tros 13 mandados de busca e apreensão e mais cinco mandados de
prisão, em Goiás, São Paulo, Pará
e Distrito Federal. Faz parte dos
serviços da Polícia Federal (PF).

‘ACESSO PAGO’ – I
A Polícia Federal colocou em
prática, ontem (220, a operação
“Acesso Pago”, que tem como alvos Milton Ribeiro, ex-ministro da
Educação e pastores suspeitos de
montar um gabinete paralelo na
pasta. O antigo integrante do governo Jair Bolsonaro foi preso preventivamente em Santos. A Justiça federal expediu mandado de
prisão preventiva contra Ribeiro,
pelos crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência.
‘ACESSO PAGO’ — II
O jornal O Estado de São Paulo
divulgou o evento realizado em
Nova Odessa com a presença de
Milton Ribeiro, em companhia de
Edivaldo Brito, presidente do
Avante Piracicaba, que, em páginas da internet, se coloca como
coordenador do Gabinete Itinerante do Ministro, fazendo um
ótimo trabalho de relações institucionais na época. Brito é aliado
político de Luciano Almeida
(União Brasil). Também participou
deste mesmo evento o vereador
Gustavo Pompeo (Avante). Seus
adversários locais incendeiam.
‘ACESSO PAGO’ — III
Já há quem, nos bastidores
da política, prevê que “Piracicaba
deverá ter novas projeções na política nacional”, sem, claro, apontar com quais fatos. Vale ressaltar
que, dentro da operação Acesso
Pago, estão sendo cumpridos ouEdição: 24 páginas

MUDANÇA — I
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) vai iniciar a sua
mudança para o prédio do Centro
Cívico, nesta quinta (23). Os serviços que passarão para o térreo
1 são o atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI),
Formalização de Ambulantes,
Trailers e Food-Trucks. Os setores de Qualificação Profissional,
Turismo, Desenvolvimento Econômico, setor administrativo e
gabinete do secretário passarão
para o 5º andar do Centro Cívico.
MUDANÇA — II
Enquanto ocorre a transição,
a população pode acessar os serviços oferecidos pela Pasta exclusivamente de maneira online, clicando no link www.semdettur.
piracicaba.sp.gov.br. O Centro de
Apoio ao Trabalhador (CAT) permanecerá atendendo presencialmente em sua sede na rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 900,
com mudança prevista para o mês
de julho. “A mudança facilitará a
vida do cidadão”, acredita o secretário José Luiz Guidotti Júnior.
ACOSTUMANDO
E os fofoqueiros de plantão
já afirmam que Guidotti foi para
o prédio do Centro Cívico “para
ir se acostumando com o local”.
É que o jovem empresário Júnior Guidotti, de tradicional família piracicabana — seu tio avô,
Luciano Guidotti, foi eleito em
dois mandatos e seu pai, José
Luiz Guidotti, foi vereador na
década de 1.960 —, pode estar se
preparando para a política, já na
certeza de que o prefeito Luciano
Almeida não disputará a reeleição (é o que sempre afirma).

Em Araras, prefeitos da RMP
conhecem quais são os planos
Documento é um instrumento legal de planejamento com diretrizes
para o futuro da região; reunião aconteceu na terça (21), em Araras
A proposta final do Plano de
Desenvolvimento Urbano e Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) foi
apresentado na terça (21), na 4ª
reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMP, em Araras.
Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura do PDUI e tirar dúvidas das
propostas. A partir de agora, a
pedido do presidente do Conselho e prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, as câmaras temáticas da RMP vão analisar em detalhes a proposta final para possíveis alterações. “Cada prefeitura tem que levar para dentro de
casa essa proposta, internalizar,
apresentar à sociedade para consolidar de fato se esse será nosso
Plano de Desenvolvimento Urbano e Integrado. A partir dele, teremos todas as diretrizes que cada
cidade vai ter que seguir para a
gente ter um projeto de gestão
regionalizada”, explica Almeida.
NOVA REUNIÃO — Após
esse processo, uma nova reunião
do Conselho deverá ser convoca-

da para a aprovação do Plano, que
em seguida será enviado ao Governo do Estado, responsável por
encaminhá-lo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp), que vai votar a aprovação
da proposta. Participaram também da reunião a prefeita de Iracemápolis e vice-presidente do
Conselho, Nelita Michel; os prefeitos de Araras, Pedro Eliseu Filho; de Ipeúna, Diego Heron Pinheiro; de Limeira, Mario Celso
Botion; de Saltinho, Helio Franzol Bernardino; e de Santa Maria
da Serra, Josias Zani Neto. Compareceram ainda representantes
dos municípios de Charqueada,
Cordeirópolis, Elias Fausto, Leme
e Santa Cruz da Conceição.
NA PRÁTICA – Uma das
principais preocupações dos participantes em relação ao PDUI
durante a reunião foi tornar o
documento o mais personalizado
possível quanto às necessidades da
RMP e também possível de colocar em prática todas as diretrizes.
O secretário-executivo dos Conselhos de Desenvolvimento, Jesse

Isabela Borghese/CCS

Reunião do Conselho de Desenvolvimento aconteceu em Araras

James, explica que no PDUI estarão as funções públicas de interesse comum, como as áreas de habitação, saúde, mobilidade e saneamento, e os macrozoneamentos.
O Plano será colocado em prática, a partir de deliberações do
Conselho de Desenvolvimento,
pela Agência Metropolitana, que
será criada; e com recursos do
Fundo de Desenvolvimento, que

Divulgação

EM DEFESA
DO TRABALHO
Na terça-feira, 21, a deputada estadual Professora Bebel (PT) coordenou audiência
pública na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp)
contra o fechamento de varas do trabalho no Estado de
São Paulo, e reuniu autoridades do judiciário e lideranças políticas de diversas regiões. De acordo com Bebel,
a ameaça de extinção deriva
da Resolução 296 do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (CSJT), que prepara a extinção de Varas do
Trabalho em todo o Brasil,
utilizando como justificativa
a redução do número de
processos trabalhistas. A11

Elevador: secretário critica
substitutivo a projeto de lei
Retirado da Pauta da Câmara, na segunda (20), o projeto de
lei 94/2022, que altera as regras
de concessão do elevador turístico Alto do Mirante, recebeu
substitutivo, o qual é criticado
pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, José Luiz Gui-

será formado com verba do Estado e municípios. “Essas diretrizes vão nortear para onde a Região Metropolitana de Piracicaba
deve seguir nas ações de saneamento, meio ambiente, entre outras diversas áreas. Agora as discussões vão se intensificar em
cada prefeitura para que a gente
chegue em uma minuta de Projeto de Lei”, afirma Jesse James.

dotti Júnior. “Se esse substitutivo for aprovado, alterando a redação do Artigo 1º, vai deixar a
situação ainda pior do que está,
porque segundo o regramento
atual é possível explorar os serviços de lanchonete e souvenirs por
meio de cobrança de acesso ao
equipamento público”, frisou. A7

Divulgação

QUALIDADE
O empresário Ronderson Batista Santos está comemorando o resultado da Pesquisa da Otimiza (Publicidades)
na cidade: Mineiro Encanador
tem, agora, o seu Certificado
de Qualidade e Atendimento.
“Conquistar algo não é fácil,
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exige empenho, determinação e muito pensamento positivo”, afirma a Otimiza. “Graças a Deus, com ajuda d’Ele
e pelos esforços e nosso
trabalho,
conquistamos
essa certificação”, afirma o
Mineiro, sempre dedicado.
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PDT de Piracicaba realiza reunião de pré-candidatos
Max Pavanello

N

o próximo sábado, 25, as 10h,
o PDT de Piracicaba receberá seus
pré-candidatos a governador Elvis Cezar
e a deputado federal
Antonio Neto. A reunião será na Rua Floriano Peixoto, ao lado do n° 780,
no Centroe será aberta para
quem quiser participar. Convidamos a todas e todos para virem conhecer nossos pré-candidatos. Elvis Leonardo Cezar, 46,
é advogado, foi vereador, presidente da Câmara e duas vezes prefeito de Santana do Parnaíba.
Durante os seus oito anos à
frente da prefeitura, Elvis Cezar
desenvolveu um modelo de gestão

pública que se tornou
referência para o Brasil.
Ganhou inúmeros prêmios, como o certificado de Prefeito Empreendedor do Sebrae, segunda melhor Gestão
Pública do Brasil em
2016 pelo Conselho
Federal de Administração, melhor Administração Pública em 2019 pelo
índice Firjan, melhor Sustentabilidade Fiscal em 2020 e a melhor Gestão Pública do Brasil em
2021, ambas pelo índice CLP
(Centro de Liderança Pública).
Elvis Cezar reduziu drasticamente a mortalidade infantil do
município – de 12,69 para 4,33 a
cada 100 mil habitantes. No período, Santana de Parnaíba também conquistou outros indicado-

Reforçamos
o convite para
todas e todos
participem do
nosso encontro
res de excelência, como: segunda
cidade mais segura do Brasil e cidade mais segura da região metropolitana do Estado de São Paulo por sete anos consecutivos;
maior crescimento percentual do
Ideb 2017 e a única cidade que atingiu todas as metas do Ideb em
2019; conceito A em saúde pública
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; entre outros.
Antonio Fernandes dos Santos Neto, 69, foi candidato ao Senado em 2018 e a vice-prefeito de
São Paulo em 2020, possui uma
extensa atuação sindical, tendo

ocupado cargos de liderança nacionais e internacionais em algumas
das mais importantes entidades de
trabalhadores do mundo. Atualmente preside a CSB – Central dos
Sindicatos Brasileiros (2016/2022)
e o SINDPD/SP – (2016/2022).
Ao lado de figuras políticas
como Ciro Gomes e Itamar Franco participou ativamente da
construção da MP que deu origem a Participação nos Lucros
e Resultados - PLR para os trabalhadores de todo o país e esteve ao
lado do projeto que instituiu a
Lei de Valorização do Salário Mínimo durante o governo Lula.
Reforçamos o convite
para todas e todos participem
do nosso encontro.
———
Max Pavanello, presidente do PDT de Piracicaba

Senso comum materno
José Renato Nalini

A

s mães, primeiras e insubstituíveis mestras,
são sábias. Fornecem o
instrumental indispensável à sobrevivência de sua prole. Têm
uma experiência atávica. O dom genético da
maternidade. Uma receita que
Deus escondeu só para ele. Magia e amor, milagre e ternura.
Ainda assim, há muita piadinha de mãe. A “mama” italiana, sobretudo. Só quem não tem
mãe é que sabe avaliar o que ela
significa. A falta que deixa um
vácuo na alma. Impreenchível
por qualquer outra afeição.
Mas isto me ocorreu ao ler um
texto de Marcella Franco, “o que
está por trás das frases que toda
mãe diz”. Uma coleção de doze fra-

ses reiteradamente utilizadas pelas mães, não
importa a idade de
seus filhos, foi analisada por uma pediatra,
um psicólogo e uma
educadora financeira.
As frases são estas: 1. Pegou um casaco? 2. Você não é
todo mundo; 3. Você
acha que dinheiro nasce em árvore? 4. Tudo eu nessa casa! 5.
Se eu for aí e encontrar...; 6.
Não anda descalço, põe um chinelo 7. Vai escovar os dentes! 8.
Quando eu morrer você vai sentir minha falta! 9. Na volta a gente compra; 10. Sobremesa? Tem
fruta. 11. Vou contar até três! 12.
Mamãe te ama mais que tudo.
São bastante comuns e traduzem boa dose de verdade. Mas
poderíamos acrescentar muitas
outras: 13. Não volte tarde! 14.

Mãe na escola
é sinal de um
aprendizado
eficaz, eficiente
e efetivo
Cumprimentou sua avó (avô, tia,
tio, primo, madrinha, padrinho,
etc.) pelo aniversário? 15. Para
os outros você tem tempo! 16.
Não lembra o que ele fez para
você? 17. Não seja capacho de nenhuma mulher! 18. Ninguém
lava e passa suas camisas como
eu! 19. Você tem coragem de sair
com essa roupa? 20. Já fez a lição
de casa? 21. O que é que eles têm
que você não tem? 22. Não gosto
desse menino! 23. O que foi que
você ficou fazendo lá? 24. Olha a
boca! Não aceito palavrão! 25.
Você não larga esse celular!
Cada pessoa pode encontrar
inúmeras variantes desses ensina-

mentos maternos que representam
a maior prova de que o “currículo
oculto” é mais importante do que
o conteúdo das aulas convencionais. Se as mães pudessem orientar a pedagogia utilizada pela
escola pública, sem dúvida os
que dela saíssem estariam mais
apetrechados a uma sobrevivência digna e mais prazerosa.
A educação começa na família. Mãe na escola é sinal de um
aprendizado eficaz, eficiente e efetivo. O senso comum supera qualquer escola pedagógica, por mais
sofisticada ela se apresente.
———
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

Cala-te boca...

