignez Pink Dissordi, era casado com a Sra.
Cleusa Penalva de Faria Dissordi, deixa os filhos: Claudia
Faria Dissordi, casada com o
Sr. Felipe Oliveira; Marina Faria Dissordi, casada com o Sr.
Gilmar Gomes de Souza Junior e Guilherme Faria Dissor-

di. Deixa 04 netos, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala “03” para o Crematório Unidas – Bom Jesus
na cidade de Piracicaba. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CELIO EDSON FURLAN faleceu ontem, nesta cidade,
contava 61 anos, filho dos finados Sr. Antonio Furlan e da
Sra. Angela Davanzo Furlan,
era casado com a Sra. Armida
Baptista Furlan, deixa os filhos: Barbara Furlan e Pedro
Augusto Furlan, já falecido.
Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído
o féretro às 17h00 do Velório
da Saudade, sala “02” para o
Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. OSVALDO ROMANI faleceu
ontem, nesta cidade, contava 72
anos, filho dos finados Sr. João
Romani e da Sra. Alice Rodri-

gues da Silva Romani, era casado com a Sra. Guiomar Nallin Romani; deixa os irmãos:
Roque Romani; Paulo Romani;
Ana Romani e Natalina Romani. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação será realizada hoje, às 11h30 no Crematório Unidas – Bom Jesus na cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. DINALVA SILVA SALGADO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 69 anos, filha da Sra.
Alzira Maria de Jesus, já falecida, era casada com o Sr. Almir
Ferreira Salgado; deixa os filhos: Fabiana Silva Salgado,
casada com o Sr. Donizete Alves de Andrade e Paulo Henrique Silva Salgado. Deixa netos,
bisneto, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 09h00 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
A COOPERATIVA ECOSOLIDAR (CNPJ 45.771.721/0001-33) através do Conselho Fiscal na pessoa da Sra. Katiane de Souza
Pereira, com base no Art. 41 &E do Estatuto, CONVOCA, seus
Cooperados – Diretores – Membros e demais interessados,
maiores de 18 anos, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada na Rua João Laurelli, nº 375, Bairro Residencial Santo Antônio, com CEP nº 13402-578 – Piracicaba-SP ás
18:00 horas do dia 28 de junho de 2.022, com a finalidade de
discutir questões relacionadas à situação do corpo diretivo da
Cooperativa, deliberando em seguida ações que evitem a vacância de cargos e também reforma do ESTATUTO da Cooperativa.

Divulgação

MENINO PEDRO LOPES DOURADO faleceu anteontem na cidade e era filho do Sr. Mario
Vitor Nobrega Dourado e da
Sra. Ana Cristina Lopes Dourado. Deixa irmão e demais
parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 10:00hs,

saindo a urna do Velório do
Cemitério de Vila Rezende –
sala 01, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. SEBASTIANA IVONE DE

SOUZA ALMEIDA faleceu ontem
na cidade de Piracicaba, aos 69
anos de idade e era viúva do Sr.
Benedito Nelson de Almeida.
Era filha do Sr. Manoel Roque
de Souza e da Sra. Elvira Citelli
de Souza, ambos falecidos.
Deixou irmãos, sobrinhos e
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem as 10:00 hs, no Cemitério
da Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA faleceu ontem na cidade de
Rio das Pedras, aos 80 anos de
idade e era viúva do Sr. Sebastião Theodoro Filho. Era filha do
Sr. Anardino Domingues da Silva e Sra Maria de Lourdes Silva,
ambos falecidos. Deixou os filhos: Maria Aparecida dos Anjos

Oliveira casada com Adalto Mascarenhas de Oliveira, Lourdes
Maria Teodoro Rodrigues casada com Genoel Rodrigues, Francisca do Carmo Jorge casada
com Sebastião Jorge, Ana Maria
Teodoro Camilo casada com
José Antonio Camilo, Geraldo
Donizete Teodoro, falecido, Benedita Aparecida Teodoro, Maria
José Teodoro Sousa casada
com Edilson Sacco de Sousa e
Maria Andrelina Teodoro Silva.
O seu sepultamento dar-se-á
hoje às 13:00 hs, saindo a urna
mortuária da residência da família situada a rua: João Casela nº 18 Jardim Montagnani
em Rio das Pedras, seguindo
em auto fúnebre para o cemitério Municipal de Salto do Itararé - PR , onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