Q

Aldo Nunes

uando vejo pela
imprensa a crise do petróleo
aqui para nós no Brasil, me retorno no meu
tempo como agente fiscal de rendas, hoje denominado auditor de
rendas, onde me aposentei depois de mais dez anos de
serviço e que, nesse ínterim em que
prestei serviços nas áreas de fronteiras do estado, faze inicial da
carreira, e graças aos meus conhecimentos contábeis e fiscais (na
minha profissão de contador, que
exercia, antes de ingressar no funcionalismo público), conhecendo
muito bem a legislação fiscal, que
me facilitou passar no concurso
com aproximadamente 1.200 vagas e 65.000 candidatos; logo fui
designado para cargos de confiança para à área dos combustíveis
e bebidas alcoólicas da fiscalização,
carente de conhecedores das indústrias açucareiras e das usinas
que produziam também o álcool
da cana-de-açúcar para veículos e
as demais empresas do ramo, especialmente engarrafadoras de
pinga, nossa bebida alcoólica mais
popular. Cheguei até estagiar na
Refinadora da Petrobras em Paulínia e conhecer a tecnologia dos
nossos combustíveis e seus segredos que como fiscal, tinha por obrigação conhece-los e inclusive o primeiro e segundo “Proálcool”. Por
isso posso afirmar que tenho uma

boa vivência nessa área
e palpitar sobre ela.
Tais segredos consegui por ser um funcionário público que atuava na fiscalização de
tributos estaduais, obrigado a guarda-los como
segredo de Estado, cujo,
porque, é para manter
a segurança de um país
e que também deve ser observado
por religiosos, ministros de Estado, embaixadores, advogados,
contadores, sociedade místicas e
uma infinidade de outras mais
pessoas. Já pensaram se esse pessoal referido contar para todos os
segredos que sabem, ou conhecem? Belo exemplo nos dá Osmar
Cardoso (astrólogo que muito leio
no Estadão, sobre “O princípio
real”, caderno C6, edição 16/02/
2022): “Enquanto teus raciocínios não partirem do princípio real
de que tu és, ocupando temporariamente um corpo, continuarás,
também, sendo o produto do meio
ambiente pelo qual transitas, te
adaptando às circunstancias.
Também buscarás a causa de teus
estados de ânimo na complexa e
maravilhosa fisiologia de teu corpo e, verás a ti, como o produto de
uma história genética. ...”.
Hoje, ao ver e assistir essa
crise sobre o petróleo, tal qual
como vivenciei na fiscalização dos
tributos e em especial na área dos
combustíveis e na qualidade deles, abastecendo nossos veículos
automotores, vejo que nada me-
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Uma boa semana
a todos e que as
festas juninas
sejam de paz,
alegria e com
muito amor
lhorou. Saibam que durante o regime militar findo com a nova
Constituição de 1988, que a “Petrobras” passou a desenvolver
melhor as nossas refinarias, especialmente a Refinaria do Planalto, em Paulínia e que abastece além de do Estado de São Paulo, outros estados periféricos, inclusive dando um apoio bem
grande para o “Proálcool 1 e 2”.
Contudo, até então, nossa reforma tributária e administrativa
não prosperou. São Paulo é o estado brasileiro que mais produz
o álcool combustível e praticamente o serve a maior parte do
Brasil, e nem por isso é o estado
que tem o retorno necessário dos
tributos incidentes sobre ele. A tecnologia digital já funciona (aparentemente) no agronegócio aqui
em nosso estado e nos sulinos,
porém, deficientes no norte, nordeste e oeste e está mantendo, por
enquanto, uma situação aparentemente boa na produção de
grãos (soja, milho...) que exportamos em dólar e esgotando nossa matéria prima básica para alimentação do nosso povo. O milho e a soja por exemplo, grãos
necessaríssimos à nossa alimentação e do nosso gado, galináceos
e aditivos para óleos combustíveis
e lubrificantes, estamos comprando lá fora para abastecer nossa
alimentação e nossos veículos,
haja vista a nossa falta aqui no
mercado interno. Tem lógica isso?
Calar a boca é estarmos coniventes com todos esses absurdos.
Estamos na crista da onda e não
definimos, ainda, se vamos para o
norte, o sul, o leste ou oeste. Somos uma nau, sem leme, sem combustível e sem piloto, a vagar ao

sabor dos ventos nos mares que
ocupam mais de setenta por cento
da área terrestre desse nosso planeta. Tento em meus artigos, como
o fiz na semana passada, alertar
para essa modificação do clima
no planeta. Tenho esperança e fé
de que podemos vencer esses obstáculos, desde que, às autoridades olhem mais para a natureza e
saibam interpretar suas leis universais, que há muito, estão sendo esquecidas como esquecidos
estão os humanos mais vividos
(os velhos) que ainda nos podem
contar tudo aquilo que viram, tocaram e aprenderam. O tempo
tem o seu tempo, não os dos relógios que carregamos no pulso.
A Lua é a testemunha ocular
de tudo que aqui na Terra acontece! Apenas não aprendemos, ainda, falar com ela e muito menos
sentir o que ela sente. Sou dos velhos que bem sei o que é viver no
mundo da Lua e os efeitos que ela
causa sobre o mar, e vou continuar assim, triste. O Papa Francisco,
me dá um ótimo exemplo quando
nos diz: “A tristeza é uma das piores doenças do ser humano. Ela
corrói o coração, opaca a alma e
consome nossas energias. Nunca
perca a fé e as esperanças. Quanto mais longe acha que Deus está
em ti, mais perto ele estará carregando-te em teus braços. Ânimo!
Que hoje você possa sentir o amor
que Deus tem por ti e que ele cure
qualquer ferida que esteja causando tristeza em seu interior”.
Uma boa semana a todos e
que as festas juninas sejam de
paz, alegria e com muito amor
no coração e que não se deixem ser vencidos pelas bebidas
alcoólicas, não dirigindo veículos quando a tomarem.
———
Aldo Nunes, contabilista,
advogado e Auditor Fiscal
de Rendas aposentado do
Governo do Estado de São
Paulo. E-mail: audus
consultoria@gmail. com
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Coluna Espírita

Quando existirá
a paz no mundo?
Alvaro Vargas

E

m seu “Sermão da Montanha” Jesus mencionou que
os brandos e pacíficos serão felizes, porque herdarão a
Terra (Mateus, 5:5). Entretanto,
o espírito Amélia Rodrigues
(FRANCO, D. F. Quando voltar
a primavera), cita que em 3.500
anos de História, apenas por
menos de três séculos vivemos
sem guerra. No século passado,
ocorreram duas Grandes Guerras (1914-1918 e 1939-1945, respectivamente), causando mais de
cem milhões de mortes e destruindo as principais cidades europeias, inclusive as japonesas, com
duas metrópoles atingidas por
bombas nucleares no segundo
conflito mundial. Esses embates
persistem até hoje e,desde a Segunda Guerra Mundial, contabilizamos mais de 160 conflitos
bélicos com 40 milhões de mortos. Se considerarmos as confrontações desde 1914, esses números sobem para 401 guerras
e 187 milhões de fatalidades.
Na visão espírita, a afirmação de que os mansos herdarão
a Terra foi uma profecia. Em
meados do século XIX, o espírito
Aurélio Agostinho de Hipona,
conhecido como Santo Agostinho, através de médiuns, informou que “o nosso planeta atingiu um dos seus períodos de
transformação, em que de orbe
expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele
imperará a lei de Deus”. (KARDEC, A. Evangelho Segundo o
Espiritismo, cap. 3). O espírito
Joanna de Ângelis (FRANCO, D.
P. Revista Presença Espírita, Nº
256, pg. 28-29), expandiu esse
esclarecimento, citando que “opera-se, na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta
sofrido experimenta convulsões
especiais, tanto na sua estrutura
física e atmosférica, ajustando as
suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição
moral.Isto porque, os espíritos
que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade,
estão sendo substituídos por outros mais elevados que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era
nova de paz e de felicidade. Os
espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo recambiados lentamente para
mundos inferiores. Por outro

Na visão espírita,
a afirmação de
que os mansos
herdarão a TTerra
erra
foi uma profecia
lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem
da oportunidade de trabalho e
de aprendizado, modificando
os hábitos infelizes a que se têm
submetido, podendo avançar
sob a governança de Deus”.
O fato de Jesus permitir que
os espíritos confinados nas zonas trevosas reencarnassem,
guarda um profundo sentimento de caridade. Estavam impedidos, para que não criassem obstáculos ao progresso da Terra,
mas desde o início do século passado, estão tendouma última
oportunidade de se redimirem ou
serem exilados para um mundo
primitivo. Isso também foi profetizado por João, com figuras
de linguagem: “Então vi descer
do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão por mil anos, depois disto é
necessário que seja solto por um
pouco de tempo”. (Apocalipse,
20:1-3). Embora possa parecer
uma contradição, esses espíritos
trevosos podem aprender valiosas lições com a sociedade, e caso
não consigam assimilar, guardarão esses ensinamentos para experiências futuras. Habitamos
um mundo de provas e expiações,
portanto, esses espíritos servem
ao propósito expiatório da humanidade, pois, conforme a Sabedoria Divina, assim como o diamante lapida o diamante, o mal
corrige o mal.Embora nesta transição planetária devam ocorrercataclismos físicos que sacudirão
o planeta, “nenhum receio deve
ser cultivado, porque, mesmo
que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida
que se manifestará em outra
dimensão”. (J. Ângelis, op.
Cit.). Concluído esse processo,
finalmente teremos a paz conforme profetizada pelo Cristo
e ficaremoslivres das angústias das expiações, atendendoapenas as provas inerentes ao
nosso processo evolutivo.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Vítimas inocentes
Paiva Netto

O

Dia Internacional das Crianças Inocentes
Vítimas de Agressão (4
de junho), instituído
pelas Nações Unidas
em 19 de agosto de
1982, teve inicialmente
o propósito de chamar
a atenção para o drama dos milhões de pequeninos que
sofrem os efeitos da guerra, muita vez perdendo suas vidas.
Os cidadãos de bem, em toda
parte, não podem ficar surdos aos
gritos de dor desses inocentes.
Trata-se de patrimônio humano,
garantia de futuro — que desejamos mais feliz — da civilização.
Mas o despertar da sociedade deve abranger igualmente as
crianças que padecem de agressão
nos próprios lares, nas escolas,
nas ruas, mesmo em países não
considerados campos de guerra
declarada, e as sacrificadas pelo
horrendo tráfico de órgãos, ou,
ainda antes de nascerem, pelo procedimento criminoso do aborto.
O psicólogo dr. Pedro Lagatta, à época, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da
Universidade de São Paulo (NEV/
USP), em entrevista ao programa
“Viver é Melhor”, da Boa Vontade
TV (Oi TV — Canal 212 — e Net
Brasil/Claro TV — Canais 196 e
696), expôs aos telespectadores várias faces da violência que acomete as crianças, sejam elas físicas
ou emocionais; incluídos aí o execrável abuso sexual e o perverso
bullying. Tudo isso com consequências dolorosas e duradouras.
Trago-lhes hoje esclarecimento importante do dr. Lagatta, em que ele procura estabelecer
um diferencial em torno da polêmica e famosa palmada, ainda em
uso por muitos pais na educação
dos filhos.“Palmada é um termo
bem ruim; é um eufemismo que
tenta de alguma maneira escon-

der o que acontece realmente nas casas.
Quando a gente fala
que as crianças apanham de chinelo e objetos duros, o que acontece é um sistemático
espancamento. Palmada parece que os pais só
vão lá e dão umas palmadinhas para fazer a
criança parar de chorar, mas muitas vezes não se trata
disso, se trata da autorização para
a violência, uma violência séria.”

Os cidadãos de
bem, em toda
parte, não podem
ficar surdos aos
gritos de dor
desses inocentes
O tema merece de pais e
educadores vigilância constante quanto aos limites que devem
ser absolutamente respeitados.
Corrigir não significa agredir.
É o que defende a Pedagogia
do Afeto, que desenvolvemos
na rede de ensino da LBV.
A sabedoria popular ilustra
bem ao comparar as crianças
com a argila, pronta para ser
moldada. É aquilo que afirmei
em 2/3/1996, ao inaugurar no
Rio de Janeiro o Centro Educacional da LBV, e que foi destacado pela revista IstoÉ: A criança apenas devolve aquilo que a
sociedade lhe dá. Se a sociedade
lhe oferecer lixo, geralmente ela
vai devolver-lhe lixo, mas, se der
Amor — que significa Fraternidade, Solidariedade, Compaixão, Misericórdia —, vai devolver à família e à sociedade esses
nobres sentimentos de modo exponencialmente sublimado.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor;
paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com
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TRICOLOR:
COMO SERÁ HOJE?
Outra vez São Paulo x Palmeiras, agora pela Copa do
Brasil. Esta noite (23), será no
Morumbi, e semana que vem no
Allianz Parque. Como se comportará o tricolor que seguidamente perde para o alviverde?
Comenta-se que o time do Morumbi está psicologicamente
abalado e certamente conhecerá mais uma derrota. Há, porém, quem lembre que um dia
o alviverde vai perder. Seria
hoje? As maiores críticas são
para Rogério Ceni por causa
das substituições polemicas, e

sempre depois de um primeiro tempo jogando bem. Aliás,
o técnico tricolor teria “jogado a toalha“, não acreditando
na recuperação. Afinal, o que
você acha que acontecerá?
PONTO FINAL
Tragédia com mortes e feridos consequência de ataque
brutal por parte de um homem
armado com faca no ônibus. O
que pensar, como explicar? Incrédulos, todos lamentam não
escondendo preocupação. Nossa solidariedade as famílias vítimas de um absurdo que clama por elucidação e explicação.

‘A LIANÇA’

Vereadores visitam
Casa de Acolhida
Assessoria Parlamentar

Camolesi (PDT) e Paraná (Cidadania) estiveram na associação que
atende pessoas em situação de rua, dependentes químicos e idosos

Na tarde da última terça-feira (7), os vereadores Paulo Camolesi (PDT) e Aldisa Marques, o
Paraná (Cidadania), visitaram a
Casa de Acolhida Cordeiro Imolado, da Aliança de Misericórdia, localizada no bairro Pau Queimado.
A proposta dos vereadores
é iniciar um trabalho em rede
para o atendimento de pessoas em situação de rua e incluir
entidades que atuam no atendimento dos moradores, a fim
de adotar uma mesma abordagem entre os voluntários.
Paulo Camolesi já apoia diretamente o trabalho realizado
pela associação. Segundo o parlamentar, a casa atende pessoas de baixa renda e em situação de rua, fazendo o acolhi-

mento e reabilitação de dependentes de álcool e drogas. “É muito bonito ver a missão desempenhada pela associação, o cuidado
das pessoas voluntárias que, pelo
amor e a vocação de Deus, cuidam dos irmãos”, comentou.
O vereador Paraná, por sua
vez, ficou emocionado com a atuação e se colocou à disposição
para auxiliar os missionários em
suas demandas. Ele salientou,
também, a importância de “dar
início a um trabalho com os moradores de rua em Piracicaba”.
De acordo com os parlamentares, serão realizadas
conversas e visitas a outras
entidades, e também a pessoas
físicas que têm feito atuação
direta nas ruas de Piracicaba.

B ATALHÃO

Novo comandante do 10º Baep
será homenageado na Câmara
O tenente-coronel José Antonio Golini Júnior, que assumiu
recentemente o comando do 10º
Baep (Batalhão de Ações Especiais
de Polícia), será homenageado pela
Câmara Municipal de Piracicaba
com a moção de aplausos 101/
2022, de autoria do vereador Thiago Ribeiro (PSC), e que foi aprovada durante a 26ª reunião ordinária, na segunda-feira (20).
No texto da propositura, o
vereador informa que Golini Júnior assumiu o comando do 10º
Baep no lugar do tenente-coronel
Edgar Gaspar, o qual recebeu a
missão de integrar o comando
Policiamento de Área Metropolitano – Leste, em São Paulo.
Golini Júnior atuou na criação do novo Baep em Piracicaba,
criado por meio do decreto
64.413, do então governador
João Dória, em agosto de 2019, e
foi inaugurado em dezembro do
mesmo ano. Também esteve desde a preparação do imóvel da
sede, que hoje está localizada na
rua Maringá, 450, no Jardim São
Francisco, até a seleção do efetivo que hoje compõem o batalhão.
Ele ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 5
de janeiro de 1993, quando foi aceito na Academia de Polícia Militar
do Barro Branco. Depois de formado, trabalhou como tenente na
Zona Oeste de São Paulo (4º
BPM/M) e na cidade de Ribeirão
Preto durante mais de 13 anos
(3º BPM/I e 51º BPM/I), sempre
na área operacional, comandando pelotão de policiamento.
Com a promoção a capitão,

transferiu-se para São Paulo, onde
comandou a companhia de Força
Tática da Área Central de São Paulo (11º BPM/M), atuando diretamente no planejamento, execução
e comando de policiamento de grandes eventos, como Réveillon na Paulista, Corrida São Silvestre, e nas
manifestações do “Passe Livre”.
Em 2013, foi designado para
trabalhar em Piracicaba (10º
BPM/I), recebeu a missão de ser o
comandante da companhia de
Força Tática, atuando no combate à criminalidade, planejamento,
coordenação e execução de policiamento em grandes eventos como
jogos de futebol do XV de Piracicaba na primeira divisão do Campeonato Paulista, quando o Barão
de Serra Negra foi palco de espetáculo entre XV e Corinthians com
aproximadamente até 15 mil espectadores, sendo o maior público dos
últimos tempos em Piracicaba.
Em 2017, concluiu o Mestrado em Ciências Policiais de
Segurança e Ordem Pública, o
Curso de Aperfeiçoamento de
Oficiais, período em que assumiu a sessão de planejamento
operacional do 10º Batalhão de
Polícia Militar do Interior.
Em 2018, foi promovido ao
posto de major sendo designado
à função de Coordenador Operacional do 10º BPM/I. Em 2019,
juntamente com um grupo de oficiais, recebeu a missão de criar o
10º Baep, desde então ocupava a
função de subcomandante, até
sua promoção no último dia 24
de maio de 2022, quando assumiu o comando do 10º Baep.

Campus Luiz de Queiroz celebra
adequação ambiental em evento
Reunião marcou ainda o encerramento do Termo de Ajustamento de Conduta de 2003
Reflorestamento, proteção
de áreas de preservação ambiental, reutilização de resíduos
de poda, controle da Febre Maculosa, instalação de totens de
energia solar, práticas de compostagem, minhocário, separação e coleta de resíduos sólidos,
manejo, monitoramento e conservação da fauna silvestre.
Essas são algumas das ações
que o Campus Luiz de Queiroz, da
USP em Piracicaba (SP), passou a
implementar de forma contínua e
integrada a partir de uma denúncia feita em 2003 que apontava
necessidades de adequação ambiental nas áreas externas utilizadas nas práticas de ensino, pesquisa e extensão. A denúncia motivou a instalação, em fevereiro
de 2004, do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), inquérito 21/2003 – Meio Ambiente.
Após quase duas décadas de
trabalho intenso, que envolveu
cerca de 1.000 pessoas entre professores, servidores técnico-administrativos e estudantes, o
Conselho Gestor do Campus Luiz
de Queiroz celebrou o encerramento do TAC em evento educativo realizado na manhã desta
quarta-feira, 22 de junho de 2022,
no Anfiteatro do Pavilhão de Engenharia da Esalq. Na oportunidade, estiveram presentes gestores do campus e representações
universitárias e do Ministério Público do Estado de São Paulo.
“Essa reunião marca não somente o encerramento do TAC,
mas relata as melhorias significativas de adequação ambiental
promovidas no campus. Agora
podemos afirmar que temos um
modelo de gestão socioambiental
compatível com a nossa excelência acadêmica”, destacou o diretor da Esalq e presidente do Conselho Gestor do Campus, professor Durval Dourado Neto.
Para o Promotor de Justiça e

membro do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema) do Ministério Público do Estado de São Paulo,
Ivan Carneiro Castanheiro, o desenvolvimento das ações apontadas pelo TAC motivou a atuação
da comunidade da USP em Piracicaba em várias frentes. “É necessário ressaltarmos a dedicação
interna ocorrida no Campus Luiz
de Queiroz para que esse trabalho resultasse em uma oportunidade para aperfeiçoamentos importantes. Hoje encerramos juridicamente esse processo, mas com
a certeza de que vimos surgir
aqui um exemplo de gestão ambiental e de processos educativos”.
GESTÃO AMBIENTAL –
A Universidade de São Paulo esteve representada pela Assessora Técnica da Superintendência
de Gestão Ambiental (SGA), a
professora Tamara Maria Gomes
Aprilanti. A docente representou
a superintendente da SGA, professora Patrícia Faga Iglecias Lemos e destacou o pioneirismo da
Esalq no desenvolvimento do
Plano de Desenvolvimento Socioambiental. “Os desafios referentes à adequação ambiental propostos foram vencidos pela
competência e persistência do
corpo técnico e transformou o
campus em um laboratório vivo
e envolveu a comunidade”.
O prefeito do campus USP
Luiz de Queiroz, professor Roberto Arruda de Sousa Lima celebrou o cumprimento do TAC e
suas consequências. “Fomos
além das diretrizes solicitadas
pelo Termo e as contribuições no
ensino, na pesquisa e na extensão superaram nossas expectativas e promoveram um diálogo
dinâmico e produtivo entre Universidade e Ministério Público”.
CONTEXTO – O panorama
do processo desencadeado desde
a denúncia ocorrida em 2003 até

Denise Guimarães

“Essa reunião relata as melhorias significativas promovidas no
campus”, destacou o diretor da Esalq, professor Durval Dourado Neto

os dias atuais foi apresentado pelos professores Miguel Cooper (departamento de Ciência do Solo) e
Ricardo Ribeiro Rodrigues (departamento de Ciências Biológicas).
Cooper explicou a formulação e a dinâmica do Plano Diretor Socioambiental e lembrou que
as ações em gestão ambiental na
USP em Piracicaba motivaram as
políticas ambientais da Universidade como um todo. “Hoje as
ações são norteadas por um Plano adequado às Políticas Ambientais da USP, com a próxima
revisão agendada para 2026. Fechamos uma etapa, concluímos
as exigências do Ministério Público e a ideia é que daqui adiante possamos manter o que fizemos e resolver algumas das questões ainda pendentes. A criação
de uma seção específica de gestão ambiental, ligada à prefeitura do Campus, será um braço
executivo que facilitará a implementação das próximas ações”.
O professor Ricardo Rodrigues mapeou as iniciativas, lembrando que as ações foram alocadas em três frentes: 1) recuperação das áreas consideradas de preservação permanente; 2) implan-

tação de sistema integrado gerenciamento de resíduos químicos; 3)
implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário. Para o
docente, a comunidade universitária soube fazer bom uso do TAC.
“Nada foi desenvolvido e deliberado em caráter punitivo e o que
vimos no final foi o aumento da
produtividade agrícola do campus, concomitante com o aumento das áreas de floresta. Formamos lideranças ambientais que
hoje atuam em vários órgãos de
nível nacional e internacional, desenvolvemos nosso papel de forma consciente, promovemos uma
mudança conceitual e hoje podemos afirmar que somos uma referência agrícola e também uma referência ambiental”, conclui.
O evento contou, ainda,
com apresentação do engenheiro agrônomo Carlos Perez, que
contou a experiência de controle e combate à Febre Maculosa
no campus, com exposição dos
grupos de extensão ambiental do
Campus, plantio comemorativo
de árvore e tour pelo campus. No
âmbito da USP, o campus Luiz
de Queiroz está incluído entre as
reservas ecológicas da USP.
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Projeto ambiental abre inscrições para cursos de podcast e vídeos
O “Projeto Ecoar – Educação,
Comunicação, Ambiente e Resíduos” está com inscrições abertas,
até o dia 3 de julho, para cursos
gratuitos de podcasts e vídeos
para a internet. As formações
acontecem no formato semipresencial – com aulas on-line e um encontro presencial em cada curso –
entre julho e setembro. As inscrições podem ser feitas em https://
bit.ly/ecoarpiracicaba ou pelo link
disponível na biografia do Instagram do projeto: @ecoarpiracicaba.
A iniciativa é realizada pela
Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Sedema (Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente),
GMEA (Grupo Multidisciplinar de
Educação Ambiental) e Aiôn Socioambiental, com apoio da Tempo
D Comunicação e Cultura e Oca
(Laboratório de Educação e Política Ambiental) da Esalq/USP.
As formações são baseadas
na educomunicação e têm como
tema consumo consciente e resíduos sólidos. Serão abordadas
ferramentas de produção de roteiro, captação e edição, além de
ensinamentos sobre educação
ambiental, intervenção socioambiental e transformação social.
CARACTERÍSTICAS DOS
CURSOS - O curso de podcast

acontece às terças-feiras, das 19h
às 21h30, com aulas on-line entre
os dias 26 de julho e 20 de setembro. Haverá, ainda, um encontro
presencial, em um sábado, na cidade de Piracicaba, além de tutorias e videoaulas complementares.
Já o curso de vídeos para internet acontece às quintas-feiras,
também das 19h às 21h30, com
aulas on-line entre os dias 28 de
julho e 22 de setembro. A estrutura é a mesma, com um encontro
presencial, em um sábado, em Piracicaba, além de tutorias e videoaulas complementares.
Os inscritos passarão por um
processo de seleção, em que será
dado prioridade para pessoas que
moram em Piracicaba, preferencialmente, em diferentes regiões
do município. Não há limite de
idade, mas é necessário ter alguma familiaridade com ferramentas básicas de tecnologia, como
internet e smartphones e ter interesse pela área socioambiental.
Compõem a equipe do projeto Ecoar: Rachel Trovarelli
(gestora ambiental e doutora em
ciências ambientais), Rafael Bitencourt (jornalista e educomunicador) e Bruno Garcia (engenheiro e educador ambiental).
“Os cursos visam formar

Projeto Ecoar

Bruno Garcia, Rachel Trovarelli e Rafael Bitencourt

pessoas para atuarem no campo
socioambiental por meio da educomunicação. A produção coletiva e educadora de vídeos e podcasts tem como objetivo dar voz e
mobilizar as comunidades em que
vivemos para realização de intervenções socioambientais de maneira a transformar esses territórios. Estamos buscando caminhos para construir sociedades
mais sustentáveis e justas, partindo da temática resíduos sólidos e consumo consciente. Ao
longo dos cursos, trabalharemos
com vídeoaulas, atividades de re-

flexão e diálogos em grupos e atividades práticas”, explica Rachel
Trovarelli, coordenadora do projeto pela Aiôn Socioambiental.
SERVIÇO
Inscrições para cursos gratuitos de vídeos para internet e
de podcast, realizados pelo
“Projeto Ecoar – Educação,
Comunicação, Ambiente e
Resíduos”. Interessados podem se inscrever, até o dia 3/
7, em https://bit.ly/ecoarpiracicaba. Para mais informações, o Instagram da iniciativa é @ecoarpiracicaba.