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

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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D EFESA C IVIL

Estado anuncia início de
operação para prevenir
incêndios na estiagem
Divulgação

SÃO VICENTE

DE

PAULO

Vereadores pedem retorno de
pequenas cirurgias no hospital
Joaquim Afonso, Zé do Paulo e Bê Cecotte destacaram a demanda da
população durante a reunião ordinária da Câmara, no último dia 13

Evento aconteceu, no último dia 9, no Palácio dos Bandeiras

A Defesa Civil do Estado
de São Paulo promoveu, no último dia 9, um evento no Palácio dos Bandeirantes, que
marcou a abertura oficial da
Operação Estiagem 2022. Na
parte da manhã, houve um ciclo de palestras com a participação de instituições diretamente ligadas na operação,
como Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente, Corpo de
Bombeiros, Polícia Ambiental,
Climatempo, representantes do
setor sucroenergético e Artesp.
Neste ano, a Operação Estiagem acontecerá entre 1o de junho a 30 de setembro, em razão
do período mais seco do ano
marcado pela falta de chuvas e

baixa umidade relativa do ar,
que contribuem para o aumento de focos de incêndios. A Operação Estiagem acompanha a
fase vermelha (mais crítica) da
Operação Corta-Fogo, desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, com
apoio da Defesa Civil do Estado
e outras instituições ligadas à
Secretária de Segurança Pública, como o Corpo de Bombeiros,
Polícia Ambiental e Comando de
Aviação da Polícia Militar.
O engenheiro Gustavo Bilio, o secretário de Meio Ambiente, Rafael Bonassa, e o diretor do Departamento de Trânsito, Gestão João Oliveira, representaram Rio das Pedras.

O vereador Joaquim Afonso
(PSB) inseriu na 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio
das Pedras, realizada no último
dia 13, indicações ao Executivo e
também utilizou a palavra na Tribuna Livre. Junto com José Roberto Henrique (PSB) e Sérgio Roberto Cecotte (PSB), solicitou que
a Prefeitura intervenha ao Hospital e Maternidade São Vicente de
Paulo para que o mesmo volte a
fazer cirurgias de pequeno porte e
também reative a maternidade.
Na Tribuna, Joaquim justificou seu pleito, dizendo que o
município já faz o repasse mensal para custeio das despesas do
hospital. “Atualmente não temos
estes serviços e minha solicitação é de extrema importância
para a população, pois permitirá
que as gestantes sejam atendidas na cidade na hora do parto,
fazendo com que volte a ocorrer
nascimentos em Rio das Pedras,
para que essas crianças sejam riopedrenses”, finalizou Joaquim.
Para atender pedidos da comunidade, o vereador também
solicitou reparo nos postes de
iluminação localizados na rota-

Fotos: Divulgação
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Assunto foi levado à tona durante a reunião da Câmara, no último dia 13

tória do Condomínio Quinta do
Engenho, na Rodovia Valério
Pedro da Silveira Martins, próximo ao Clube de Campo. Em seu
pronunciamento, o vereador

também apontou a necessidade
de apoio ao lazer da terceira idade, inclusive coma sugestão de
aquisição de um micro-ônibus
para transporte dos idosos a

eventos. Citou ainda a situação
dramática de aposentados do
funcionalismo municipal, diante do cancelamento do direito ao
cartão-alimentação pela justiça.

Divulgação

REFIS
Quem possui dívidas com a
Prefeitura incluindo taxas e
IPTU tem a chance de quitar
com até 100% de desconto
nos juros e multas. O PERF,
que também é conhecido pela
população como REFIS, tem
o intuito de ajudar quem não
pode pagar as dívidas no prazo certo e agora quer colocálas em ordem.Os interessados podem procurar o Setor
de Tributação na Prefeitura até

Divulgação

VEÍCULOS
30 de novembro e conferir as
condições de descontos e os
parcelamentos. Quem optar
pelo pagamento à vista tem
desconto de 100% nos juros
e multas. Quem não tem o
valor total para quitar a dívida, pode parcelar em até 50
vezes dependendo do caso.
O atendimento aos interessados acontece, de segunda a sexta-feira, das 8h às
12h e das 13h30 às 16h.