C ONGRA
TULAÇÕES
ONGRATULAÇÕES

Câmara aprova homenagem a empresária
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 26ª reunião ordinária, nesta segundafeira (20), o requerimento 473/
2022, de autoria do vereador
Paulo Henrique Paranhos Ribeiro (Republicanos), que concede
voto de congratulações à empresária Fernanda Beli. Aos 49 anos
e natural de São Paulo, ela é palestrante e especialista em análise comportamental. Possui

graduação em Propaganda e
Marketing, é professora universitária de graduação e pós-graduação em Marketing e Comportamento do consumidor.
Fernanda Beli possui experiência de 32 anos como profissional em grandes companhias
nacionais e internacionais, executiva principal e operações de
vendas multicanal, marketing,
logística, planejamento, call cen-

ter, expansão, manutenção, novos negócios, serviços operacionais e serviços financeiros. Ela
também é empresária e idealizadora da consultoria de negócios “Tibeque” e sócia fundadora da Escola de Inspirações.
É mentora certificada pela
FGV, facilitadora oficial da metodologia pela Lego Serious
Play, certificada pelo Disney em
diversos módulos, certificada

pela Harvard University em Improving Your Business Through a Culture of Health. É ainda
formadora, facilitadora e especialista em análise comportamental DISC, gestão em carreira e engenharia de cargos. Fernanda Beli atendeu mais de 4
mil colaboradores, com mais de
5 mil profissionais impactados e,
na carreira acadêmica, com mais
de 10 mil alunos desenvolvidos.
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Guarda Civil forma alunos da
EM Profª Antônia Eugênio

Vereadora realiza diagnóstico de
sistema que pretende zerar filas
Davi Negri

Emoção marcou a formatura de 70 crianças dos quintos anos do ensino
fundamental; programa aborda temas variados, como bullying e drogas
Muita emoção marcou a formatura das 70 crianças das três
salas de quinto ano da Escola
Municipal Profª Antônia Benedita Eugênio, no bairro Gilda, no
programa Guarda Civil Educação
é Prevenção (GCEP), desenvolvido pelo Pelotão Escolar da Guarda Civil, que ministra aulas em
escolas públicas municipais para
alunos dos 5º anos do ensino fundamental com temáticas variadas,
como o bullying, ciberbulying, drogas e violência doméstica. Evento
aconteceu na manhã de terça-feira, 21, com a presença de pais e
da comunidade escolar e foi abrilhantado pela Banda e pelo Canil, ambos da Guarda Civil.
Mães de duas alunas formadas agradeceram por seus filhos
terem acesso ao programa. Elessandra Freitas, mãe de Nikole Portella, que venceu como melhor redação do 5º B, abordando a temática do bullying, relatou que até o
comportamento da filha melhorou
com a participação no programa e
relembrou que também foi beneficiária das palestras realizadas pelos GC, quando o programa ainda
não era estruturado como tal pela
corporação e acontecia em escolas
estaduais. “Eu ouvi as aulas do
subinspetor Narzi nos idos de 1997
e 1998, quando eu estudava na
escola Dario Brasil, no bairro da
Pauliceia, e aquelas aulas mudaram a minha vida. Eu percebo que
elas também já fazem a diferença
na vida da minha filha, que também está tendo esta oportunidade. Nós ficamos sabendo o que é
bom e o que não é durante as aulas e este conhecimento nos permite escolher o caminho a seguir”.
Jéssica Oliveira, mãe de Ana
Luiza Oliveira Damata, estava
maravilhada e grata pela oportu-

nidade dada a sua filha e ao bairro. “Espero que este programa volte a acontecer novamente no bairro, porque foi muito importante
para minha filha e também é para
o bairro. Ela sempre chegava contando as novidades que aprendeu
na aula e quando não pôde comparecer em um dia, quase chorou.”
Na solenidade também estiveram presentes os subinspetores
Narzi e Canova. Narzi, que é excoordenador do Pelotão Escolar,
ao fazer uso da palavra, muito
emocionado, lembrou quando começou a realizar palestras nos
idos de 1994 e passou por muitas
escolas, igrejas e até a OAB e que,
em dado momento, percebeu a
necessidade de transformar aquelas palestras num programa.
“Para que aquele trabalho importante não morresse quando eu me
aposentasse. Assim foi criado o
GCEP, em 2012, e o legado garantido para que mais crianças possam usufruir deste programa”.
O vereador Gustavo Pompeo,
presente no evento, lembrou que
também foi beneficiário do GCEP
e do Proerd, da PM. “É muito importante receber este conhecimento de pessoas que se importam com
vocês, por isso é importante também que os pais falem sobre estes
assuntos em casa. Eu aprendi isso
na escola, de pessoas que se importavam comigo, amigos são os
professores, sua família. Escute
eles para vocês terem qualidade
de vida, porque vocês merecem.
Parabéns a vocês e a este programa, que é muito importante”.
A coordenadora da escola,
Jaqueline Beira, frisou que o
aprendizado obtido no programa será levado para a vida. “É a
primeira vez que nós temos o
GCEP na escola. Nós queríamos

Divulgação

Piracicaba poderá se integrar ao Cismetro, na contratação direta
de profissionais da saúde, sem a realização de concurso

Cachorro dá a patinha para receber a recompensa

muito e este ano aconteceu. Levem para a vida todos estes ensinamentos. É um momento que
guardaremos na memória”.
Além da entrega dos certificados e a premiação das melhores redações, a equipe escolar homenageou as guardas
educadoras. A formatura foi
animada pela Banda da Guarda
Civil, que tocou o Hino Nacional e também as músicas Pra
Sempre vou te Amar, Eu só Quero um Xodó e Asa Branca. O evento foi encerrado com a apresentação do Canil, que causou euforia
entre os formandos e também às
crianças dos terceiro e quarto
anos que prestigiaram a demonstração da equipe da GC.
GCEP– Criado em 2012, o
GCEP é um programa do Pelotão
Escolar da Guarda Civil que ministra aulas em escolas públicas
municipais para alunos dos 5º
anos do ensino fundamental com
temáticas variadas, com objetivo
de passar informações importantes que colaborem na formação
moral e ética dos estudantes. 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 internet, dicas de segurança, trânsito e maus
tratos aos animais. Neste primeiro semestre alunos de cinco escolas municipais, no total de 350 alunos, participaram das aulas.
Desde sua criação o programa foi aprimorado, com capacitação das guardas educadoras, que
realizaram pós-graduação e cursos envolvendo os temas trabalhados. Foram beneficiadas neste semestre as escolas municipais Professor Carlos Sodero, Professora
Antônia Benedita Eugênio, Antônia Jesuina Camillo Pipa, Professor Adolfo Basile e a Professora Vilma Leone Del Pogetto.
No próximo semestre serão
beneficiadas aproximadamente
400 crianças das seguintes escolas: Escola Municipal Prof. Décio
Miglioranza , Prof.ª Tercilia Bernadete Sanches Costa, Geraldo
Bernardino, Wilson Guidotti e
Professor Santo Granuzzio.

P RIMEIRO T EMPO

Vereador destaca ações de logística reversa de pneus e óleo de cozinha
Focado em ações voltadas
para a preservação do meio ambiente, o vereador Paulo Camolesi (PDT) destacou a importância da logística reversa para desenvolver qualidade de vida e
buscar oportunidades de mercado que sejam sustentáveis.
“Como dizia o saudoso Totó Danelon, se você retirar o ser humano, a natureza se regenera,
mas como não dá para retirar o
ser humano, então temos que
buscar novas soluções”, disse.
Ele foi entrevistado, na noite desta segunda-feira (20), durante o programa Primeiro
Tempo, antes do início da 26ª
reunião ordinária da Câmara.
Dentre as ações de logística
reversa, Camolesi destacou o trabalho da empresa Renato Pneus,
localizada no bairro Jardim Caxambu, que realiza há cerca de 15
anos um trabalho de recolhimen-

to de pneus e que são destinados
para fazer reciclagem. “O secretário Alex (Salvaia, de Defesa do
Meio Ambiente) já visitou o local
e conheceu o projeto”, disse.
“Estamos aguardando uma readequação no barracão adaptado para armazenamento para
instaurar a proposta”, disse.
O objetivo, aponta Camolesi,
é criar um projeto em que seja possível recolher pneus que sejam jogados de forma irregular no meio
ambiente. “É muito comum vermos estes materiais sendo despejados em beira de estrada”, disse.
Outro trabalho que o vereador citou é o projeto desenvolvido no bairro Sol Nascente, onde
há o recolhimento de óleo de cozinha para poder ser reciclado.
“Eles já chegaram a recolher mais
de 60 litros”, disse, ao lembrar
que o produto não pode ser descartado na rede de esgoto do

Guilherme Leite

Paulo Camolesi (PDT) foi entrevistado, na noite desta
segunda-feira (20), durante o programa Primeiro Tempo

Município, “porque ele vai entupindo tudo, e isso é um grande
problema”, aponta o parlamentar.
Ainda no programa Primeiro Tempo, o vereador destacou
a proposta do Pesque no Pisca,

que tem o objetivo de propiciar
a revitalização do ribeirão Piracicamirim, e também o projeto Educação Harmoniosa, voltado a criar oficinas musicais
para crianças e adolescentes.

F IBROMIALGIA

Câmara aprova documento de identificação a portadores
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em primeira
discussão, o projeto de lei 76/
2022, do vereador Ary de Camargo Pedroso Jr. (Solidariedade),
que cria documento de identificação aos portadores de Fibromialgia a ser expedido pela Secretaria Municipal de Piracicaba.
A propositura foi aprovada em
primeira discussão e ainda deverá
passar em segundo turno de votação antes de ser encaminhada para
sanção do Executivo. De acordo com

o artigo 2º da lei, o documento deverá ter o logotipo da Prefeitura,
com foto, nome do portador, identificação e, se necessário, o nome
do responsável ou acompanhante.
Para ter direito ao documento de identificação, os interessados deverão comprovar a doença
por meio de laudos médicos.
A fibromialgia é uma síndrome que não tem cura, causa dores
por todo o corpo durante longos
períodos e sensibilidade intensa
nas articulações, músculos, ten-

dões e em outros tecidos moles.
Junto a dor ocorre também, cansaço, distúrbios no sono, dores de
cabeça, depressão e ansiedade.
Entre 2 a 10% da população
mundial são atingidos pela fibromialgia, segundo dados da American Society of Interventional
Pain Physicians (ASSIP) e geralmente atinge pessoas entre 30 e
55 anos. Porém, há casos em pessoas mais idosas e crianças e
adolescentes. No Brasil, a doença atinge 3% da população.

Os incômodos e dores que a
doença causam devem ser levadas em consideração e a proposta é garantir a identificação dos
fibromiálgicos pelo poder público, visto que já possuem direito
de atendimento em filas preferenciais, bem como em vagas de
estacionamento garantidos
através da Lei Complementar
413, de 21 de outubro de 2020,
mas para realmente fazer uso
dos direitos adquiridos, necessitam de carteira de identificação.

A vereadora Rai de Almeida
(PT), na manhã de terça-feira
(21), se deslocou até a cidade de
Limeira, acompanhada pelo assessor parlamentar, Paulo Borges,
para se inteirar do funcionamento do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região
Metropolitana de Campinas-Norte), que hoje tem subsede na cidade vizinha e já se prepara para
uma cisão de sua formação original, iniciada em Holambra, onde
a entrada de Piracicaba, como
Região Metropolitana estaria inserida neste novo aglomerado,
que já conta com 10 cidades.
A parlamentar foi recebida
pelo coordenador regional, Messias Humberto e pela coordenadora administrativa, Fernanda
Lopes, que discorreram sobre a
experiência das cidades consorciadas, que hoje vislumbram um
novo patamar na contratação de
profissionais na área de saúde, o
que confere um atendimento mais
eficiente à população. Na reunião
foram dirimidas dúvidas com relação ao regime de contratação
(CLT e PJ), mensalidade de adesão de cada município, com taxa
administrativa de 14 mil reais, independente do tamanho do município; atuação de órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de
Contas, amparo de legislações,
adesão das cidades e outras tratativas referentes ao sistema.
A vereadora Rai também
traçou um panorama das condições de saúde em Piracicaba,
onde o Conselho Municipal de
Saúde já foi acionado para se
posicionar sobre este sistema de
terceirização, sendo que o assunto ainda deve passar por mais
discussões públicas com vistas
à aprovação da lei municipal.
Messias Humberto destaca
que hoje o Cismetro vem reduzindo as filas de espera por consultas, exames e procedimentos
em diferentes níveis de complexidade, para mais de 1 milhão e
800 mil pessoas. Os atendimentos são contratados pelas Prefeituras, para diminuir o déficit de
profissionais da saúde em suas
cidades. O Consórcio quer zerar
filas para todo tipo e especialidade de atendimento, desde consultas, exames laboratoriais e de
imagem, diagnósticos, plantões
em Prontos Socorros, acompanhamento para grávidas e seus
bebês, até cirurgias eletivas de
baixa e média complexidade.
A subsede de Limeira está instalada na rua Conselheiro Saraiva, 863, Centro, e já atende a micro região composta por Iracemápolis, Cordeirópolis, Engenheiro
Coelho, Santa Gertrudes, Rio Claro, Ipeúna e Águas de São Pedro.
HISTÓRICO - O Cismetro
foi fundado em 13 de janeiro de
2014, quando os prefeitos de Artur Nogueira e Holambra, realizaram a primeira Assembleia Geral
Ordinária. Seguindo os moldes de
Contrato de Consórcio Público, Lei
11.107 de 2005. A fundação foi
precedida por um "Protocolo de
Intenções" assinado pelos Chefes
do Executivo e aprovado pelas Câmaras Municipais, com prazo indeterminado de duração.
Em 21 de julho de 2014, em
Assembleia Geral Ordinária, foi
formalizada a adesão do município de Cosmópolis, bem como fo-

ram oficializadas as nomeações do
novo Superintendente, da Coordenadoria Geral e do Conselho Técnico. Assim, o Cismetro, passou
a ser composto pelos três municípios, Artur Nogueira, Cosmópolis e Holambra, para o planejamento, articulação, execução e
a gestão de iniciativas, projetos,
programas, prestação de serviços e ações em saúde pública.
Do início de suas atividades,
até março de 2015, o Cismetro
ocupou uma pequena sala cedida
pela Secretaria Municipal de Saúde de Holambra, anexa ao prédio
da Policlínica do Município de
Holambra. Em março de 2015, o
consórcio mudou-se para sede
própria, situada à rua Amarílis
118-B, Jardim Holambra, SP.
Com o objetivo de desenvolver adequadamente as ações e
equalizar esforços, foram integrados à equipe do consórcio na
nova sede, um Auxiliar Administrativo, e um Supervisor de Contratos e Licitações, além disso, o
consórcio ainda conta com o
apoio de colaboradores cedidos
pelos municípios consorciados.
O Cismetro desenvolve serviços, tanto de caráter municipal quanto regional. As atividades são definidas a partir de
projetos aprovados pelo Conselho Técnico, que é constituído
pelos secretários municipais de
Saúde, dos municípios consorciados, que têm cadeira fixa, e
por representantes, sendo (um)
titular e (um) suplente, nomeados pelos secretários de saúde.
Em dezembro de 2015, em
Assembleia Ordinária, foi aprovada a adesão do município de
Paulínia ao consórcio. A inclusão deste município retrata a relevância do Cismetro, no cenário
local regional, com ferramenta de
apoio às gestões municipais. Os
municípios podem contar com a
parceria e agilidade do consórcio,
que tem como finalidade melhorar continuamente a qualidade
dos serviços prestados pelos municípios aos usuários do SUS.
O Cismetro observa as normas
de direito público no que concerne
à realização de licitações, celebrações de contratos, credenciamentos, prestação de contas e admissão de pessoal. O encaminhamento das deliberações compete à Superintendência, que apoiada por
Conselhos de Gestores (prefeitos),
e Grupos de Trabalho, organiza
eixos e diretrizes de atuação.
O Cismetro lança mão de
instrumentos de planejamento
impulsionados e sustentados
por políticas públicas inovadoras, que visam à redução das desigualdades sociais e regionais
em saúde, mediante o atual ciclo de desenvolvimento do país.
Atualmente o Cismetro é integrado por 22 cidades: Holambra, Artur Nogueira, Cosmópolis, Nova Odessa, Paulínia, Iracemápolis, Cordeirópolis, Santa
Gertrudes, Amparo, Várzea Paulista, Santo Antônio de Posse,
Morungaba, Limeira, Ipeúna, Rio
Claro, Engenheiro Coelho, Monte Mor, Jaguariúna, Americana,
Rio Claro, Águas de São Pedro e
Valinhos. E, com a previsão de
atingir 30 cidades, antes que o
processo de cisão aconteça, na divisão de área de abrangência
entre Campinas e Piracicaba.
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R ECURSOS

Após solicitação de Bebel,
deputado destina emenda
Divulgação

E SALQ

Parceria prevê desenvolvimento
de biblioteca virtual para consult
“Esse convênio de cooperação é importante a fim de melhorarmos a imagem do
agro no Brasil”, comentou o diretor da Esalq, professor Durval Dourado Neto

Deputado Nilto Tatto mais uma vez destinou recursos para Piracicaba

Atendendo a uma solicitação da deputada estadual Professora Bebel (PT) e do secretário nacional de comunicação do
Partido dos Trabalhadores, o
ex-deputado federal Jilmar
Tatto, o deputado federal Nilto
Tatto (PT) destinou uma emenda de R$ 100 mil para que a
Prefeitura de Piracicaba possa
utilizar no setor da saúde.
O próprio deputado Nilto Tatto encaminhou ofício nesta semana ao prefeito Luciano Almeida informando que “atendendo a solicitação da Deputada Estadual Professora Bebel, apresentei uma
emenda impositiva individual de
minha autoria, ao Orçamento Geral da União para o ano de 2022,
contemplando o Município de Piracicaba, para Incremento Tem-

porário ao Custeio de Serviços de
Atenção Primária à Saúde”.
Em nome da população piracicabana, a deputada Professora
Bebel agradece tanto a Jilmar
Tatto e ao deputado Nilto Tatto,
seus colegas de partido, por atender a sua solicitação. “Fico imensamente agradecida, por mais
uma vez, o Nilto Tatto atender ao
meu pedido que visa unicamente
contribuir para a melhoria contínua do atendimento público de
saúde de Piracicaba”, diz Bebel.
Ao longo do mandato, além
de ter destinado recursos para
diversas áreas do município,
tem conseguido junto a deputados do seu partido a destinação de emendas parlamentares
para Piracicaba, beneficiando
principalmente o setor de saúde.

F ORNECIMENTO

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP)
e a Associação de Olho no Material Escolar (DOME) assinaram na
última segunda-feira, 20, um convênio de cooperação. O objetivo
principal é o desenvolvimento de
uma biblioteca virtual com conteúdo relativo ao agronegócio brasileiro. O material poderá ser utilizado por professores e professoras-autores do ensino fundamental e médio dos setores educacionais público e privado do Brasil. A
produção desses conteúdos entrará na composição de materiais didáticos, aplicados em salas de aula
e em atividades extracurriculares.
“Esse convênio de cooperação é importante a fim de melhorarmos a imagem do agro no
Brasil. A base de todo esse conteúdo a ser produzido é a Ciência, que sempre mostrará os rumos a serem seguidos por uma
sociedade justa e sustentável”,
comentou o diretor da Esalq,
professor Durval Dourado Neto.
Além do professor Durval, o
convênio foi assinado pela diretora-presidente da Associação,
Letícia de Menezes Zamperlini
Jacintho. Letícia falou sobre o

foco do seu trabalho e a importância da parceria com a Esalq.
“Queremos trazer fontes científicas para o material didático.
Hoje as fontes utilizadas para
esse material são dispersas e nem
sempre trazem uma visão atualizada do setor agro brasileiro.
Não queremos romantizar o setor, mas mostrar uma atividade
que evolui e emprega muita tecnologia. Um dos nossos projetos é a
Biblioteca Virtual e temos a honra
de ter a Esalq nessa parceria”.
Os projetos desenvolvidos pela
Associação de Olho no Material
Escolar permitirão analisar 80%
do material comprado pelo Ministério da Educação no Programa
Nacional do Livro e do Material
Didático e o documento será entregue ao Ministério no próximo
mês de agosto. “Com isso conhecemos todos os temas abordados
neste material e identificamos os
problemas enfrentados pelas editoras na busca por dados acessíveis e de base confiável. Assim a
biblioteca virtual atenderá essa
demanda de oferecer conteúdo
com a curadoria da Esalq empregando uma linguagem amigável”,
comenta a diretora da associação.

Gerhard Waller

Assinatura do convênio aconteceu na última segunda-feira, dia 20

Na Esalq, a coordenação do
convênio ficará sob responsabilidade do professor Rafael Otto,
do departamento de Ciência do
Solo. “A proposta é modernizar
o entendimento representado
nos livros didáticos acerca do
agronegócio brasileiro e trazer a
verdade sobre a nossa atividade
agrícola. Certamente o agro brasileiro não é um agro que polui,
que utiliza mão de obra escrava,
muito pelo contrário. O convênio tem duração inicial de dois

anos, mas antes disso já reuniremos um bom volume de informações para alimentar a biblioteca virtual de maneira que os
professores tenham acesso e possam aplicar em sala de aula”,
complementa o docente da Esalq.
O convênio entre Esalq e
DOME conta ainda com a parceria da Fundação de Estudos
Agrários Luiz de Queiroz (Fealq), responsável pela gestão
financeira, divulgação e orientação jurídica do projeto.

S ANT
A T ERESINHA
ANTA

Câmara abre licitação para Padaria é homenageada com voto de congratulações
A eficiência e o cuidado no ro e Gidalia Fernandes de Queicestas básicas a servidores atendimento
aos clientes da Pa- roz, receberam a homenagem.
Guilherme Leite

A Câmara Municipal de Piracicaba publicou o Edital 14/2022
que tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento parcelado de cestas básicas aos
servidores da Casa de Leis durante o segundo semestre de
2022. A contratação se justifica
em virtude atender o benefício
aos profissionais do Legislativo.
Conforme o edital, a proposta
de preços deverá conter a discriminação detalhada dos produtos
que compõem as cestas básicas, a
marca de cada produto, o valor
unitário, o valor total mensal para
aproximadamente 225 cestas bá-

sicas e o valor total geral para o
período de seis meses, levando-se
em consideração que se trata de
uma quantidade aproximada.
A empresa vencedora da licitação deverá realizar a entrega das cestas básicas aos servidores no período
entre o 1º até o 10º dia de cada mês.
Podem participar as licitantes que desempenhem atividade
pertinente e compatível com o objeto do pregão e atendam às exigências constantes do Edital e nos
anexos, inclusive quanto à documentação requerida. O Edital 14/
2022 está disponível no Portal da
Transparência da Câmara.

daria, Panificadora e Sorveteria
Pão e Doce, localizada no bairro
Santa Terezinha, resultaram em
uma homenagem prestada pela
Câmara Municipal de Piracicaba
através de voto de congratulações,
aprovado pelo plenário da Casa.
A homenagem foi proposta pelo
vereador Ciro César Romualdo, o
Ciro da Van (Podemos), através
do requerimento 469/2022. A entrega do voto de congratulações
foi realizada pelo parlamentar
nesta segunda-feira (20), em cerimônia na Sala da Presidência.
Os proprietários do estabelecimento, Jefferson Roberto Palau-

A padaria atua há 10 anos no
bairro e, segundo o parlamentar,
atualmente presta um serviço de
relevância para a comunidade. O
proprietário do estabelecimento
disse que ficou muito feliz com a
aprovação do voto de congratulações pela Câmara. “Parece que
foi ontem que começamos. Essa
homenagem é um reconhecimento. Cada dia estamos crescendo
mais, em expansão”, afirmou.
O vereador Ciro da Van lembrou que possui uma amizade de
muitos anos com a família. “Para
mim, é motivo de muita honra e
satisfação entregar este voto de

Proprietários receberam a homenagem do vereador Ciro da Van

congratulações. São comerciantes
que nunca negaram nada para
ninguém, em um bairro com mui-

tas pessoas carentes. A tendência
é sempre crescer porque colhem
aquilo que plantam”, declarou.
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I MÓVEIS

P ROFESSORA B EBEL

Engenheiro aborda a necessidade
de projeto para regularização

Gabinete faz luto pela
tragédia em ônibus
Divulgação

Roda de conversa da Escola do legislativo contou com a participação de Luiz Antônio
Pereira Santos, que propôs a criação de uma lei para regularizar imóveis em Piracicaba
A regularização de imóveis
no município foi um dos temas
proferidos pelo engenheiro civil
Luiz Antônio Pereira Santos na
tarde desta terça-feira (21), durante roda de conversa promovida de modo presencial pela Escola do Legislativo “Antônio Carlos Danelon – Totó Danelon”.
Por 28 anos, o palestrante
foi servidor público da Prefeitura de Piracicaba (SP) no Departamento de Controle e Fiscalização Urbanística. Nesse período, durante 14 anos exerceu
a função de diretor do órgão.
Com a mediação da vereadora e diretora da escola, Silvia Morales (PV) – do Mandato Coletivo
“A Cidade é Sua”, Santos abordou
a necessidade de se criar um projeto de lei, que seja encaminhado
do Executivo à Câmara Municipal,
com o objetivo de propor ao cidadão que tem a sua edificação irregular, a possibilidade de acertar a
documentação no cadastro da Prefeitura e no cartório de imóveis.
O profissional apresentou
como exemplo a situação de muitos bairros em que os proprietários adquiriram os imóveis com uma
metragem específica e, ao longo do
tempo, promoveram alterações nas
plantas originais. “Mesmo que esses moradores decidam regularizar a situação perante o cadastro
da Prefeitura, são impedidas por
causa da aprovação do Plano Diretor do Município, em 2006, que
não permite o acerto para aqueles que fizeram o desdobramen-

S OSSEGO

to de uma área”, explica Santos.
O bairro Chácara Nazareth se
enquadra em um desses casos específicos. Quando foi entregue pelo
empreendedor os lotes contavam
com a metragem mínima de 10
metros por 25, totalizando 250
metros quadrados. “Ocorre que os
moradores compravam e dividiam o lote em dois de 5 metros por
125. A proposta do loteador até que
foi boa, mas não se consolidou na
prática”, disse o palestrante. “Mesmo que os atuais residentes queiram regularizar a documentação, não conseguem porque a legislação atual não permite”.
No caso de morte do proprietário, a família até consegue fazer
o inventário, porém no momento
da transferência no cartório de
imóveis “surgem as dificuldades
justamente pelo imóvel estar irregular no cadastro da Prefeitura”.
Alguns engenheiros do quadro de servidores da Prefeitura
de Piracicaba, além da vereadora Rai de Almeida (PT) e assessores parlamentares, acompanharam a explicação do profissional.
ZONA RURAL – O problema ganha dimensão maior na
zona rural de Piracicaba (SP). Mais
de 200 loteamentos estão irregulares, sendo que loteadores dividiram suas terras em lotes pequenos e comercializaram à população, que comprou sem saber dos
problemas que enfrentarão quando tentar iniciar a regularização.
Os moradores desses loteamentos irregulares, argumenta o

Fabrice Desmonts

Gabinete da deputada Professora Bebel em luto pela tragédia

Roda de conversa debate regularização de imóveis

facilitador, não poderão, por
exemplo, vender essas propriedades com financiamento bancário
porque não existe escritura definitiva. O quadro se agravou porque a fiscalização era ineficiente,
“ao modo que num fim de semana, o dono da casa já promovia
alterações na residência, às vezes, para fazer um abrigo para
guardar o veículo”, completou.
O servidor municipal aposentado defendeu uma “alteração simples na lei” para esses
casos específicos. “Nós não estamos falando para desmembrar
a cidade toda e, sim, para esses
problemas que já existem”.
Com exceção das ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social), a metragem mínima para se
aprovar um terreno com construção é de 200 metros quadra-

dos. Numa ZEI é autorizado o
mínimo de 7 por 25 metros, compreendendo 175 metros quadrados, para atender mutuários classificados como baixa renda.
Ao final da roda de conversa,
as vereadoras Silvia Morales e Rai
de Almeida pretendem formalizar
uma comissão de estudos de modo
que as sugestões colhidas pelos
membros, no tocante à regularização de imóveis, possam ser encaminhadas ao Executivo Municipal para incluí-las na revisão
do Plano Diretor, que foi instituído em 2006, passou por uma
revisão em 2019 e, em breve, passará por uma nova atualização.
A grade de programação dos
eventos da Escola do Legislativo
pode ser acessada pelo escola.
legislativo.sp.gov.br/cursos. Outras informações pelo 3403-7129.