Dois novos carros passaram
a fazer parte da frota de automóveis da Prefeitura de
Rio das Pedras. Um Fiat
Argo foi adquirido com recursos do CRAS e será usado
para realizar busca ativa e
visitas domiciliares referentes ao serviço de entrega de
cestas básicas e o desenvolvimento das atividades do
PAIF (Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Famí-

lia) e dos grupos do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que atende no CRAS diversas faixas
etárias diferentes. O segundo veículo foi um Fiat Pulse
(foto), encaminhado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
através de emenda do deputado federal Guiga Peixoto
para uso do CCI (Centro de
Convivência do Idoso).
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AGASALHOS
A Assistência Social esteve,
no último dia 11, nos bairros
Bom Jardim e Bom Retiro fazendo a arrecadação de agasalhos, cobertores e alimentos. A ação saiu às 8 da manhã e percorreu as ruas
anunciando a arrecadação
por carro de som e batendo
de porta em porta. “Muitas
pessoas querem doar, mas

FESTAS
JUNINAS
No dia 11 de junho, nas
escolas da Rede Municipal de Ensino, aconteceu
a tradicional Festa Junina, com tudo o que tem
direito: decoração, comidas típicas, quadrilha, jogos, etc. A Secretaria Municipal de Educação destaca a dedicação e o empenho de funcionários
das unidades escolares
através de gestores e professores além dos alunos
que montaram tudo para
que a festa fosse inesquecível após quase três
anos sem acontecer.

esquecem de colocar o agasalho no carro, ou muitas vezes não tem como irem até o
centro para entregar”, disse
a assistente social Hermas
Pereira Moraes Fernandes.
Para quem ainda quer ajudar, as caixas de arrecadação
continuam espalhadas pelos
órgãos públicos e também
pelo comércio da cidade.

VACINAÇÃO
A Secretaria de Saúde não
para com a campanha de vacinação contra a Covid-19. Na
semana passada, quase mil
pessoas receberam doses. E
a campanha aconteceu na forma do Corujão da Saúde, que
estende o horário de vacinação até mais tarde para que

pessoas que trabalham possam ir após o expediente e
também no horário normal
que acontece desde o início
da campanha no sábado
pela manhã. As vacinações
sempre ocorrem na UBS Dr.
Matheus Gabriel Bonassa,
no bairro São Cristóvão.

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:
MATHEUS SAMUEL CHAGAS e DANIELE PEREIRA DE ALBUQUERQUE, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, metalúrgico, nascido em Cotia - SP, aos 24/05/1998, residente e domiciliado Na
Rua Alexandre Defavari, nº 265, Residencial Parque Bom Retiro, Rio
das Pedras - SP, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS e de MARIZETE
SAMUEL DAS CHAGAS; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteira, auxiliar de monitoramento, nascida em Cajazeiras - PB, aos
18/04/1997, residente e domiciliada Na Rua Alexandre Defavari, nº
265, Residencial Parque Bom Retiro, Rio das Pedras - SP, filha de
CLEONCIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE e de DAMIANA PEREIRA DINIZ
ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA e TÂNIA APARECIDA MOBILON, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, almoxarife, nascido
em Bauru - SP, aos 08/01/1979, residente e domiciliado na rua Mário Petrini,
nº 211, bairro Parque Bom Retiro, Rio das Pedras - SP, filho de ROSANA DE

FATIMA RODRIGUES DE SOUZA; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
viúva, do lar, nascida em Americana - SP, aos 02/04/1971, residente e
domiciliada na rua Mário Petrini, nº 211, bairro Parque Bom Retiro, Rio das
Pedras - SP, filha de ALVARO MOBILON e de ELIZABETE DA SILVA
JIEDRE DE MORAIS CAÇÃO e ISABELLE PRISCILA BARBOZA, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, analista de rcp jr, nascido
em Piracicaba - SP, aos 25/06/1998, residente e domiciliado Rua Rua José
Vendrame, nº 210, Jardim Bela Vista, Rio das Pedras - SP, filho de ARLINDO
CLAUDIO CAÇÃO e de DORCAS PEREIRA DE MORAIS CAÇÃO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em Piracicaba
- SP, aos 10/01/1999, residente e domiciliada Rua Rua Lázaro de Almeida,
nº 139, Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filha de EDENILSON
APARECIDO BARBOZA e de RUTE CRISTIANE INFORSATO BARBOZA
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,16 de junho de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA
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