A deputada estadual Professora Bebel lamentou, em suas redes sociais, a tragédia que surpreendeu a todos. “O nosso luto
é pela dor de todos nós, de uma
cidade sempre acolhedora, grandiosa, festiva, com suas tradições
e de um povo que hoje chora enlutado a perda de seus filhos e
segue na busca de conforto e
mais segurança”, diz Bebel.
O crime brutal ocorreu quando o coletivo estava na Avenida
Armando de Salles de Oliveira, no
cruzamento com a Rua Regente
Feijó, no centro da cidade, nas
proximidades do Terminal Urbano da cidade. De acordo com a
Polícia Civil, o nome do suspeito
do crime é José Antônio Santana Filho, de 52 anos, que está
preso. Ainda segundo a polícia,
o assassino não teve motivações
para o crime e ele possivelmente
teve um surto psicológico no
momento do ataque. A polícia diz
que a escolha das vítimas foi aleatória e ele apresentava falas desconexas no momento do ataque.

I NTERCÂMBIO

PÚBLICO

Moradora do Santa Cecília reclama de perturbação
"Sou moradora do Loteamento Santa Cecília, bairro antes conhecido por sua tranquilidade, tranquilidade essa que nos
foi tirada", disse a oradora
Adriana Cristina Moreti em discurso na tribuna popular na
noite desta segunda-feira (20),
durante o expediente da 26ª reunião ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Piracicaba.
De acordo com Moreti, o sossego dos moradores do Santa Cecília e adjacências vem sendo perturbado com atividades de alto
impacto: "há aproximadamente 3
anos, estamos sofrendo com as
constantes perturbações de sossego no entorno de nossas residências, com alvarás de funcionamento para atividades de alto impacto, como circos e parques e,
agora, shows com banda ao vivo,
maquiada em entretenimento e
esportes, sem ao menos uma acústica no local ao ar livre", disse.
Ainda de acordo com ela, o
zoneamento do bairro é estritamente residencial mas, no entanto, é constante, além dos ruídos,
gritarias e algazarras ao término
destes shows, impedindo o repouso dos moradores após um dia de
trabalho: "tudo o que você quer é
a sua cama para descansar, poder

Os gabinetes da deputada estadual Professora Bebel (PT) fizeram manifestação de luto ontem,
22, em função da tragédia ocorrida em Piracicaba, na tarde de terça-feira, 21, que levou à morte três
pessoas e feriu outras três, que
estavam em um ônibus do transporte coletivo da cidade. Na fachada do gabinete estendido da deputada em Piracicaba, na rua Governador Pedro de Toledo, foi estendida uma longa faixa preta, com
a frase “Ninguém compreende a
grande dor que sente o filho ausente a suspirar por ti – Piracicaba
em luto!”, enquanto que boa parte
fachada do seu gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp)
foi coberta por um tecido preto, em
luto ao ocorrido na cidade.
Adriana Coelho da Silva, 42
anos, Roseli Ramalho Ferreira,
55 anos, e Valdemar da Silva
Venâncio, 68 anos, vítimas fatais desta tragédia foram sepultados na tarde de ontem. Outras três pessoas foram esfaqueadas e continuam internadas.

repor suas energias e voltar ao seu
trabalho no dia seguinte, mas isso
não é possível, pois se tiver um estabelecimento a 100 metros da janela da sua casa, de quinta a domingo, com shows de bandas ao
vivo e ruídos. Se você não fechar
todos os vidros de sua casa,
exaurindo toda a circulação do
ar natural, você não consegue
descansar, assistir tv ou conversar com visitas. É praticamente
impossível. Após a dispersão destes shows, jovens sem respeito aos
moradores ao entorno ficam com
os carros com as portas abertas,
com as bebidas nos capôs, som
ligado, risadas, tudo isso embaixo das janelas", lamentou.
Segundo Adriana Moreti, o
problema se intensificou com a recente inauguração de um estabelecimento que, de acordo com ela,
está emitindo ruídos acima do permitido em lei, fato este que, inclusive, resultou na elaboração de um
abaixo-assinado por parte dos
moradores da região. Ela solicitou maior empenho das autoridades na resolução do problema
e relativizou argumentos que defendem a manutenção destes
shows com base na alegação de
que eles geram trabalho e renda:
"Temos o laudo de atendi-

Guilherme Leite

Projeto Prevenção na Quebrada é
apresentado na Fatep Piracicaba
Divulgação

Apresentação do “Prevenção na Quebrada” aconteceu no dia 15

Em discurso na tribuna popular, a oradora Adriana Cristina
Moreti afirmou que moradores do bairro estão sofrendo
com arruaças e shows em estabelecimentos comerciais

mento de uma residência em que
o ruído estava acima do permitido, ou seja, os shows continuam.
Continuam não respeitando os
índices e nada está sendo feito por
parte do poder público. A alegação de que o estabelecimento e
músico geram renda e emprego,
nós moradores, por acaso, tam-

bém não geramos renda? O IPTU
pago por nós é um dos mais caros
da cidade de Piracicaba. Emprego, desde a contratação de um piscineiro, de um jardineiro, de uma
diarista, uma empregada doméstica, e que não são poucos ali no
bairro, nós não estamos gerando
renda e emprego?", questionou.

O Centro de Apoio e Solidariedade a Vida (Caphiv), através
do projeto Prevenção na Quebrada, apresentou suas ações no
curso de psicologia da Faculdade de Tecnologia de Piracicaba
(Fatep). A atividade aconteceu no
último dia 15 e foi uma oportunidade para detalhar os trabalhos que, há três anos, envolve
prevenção ao HIV/Aids, hepatites virais e outras ISTs (Infecções
Sexualmente Transmissíveis),
além da atuação pela redução de
danos no uso de álcool e outras
drogas com população em situ-

ação de rua, em espaços públicos, no município de Piracicaba. A palestra foi ministrada
pela coordenadora do projeto,
Rosangela Pereira de Souza.
O projeto “Prevenção na Quebrada” foi convidado pela coordenadora do curso de psicologia da
Fatep, Stefannia Domingues Pire,
para uma roda de conversa na disciplina de extensão em saúde mental, com o objetivo de que a turma
do primeiro semestre de psicologia conhecesse os trabalhos desenvolvidos no município com a população em situação de rua.

H OMENAGEM

Câmara aplaude promoção
de major da Polícia Militar
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 26ª reunião
ordinária, na segunda-feira (20),
a moção de aplausos 99/2022, do
vereador Thiago Ribeiro (PSC),
pela promoção de Fabrício Padovani Rasera ao cargo de major da
Polícia Militar do Estado de São
Paulo. A nomeação do oficial foi
publicada no Diário Oficial de
São Paulo do dia 27 de maio.
O major ingressou na Polícia
Militar do Estado de São Paulo
em 1998. É graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade
Bandeirante de São Paulo e em
Ciências Policiais de Segurança e
Ordem Pública pela Academia de
Polícia Militar do Barro Branco.

Ao longo da carreira, fez os cursos complementares de piloto de
helicóptero, Direitos Humanos e
Direito Internacional Humanitário, Inteligência de Segurança Pública, instrutor de tiro defensivo e
especialização de Oficiais P-3.
Major Rasera também já participou de diversas missões humanitárias e de resgate de vítimas,
como em janeiro de 2019, após
rompimento da barragem de rejeitos de minério, da mina “Córrego do Feijão” em Brumadinho, no
Estado de Minas Gerais e também
atuou na operação de resgate e
salvamento de vítimas das fortes
chuvas que atingiram o sul do Estado da Bahia no ano de 2021.
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Reunião questiona falta de
abastecimento de água
Assessoria Parlamentar
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Secretário diz que mudança
em projeto “elimina
atratividade turística”
José Luiz Guidotti Júnior lembrou que a exploração de restaurantes, suprimida
pelo substitutivo, é um dos principais atrativos para a iniciativa privada

Em conversa com procurador-geral, Paulo Camolesi (PDT)
e representantes da região falaram sobre imóveis que
não recebem o abastecimento de água do Semae

Na tarde da última quartafeira (15), o vereador Paulo Camolesi (PDT) intermediou uma reunião entre o Procurador-Geral do
município, Guilherme Monaco de
Mello, Luis Beltrame, assessor de
ações municipais e moradores do
distrito de Tupi, na ocasião representados por Carlos Silva, conhecido como Chitão, e Guilherme Bitencourt. O objetivo do encontro foi abordar os problemas
nas ligações de água na região.
De acordo com Chitão, a
imediação possui vários imóveis
que estão sem o abastecimento de
água do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), devido a
problemas com a regularização
fundiária. “Naquela localidade
foram divididas 20 glebas, formando grandes terrenos, no entanto, com o passar dos anos, esses terrenos foram subdivididos
e, diante do processo burocrático
para regularização os imóveis,
ainda não conseguiram as aprovações. Porém, a grande maioria
das casas está dentro do marco
regulatório da habitação, que foi
estabelecido em 2016, possibilitando a regularização dos parcelamentos de solo”, comentou.
Em reunião com a equipe do
Semae, moradores questionaram o porquê de atualmente não
conseguirem o abastecimento
dos imóveis mais antigos. A devolutiva do presidente da autarquia, Maurício Oliveira, foi de
que “as ligações de água em lo-

teamentos irregulares só podem
ser realizadas se os parcelamentos estiverem devidamente autorizados e aprovados pela Secretaria Municipal de Obras”.
Ao procurador, Chitão destacou que “esse procedimento se intensificou após uma recomendação do Ministério Público (MP) em
2018 que indica que o município
não faça as ligações de água em
empreendimentos sem regularização. Esse documento do MP visa
coibir o crescimento de loteamentos irregulares, entretanto, segundo o morador Guilherme, o caso
de Tupi seria passível de negociação por se tratarem de imóveis já
instalados há mais de 50, 60 anos,
e com um processo de juntada de
documentos para dar entrada
na regularização. Além do mais,
no apontamento em questão,
trate-se de algumas matriculas,
e inclui somente uma Gleba daquela região. Também o processo seria possível visto que já existem nos bairros os encanamentos e bombas de abastecimento,
somente seria necessário a ligação em alguns imóveis”, disse.
Guilherme Monaco prontificou-se a dialogar com o MP a fim
de entender a recomendação e
verificar, legalmente, a possibilidade de atender às demandas
dos moradores. Ele também salientou a importância de a comunidade se organizar para atender às condições necessárias
para regularização financeira.

C ÂMARA

Projeto de decreto legislativo
altera a lei dos 200 anos
O projeto de decreto legislativo 42/22, da Mesa Diretora, que
altera dispositivos ao Decreto Legislativo 23/22 e “institui na Câmara Municipal de Piracicaba
ações comemorativas pela celebração dos seus 200 anos”, foi aprovado na noite desta segunda-feira (20), durante a 26ª reunião
ordinária. O artigo 1º, 5º e anexo II do decreto legislativo foram
alterados, sendo os dois primeiros com nova redação e o último
passa a integrar o decreto.
O parágrafo único do art. 1º
do Decreto Legislativo 23/22 pas-

sa a vigorar com a seguinte redação: “A padronização do formato do “Selo Comemorativo”,
bem como as regras de aplicação
e utilização constam nos Anexos
I e II, que fazem parte integrante
deste Decreto Legislativo.”
Já o artigo 5º foi alterado
para: “Fica autorizado o recebimento em doação do livro
“Uma comunidade do Oeste
Paulista - os 200 anos de instalação da Câmara Municipal da
Vila Nova da Constituição, 1822”.
Finalizando, o anexo II passa a
integrar o Decreto Legislativo 23/22.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo, José Luiz Guidotti Júnior, afirmou que o substitutivo
apresentado pela vereadora Raí
de Almeida (PT) ao PL 94/2022,
que trata da exploração de serviços na Ponte do Mirante – Elevador Turístico Alto do Mirante, eliminou toda atratividade
turística para qualquer segmento da iniciativa privada que poderia se interessar pela exploração deste equipamento público.
A propositura apresentada
pelo Executivo saiu de pauta em
função da entrada do substitutivo, em sessão camarária realizada
na última segunda-feira, 20/06.
Nos próximos dias a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação
(CLJR) da Câmara deve emitir um
parecer sobre o substitutivo.
Guidotti revelou que o objetivo inicial da propositura apresentada pelo Executivo foi flexi-

bilizar a exploração do equipamento turístico para que se tornasse mais interessante aos empresários, iniciativa que garantiria melhorias constantes no local e
que, certamente, asseguraria o acesso de um público ainda maior.
Segundo o secretário, o substitutivo representa um retrocesso,
porque além de não permitir exploração de restaurantes no local,
considerado como principais atrativos para a iniciativa privada,
também veta a exploração de lanchonetes e lojas de souvenirs.
“Se esse substitutivo for aprovado, alterando a redação do Artigo 1º, vai deixar a situação ainda
pior do que está, porque segundo o
regramento atual é possível explorar os serviços de lanchonete e souvenirs por meio de cobrança de acesso ao equipamento público”, frisou.
Outro problema é a diminuição do prazo de concessão do equipamento público de 20 para 15

Eleni Destro

Vista do Elevador Turístico Alto do Mirante

anos. Guidotti afirmou que o prazo de 20 anos foi sugerido para
que os empresários tenham segurança jurídica para fazer investi-

mentos a longo prazo. “Se esse
substitutivo for aprovado vai, definitivamente, matar a concessão
do Elevador do Mirante”, disse.
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Vereador visita bairros para encaminhar demandas
O vereador Fabricio Polezi
(Patriota) esteve nesta terçafeira (21) nas ruas de Piracicaba para realizar atendimentos
próximo à população, em passagem pelos bairros IAA Bessy,
Morumbi e Maracanã e, pôde
anotar pedidos de asfaltamento de rua, podas e cortes de arvores e solicitação de lombadas.
No trabalho de atendimento
de rua, Polezi conversou com os
munícipes locais onde lhe foi relatado a dificuldade de solicitar o
corte de árvore que já se encontrava em estado de podridão.
“Existem vários galhos caindo
oferecendo riscos a pedestres que
aqui passa na calçada e até mes-

mo podendo danificar carros que
costumam estacionar junto à calçada”, constatou o parlamentar.
Após escutar atentamente a
população, o vereador partiu para
catalogar as principais demandas
dos munícipes, em seguida, encaminhou as indicações ao Executivo,
para as secretárias competentes.
Polezi destacou a importância dos trabalhos de rua. “É fundamental esse contato com a população, tendo em vista que
muitos enxergam o vereador
como um representante deles
para falar/cobrar suas demandas
junto à Prefeitura. Entender para
atender e sempre que houver
necessidade, ali estarei", disse.

Assessoria Parlamentar

Polezi percorreu os bairros IAA, Bessy Morumbi e Sol Nascente

B AZAR M ODELO

Empresa receberá homenagem pelos 70 anos de sua fundação
A Câmara aprovou nesta
segunda-feira (20), na 26ª reunião ordinária, a moção 98/
2022 de aplausos aos 70 anos
da loja “Bazar Modelo – Tecidos, Armarinho & Artesanato”
e sua história na cidade de Piracicaba. A autoria é do vereador
Josef Borges (Solidariedade).
De acordo com o texto, a história da empresa começa em 1952

quando Irineo Lorandi compra a
loja “Bazar Modelo” que, até então, era especializada em armarinhos diversos e artigos para presente. Em 1953, o proprietário
casa-se com Maria Cecília Lordello e passam a residir nos fundos da loja onde, anos depois,
nascem as duas filhas do casal:
Adriana, já falecida, e Luciana.
Em 1962 deu início a ampli-

ação da loja com o aumento na
variedade de produtos iniciando-se o ramo de maquiagens,
perfumaria, itens para salão de
beleza, produtos para cabelo,
pentes, escovas, tinturas. As lãs
e linhas para tricô e crochê surgiram nessa época também.
No ano de 2012, a loja mudase da rua Governador Pedro de
Toledo, onde permaneceu por 60

anos, e vai para o bairro Dois Córregos, onde permanece até hoje.
“Considerando que o Bazar Modelo é uma empresa consolidada
que atua no mercado há mais de
70 anos. Seu diferencial é atender seus clientes com muito carinho e atenção e sua filosofia é a
de que fazer artesanato faz bem
para o corpo, mente e alma”, destaca trecho da propositura.
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USO DO FIO DENTAL
O que todo mundo chama de "usar o
fio dental" os dentistas preferem dizer "limpeza entre os dentes" (ou limpeza interdental). O fio dental é apenas uma das
muitas ferramentas que você pode usar
para realizar esta importante tarefa diária.
A limpeza entre seus dentes pode ajudar
a sua saúde bucal de duas formas. Primeiro,
ela tira detritos presos e matéria alimentar
em áreas de difícil acesso. Segundo, ela remove a placa bacteriana das laterais de seus
dentes. Eliminar a placa é crucial para a sua
saúde da boca, uma vez que ela contribui para
muitos problemas bucais se não for tratada.
A falta de higiene adequada entre os
seus dentes pode contribuir para:
Cálculo dental (conhecido por "tártaro").
Remover a placa bacteriana regularmente é

indispensável para a sua saúde bucal.
Doença periodontal. A placa bacteriana
e o tártaro contribuem para que a gengiva
se torne sensível, inflamada e apresente sangramento. Esses são os sintomas da gengivite. Nesse caso, o quanto antes você começar o uso do fio dental, melhor.
Cárie. A deterioração dentária causada pela placa pode criar buracos (também
conhecidos como lesões de cárie) na camada exterior e dura dos dentes, chamada de esmalte. Sem tratamento, ela pode
levar a quadros de dor, infecção e a outros problemas para a saúde bucal.
Doenças crônicas. Problemas crônicos
de saúde bucal também têm sido associados a outros problemas de saúde.
Procure sempre um dentista.
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Prefeitura publica novo edital
com mais opções para créditos

Formatura de 14 manicures em
ação de Protagonismo Juvenil
Divulgação

Além de redução do período de contrato, novo edital também
traz melhorias no repasse da arrecadação ao município
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran),
publicou ontem, 22, o novo edital para licitação do estacionamento rotativo (Zona Azul). O
aviso de licitação foi publicado
no Diário Oficial e as empresas
interessadas terão até 8 de agosto para apresentar as propostas.
A empresa vencedora será aquela que oferecer a maior oferta.
O novo edital foi publicado
após estudo de redução do prazo
de concessão, visando melhor
atender o interesse público. Desta
forma, o contrato terá duração de
cinco anos e poderá ser renovado
por até o mesmo período. Terá ainda novidades visando também
proporcionar mais comodidade
aos munícipes na hora de adquirir créditos e melhorar o repasse
da receita arrecadada pela empresa ao município, que será aplicada
em melhorias para a mobilidade
urbana, educação e segurança no
trânsito e sinalização viária.
Segundo o edital, o novo contrato definitivo do estacionamento rotativo exigirá a outorga mínima de R$ 3,5 milhões da empresa vencedora, que será responsável pelo funcionamento e manutenção do estacionamento rotativo. Esse valor será repassado
de forma antecipada para o município, assim como o município

HORTO

DE

de São Paulo realizou no novo contrato do estacionamento rotativo,
conforme explica a titular da Semuttran, Jane Franco de Oliveira.
Ainda em relação ao repasse
ao município, o novo contrato vai
ampliar de forma gradativa esse
repasse. “No contrato anterior, o
percentual de repasse era de
16,52% durante todo o contrato.
Agora incluímos no edital uma
cláusula com uma regra que aumenta gradativamente esse percentual conforme o aumento na
arrecadação da empresa. O repasse inicial será de 17%”, explica
Jane. “A verba será destinada ao
Fundo Municipal de Trânsito e
utilizada para serviços de sinalização em torno de escolas e hospitais, além de campanhas e ações
educativas visando a conscientização para redução de acidentes
no trânsito”, complementa.
O edital também prevê a
manutenção da quantidade atual de parquímetros, uma vez que
levantamento realizado pela Semuttran demonstra migração
na forma de adquirir os créditos. “A modalidade de aquisição
digital em Piracicaba está aumentando, assim como em outros municípios”, explica Jane.
O sistema de estacionamento conhecido como zona azul gera
rotatividade de vagas nas áreas
comerciais, onde está instalado
e atende a um apelo de entida-

Isabella Borghese/CCS

EE Professor José Martins de Toledo, Rotary Clube de Piracicaba Luiz de Queiroz e Art Hair proporcionaram curso às estudantes

Verba repassada ao município é aplicada em melhorias para a
mobilidade urbana, educação e segurança no trânsito e sinalização

des, como a Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), por sua manutenção.
COMPRA DE CRÉDITOS – O edital também prevê
que, na hora de comprar créditos para o estacionamento rotativo, os motoristas terão mais
opções de pagamento e locais
para aquisição. Além do aplicativo para pagamento no débito,
também será possível o pagamento no crédito e pelo PIX. E,
atendendo uma solicitação dos
munícipes, o novo contrato vai
permitir a aquisição de créditos
em estabelecimentos comerciais.
“Em relação às vagas, iniciaremos o novo contrato com a quan-

tidade atual e, na medida em que
surgirem novas demandas, a Semuttran vai desenvolver estudos
necessários para a expansão do
sistema rotativo”, comenta a titular da Semuttran. Atualmente
a zona azul tem 4.845 vagas.
CONSCIENTIZAÇÃO – O
edital da zona azul também prevê
a obrigatoriedade de que a empresa ganhadora promova campanhas alusiva ao trânsito no decorrer de toda a vigência do contrato. Além disso, deverá realizar
amplia divulgação antes do início das operações sobre a retomada da cobrança, o formato da
operação, os meios de pagamentos, entre outras informações.

TUPI

Prefeitura abre inscrições para oficina de saneamento básico
Dando sequência à agenda
das Semanas Integradas do Meio
Ambiente (Simapira), a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente (Sedema), abriu, na terça-feira, 21, as inscrições para
quem deseja participar da Oficina de Saneamento Básico, que
será realizada neste sábado, 25,
às 9h, na Estação Experimental
de Tupi, o Horto de Tupi. O evento é gratuito e aberto ao público;
os interessados podem se inscrever preenchendo o formulário.
A ação integra o Programa
Vem Pro Horto, dentro do calendário da Simapira. O grupo Raízes de Tupi/OCA/Esalq, o Instituto de Pesquisas Ambientais
(IPA) e a Fundação Florestal (FF)
também atuam na organização do
evento, que ainda conta com o
apoio da Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (Semut-

tran), Guarda Civil, TUPi Transportes e Pró-reitoria de Cultura e
Extensão Universitária da USP.
O objetivo do evento é criar
diálogos sobre a realidade do
saneamento rural no distrito de
Tupi e em Piracicaba, considerando as demandas e possibilidades existentes e estruturas
possíveis de serem construídas.
A atividade será conduzida
pelo Raízes de Tupi, subgrupo da
OCA (Laboratório de Educação
e Política Ambiental da Esalq/
USP). Haverá uma recepção cultural seguida de contextualização sobre o saneamento ambiental no distrito de Tupi com a utilização de mapas, a realização de
uma trilha focada na relação
entre a água e a floresta e uma
roda de conversa sobre a questão do saneamento ambiental.
“A oficina de saneamento
ambiental buscará conscientizar os

moradores da zona rural sobre a
necessidade de se adotar medidas,
como implantação de fossa séptica, por exemplo, para evitar a contaminação do meio ambiente. Por
meio de uma roda de conversa,
buscaremos alternativas sustentáveis considerando a realidade
de cada um”, destaca Giovanni
Batista Campos, analista ambiental da Sedema e membro do Comitê Gestor do Horto de Tupi.
“O objetivo do programa é
aproximar a comunidade do
Horto de Tupi e torná-lo cada
vez mais um espaço educador
sustentável”, ressalta Maria
Luísa Bonazzi Palmieri, especialista ambiental do IPA.
ÔNIBUS – Todas as edições do Vem Pro Horto contam
com ônibus gratuito, graças ao
apoio e parceria da Semuttran e
TUPi Transportes. Para este sábado, o ônibus sairá da platafor-

ma B03, do Terminal Central de
Integração (TCI), às 8h10, e pode
ser pego em qualquer ponto de
ônibus urbano durante o trajeto.
Vale lembrar que esse ônibus
estará disponível também para os
não inscritos na atividade, mas
que desejam passear no Horto,
inclusive realizar uma trilha guiada para conhecer melhor o local. O
itinerário está disponível no site da
TUPi: https://www.tupitransporte.
com.br/linhas-e-horarios.
A programação completa da
Simapira pode ser acessada em:
https://sedema.wixsite.com/
sedema/semana.
SERVIÇO
Oficina de Saneamento Básico (Programa Vem Pro Horto),
na Estação Experimental de
Tupi, sábado, 25, 9h. Inscrições pelo formulário: https://
forms.gle/jodNVbY44fAXyik59.

ENGENHO C ENTRAL

Vereador pede manutenção em banheiros especiais
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) protocolou nesta semana a indicação 1831/2022,
que solicita a manutenção dos
banheiros do Engenho Central, adaptados para pessoas
ostomizadas. O pedido foi feito por frequentadores do espaço, que relataram proble-

mas e dificuldades para a utilização dos sanitários.
Diferentemente dos convencionais, os banheiros adaptados
para pessoas ostomizadas (aquelas que necessitam de uma bolsa de colostomia para a deposição de dejetos orgânicos) possuem um pequeno vaso sanitá-

rio na altura da pia, onde é realizada a higienização do invólucro.
De acordo com o vereador,
nem todos os banheiros especiais possuem esta adequação, o
que é assegurado pela Lei Complementar Municipal 317/2014.
“São intervenções relativamente
simples e de baixíssimo custo,

mas absolutamente necessárias para a utilização adequada
dessa população”, observa.
O parlamentar é autor de quatro leis ordinárias (7733/2013,
7762/2013 e 7882/2014) e da Lei
Complementar 312/2013, todas
que garantem e ampliam os direitos das pessoas ostomizadas.

L ICIT
AÇÃO
ICITAÇÃO

C ONSCIENTIZAÇÃO

Câmara conclui compra
de licenças de software

Câmara aprova a Semana de
Combate ao Tráfico Humano

A empresa Brasoftware Informatica Ltda venceu o pregão eletrônico para contratação de licenças do pacote Creative Cloud e softwares Photoshop CC e Lightroom,
que aconteceu na manhã desta
terça-feira (21). Ela receberá R$
29.300,00 para atender o que está
no Lote Único do Edital 12/2022.
A vencedora da disputa irá
fornecer quatro unidades de licença Software Creative Cloud
For Teams, duas licenças de
software Adobe Photoshop CC
e uma licença software Adobe

Lightroom. A licitação contou
com a participação de cinco
empresas que ofereceram lances e venceu o menor valor global e foi dirigida pela pregoeira
Ana Lúcia Gomes Fernandes.
A aquisição se justifica devido ao vencimento das licenças
atuais, sendo que os softwares são
de grande necessidade para execução dos serviços de edição e tratamento audiovisual do Departamento de Comunicação Social. A ata
do pregão eletrônico está disponível no Portal da Transparência.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou na noite desta
segunda-feira (20), durante a 26ª
reunião ordinária de 2022, o projeto de decreto legislativo 32/
2022, que institui na Casa a “Semana de Combate ao Tráfico Humano”, a ser realizada, anualmente, na última semana de julho.
De autoria do vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro (Republicanos), a Semana “visa promover a realização de eventos tais
como fóruns, palestras, debates,
campanhas educativas e outros
com o intuito de informar, escla-

recer, conscientizar, envolver e
mobilizar a sociedade civil a respeito do tema”, traz o texto do projeto.
A propositura ainda afirma
que os eventos e atividades da
Semana poderão ser desenvolvidos em conjunto com o Executivo e com “empresas, instituições,
universidades, entidades, órgãos, organizações, associações
ou fundações, sejam governamentais ou não-governamentais,
com ou sem fins lucrativos ou
econômicos e poderão ser realizados dentro ou fora das dependências da Câmara Municipal”.

Foram três meses de aprendizado até a conclusão do curso de Tratamento Cosmético e
Estético das Unhas das Mãos
(Manicure) para 14 alunas da
Escola Estadual Professor José
Martins de Toledo (JMT). A solenidade de formatura oficial
foi realizada escola, na sextafeira, 10, com beca e diploma
que garantem oportunidade de
geração de renda e emprego.
O curso fez parte de uma
atividade do Clube Juvenil da
escola, que oferece ensino em
período integral e foi possível
por meio da parceria com o Rotary Club Piracicaba Luiz de
Queiroz e da Escola Art Hair.
As formandas receberam as
homenagens dos familiares e das
autoridades que formaram a
mesa: a diretora da JMT, Luciana
Christiano, o presidente do Rotary Clube Piracicaba Luiz de Queiroz, Sérgio Santos, da professora
da Art Hair, Denize Junqueira de
Lima, da vice-diretora da escola
estadual, Márcia Cardoso, da rotariana Roseli Piovezani Assis. O
vereador Josef Borges (Solidariedade) foi representado no evento
pela assessora Adriana Ferezim.
A diretora da escola destacou a importância das parcerias com as instituições para ampliar o acesso dos alunos da rede
pública que é possível no ensino

integral e por meio do Clube Juvenil, espaço dentro já jornada
escolar para incentivar a prática do protagonismo Juvenil em
torno de um interesse comum.
“Os Clubes Juvenis foram criados e organizados para o Programa Ensino Integral. Tratase de um espaço privilegiado,
pois está voltado especialmente
para a prática e a vivência do
protagonismo juvenil em torno de
um interesse comum. Foi o que
fizemos no Clube da Manicure, e
só tenho a agradecer o empenho
dos parceiros”, explicou.
O presidente do Rotary ressaltou que além de um mundo
melhor, “principalmente em pessoas melhores, comunidades melhores e em escolas melhores”, comentou ao parabenizar as estudantes e principalmente as voluntárias que ministraram as aulas.
As alunas que se formaram
no curso foram: Ana Clara Pinheiro Alonso, Ana Clara Ribeiro, Ana Júlia de Souza Morijo,
Ágatha Conceição Vieira Pinto,
Geovana Caroline Augusto Gomes da Silva, Isadora Rafaela da
Silva, Jenicléia Dias da Silva,
Lara Alice de Oliveira, Nayelle
Savian, Rafaela Alessandra Faria
da Silva, Rayssa Tamara da Silva, Stefany Belaz de Freitas, Thalita Fernanda Silva Oliveira e Yasmin Karine de Ataíde Garcia.

“A ZUL -M ARINHO ”

Mês de prevenção ao câncer
de colorretal é aprovado
Foi aprovado nesta segunda-feira (20), na 20ª reunião ordinária, o projeto de decreto legislativo 22/2022 que institui na
Câmara março como mês de
conscientização e prevenção do
câncer colorretal "Março AzulMarinho”. A autoria é do vereador Pedro Kawai (PSDB).
Na justificativa, o parlamentar destaca que o câncer do intestino grosso, também chamado
câncer de cólon e reto, ou câncer
colorretal, é uma doença que atinge indistintamente homens e
mulheres. Em 90% dos casos,
esse tumor se origina a partir de
um pólipo adenomatoso que, ao
longo dos anos, sofre alterações
progressivas em suas células.
O texto informa ainda que,
segundo especialistas, na maioria dos casos, o câncer colorretal se desenvolve gradativamente por uma alteração nas células que começam a crescer de
forma desordenada sem apresentar qualquer sintoma. Portan-

to, a principal forma de prevenção do câncer colorretal é o seu
rastreamento por exames como
colonoscopias, visando a detecção
e retiradas dos pólipos antes de
se degenerarem em câncer.
Dados do INCA (Instituto
Nacional de Câncer), o câncer colorretal é o terceiro mais frequente entre os homens, logo após do
câncer de próstata e de pulmão,
e o segundo mais incidente nas
mulheres, perdendo apenas para
o câncer de mama. De acordo
com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa é que
haja, para cada ano do triênio de
2020-2022, cerca de 20.540 casos de câncer de cólon e reto em
homens e 20.470 em mulheres.
“Por este motivo, a proposta
de instituir na Câmara o mês de
conscientização e prevenção do câncer colorretal é de extrema importância e necessidade, com o intuito
de trazer à baila a discussão sobre
essa enfermidade na sociedade piracicabana”, enfatizou o vereador.

E QUIP
AMENT
OS
QUIPAMENT
AMENTOS

Câmara publica licitação para
manutenção de ar-condicionado
A Câmara Municipal de Piracicaba publicou o Edital 15/2022
para o pregão eletrônico, do tipo
menor valor global, para a contratação de empresa para a prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos
de ar-condicionado. Do tipo menor valor global, o certame ocorrerá no próximo dia 1º, às 9h, pela
plataforma www.bec.sp.gov.br.
Podem participar do pregão
as empresas que desempenhem
atividade pertinente e compatível
com o objeto da licitação, atendam às exigências constantes no
edital e nos anexos, inclusive
quanto à documentação requerida e estejam registradas no CAUFESP, em atividade econômica

compatível, além de serem detentoras de senhas para procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes.
De acordo com o Anexo I, o
contrato será de 12 meses para
prestação de serviços de limpeza, PMOC e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado de diversos tipos, como Split, ACJ, cortina de ar e central de ar-condicionado. A previsão orçamentaria
do Legislativo é de R$ 270.396,00
para o contrato total.
Os detalhes do contrato e
do processo de disputa estão
descritos no Edital que já está
disponível no Portal da Transparência da Câmara.
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A LESP

Moradores reivindicam ‘limpeza
pesada’ na APP do Nhô Quim

Bebel promove audiência contra
fechamento das varas do trabalho

Assessoria Parlamentar

“Em tempo em que as contrarreformas neoliberais reduzem direitos dos
trabalhadores a justiça pretende acompanhar esse movimento”, diz a deputada

Vereador Josef Borges reforçou pedido dos representantes
do Nhô Quim em reunião ocorrida na Sedema

A retirada de lixo, entulho,
restos de vegetação caídos e muito
material inservível do barranco da
APP (Área de Proteção Permanente) da margem do rio Piracicaba
no bairro Nhô Quim foi a demanda levada pelo vereador Josef Borges (Solidariedade) e moradores à
Sedema (secretaria municipal de
Defesa do Meio Ambiente).
Os moradores que participaram da reunião foram Juliana
Voltani, Dirlei Martim, Hércio
Longato, Daniela Ibanhes, Solange Pascoalino e Luciana Coicev
Djordjevic. Eles apresentaram os
problemas locais ao engenheiro
Robson Willians e à assessora Juli
- ambos representaram o secretário municipal Alex Salvaia.
Há um ano, a comunidade
promove os cuidados da área e
o vereador tem desenvolvido
um projeto com os moradores
para instalar no local uma pista de caminhada ecológica.
Desde a atuação do vereador,
o corte de mato e a poda das árvores na região da calçada têm
sido executados pelo município,
que pela primeira vez incluiu o
trecho nos setores de limpeza de
áreas públicas, após solicitação
dos moradores a Josef Borges.
Essa área ficou abandonada por décadas. Os moradores
se uniram, fizeram um abaixoassinado pedindo as melhorias
e "demos início às ações de limpeza do lixo com mutirão dos
moradores e a um projeto de recuperação do espaço que prevê
a instalação de pista de cami-

nhada ecológica, bancos e iluminação", relata o parlamentar.
O projeto tem apoio do secretário Alex Salvaia, que já esteve no
local, e também do deputado estadual Alex de Madureira (PL). No
entanto, o lixo e o entulho acumulados há anos no barranco precisam
ser retirados”, explica o vereador.
"Vamos enviar uma equipe
para ver a situação desse trecho
que precisa ser limpo e avaliar
de que maneira poderemos atender o pedido dos moradores”,
informaram Willians e Juli.
"É importante a manutenção
constante da área e essa limpeza mais
pesada para poder dar mais segurança e evitar que lixo e entulho continuem sendo jogados no local por
pessoas da vizinhança ou de outros
locais", afirmam os moradores.
O engenheiro Willians informa que além da retirada do
lixo e do entulho, serão realizadas mais podas nas árvores
do espaço próximo à calçada.
Os moradores cobram que
a limpeza seja efetiva para que
não fiquem restos que possam
servir de criadouro para animais peçonhentos e que poluam a APP e o rio Piracicaba.
“Também são necessárias a
instalação de placas de proibido
pescar e de proibido jogar lixo e
colocação de lixeiras. Vamos continuar colaborando com a preservação, ficar de olho em quem está
jogando lixo e entulho. Vamos
continuar cobrando da prefeitura
as melhorias que precisamos nessa área”, disseram os moradores.

S ÉTIMA A RTE

Projeto Nhô Cine exibe filmes no
anfiteatro da Biblioteca Municipal
O Misp (Museu da Imagem
e do Som de Piracicaba) exibe
curta e longa-metragem piracicabanos no projeto Nhô Cine,
hoje, 23, às 19h, no Anfiteatro
da Biblioteca Municipal Ricardo
Ferraz de Arruda Pinto. A exibição é gratuita. O Misp é mantido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac).
Será exibido, às 19h, Tifo
– O Último Herói Piracicabano (38´). O filme se passa em
Pamonhândia, que tem como
prefeito um político jovem,
incapaz de resolver o problema que assola seu mandato e
a vida da população: o excesso de buracos nas ruas. A
classificação é de 12 anos.
E o curta Subversivos (15´),
no qual dois sujeitos sequestram um político e tentam o

convencer de seus maus comportamentos. Classificação 10 anos.
O projeto Nhô Cine conta com
o grupo Cena14, com Biblioteca
Municipal, e com a Unimep – Universidade Metodista de Piracicaba. Também haverá promoção de
conversação sobre as produções,
principalmente sobre as de curta
local, com direito a pipoca.
Os filmes que serão exibidos
podem ser conferidos no insta do
MISP @misp_piracicaba. Futuramente também haverá apresentações em outros locais da cidade.
SERVIÇO
Projeto Nhô Cine - Apresentação dos filmes: Tifo - O Último
Herói Piracicabano e Subversivos. Hoje, 23, às 19h. Local:
Anfiteatro da Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda
Pinto. Rua Saldanha Marinho,
333 - Centro, Piracicaba.

Divulgação

VISITA
Na manhã de ontem, 21, o vereador Cássio Luiz Barbosa, o
“Fala Pira”, visitou o Conselho
Tutelar a convite da unidade.
Na ocasião, os responsáveis
apresentaram as demandas,

quais foram registradas e serão encaminhadas aos órgãos
responsáveis para serem executados. O vereador também
irá solicitar audiência pública
para demais providências.

A deputada estadual Professora Bebel (PT) coordenou audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) contra
o fechamento de varas do trabalho no Estado de São Paulo, e reuniu autoridades do judiciário e lideranças políticas de diversas regiões. A audiência, realizada na
noite de terça-feira, 21, foi uma
iniciativa do mandato popular da
deputada em conjunto com o Sindiquinze, que reúne os servidores públicos federais da Justiça
do Trabalho da 15ª Região, com
a finalidade de debater e apontar caminhos contra mais este
ataque aos trabalhadores.
De acordo com Bebel, a ameaça de extinção deriva da Resolução 296 do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho (CSJT), que
prepara a extinção de Varas do
Trabalho em todo o Brasil, utilizando como justificativa a redução do número de processos trabalhistas. “Em tempo em que as
contrarreformas neoliberais reduzem os direitos dos trabalhadores a justiça pretende acompanhar esse movimento, prejudicando ainda mais a classe trabalhadora, que vê reduzidas as possibilidades de defesa de seus direitos. Isto é um erro e precisa ser
combatido”, diz a parlamentar.
Na audiência, ficou estabelecido que o deputado federal Paulo
Teixeira fará gestões para que a
Câmara dos Deputados promova
audiência pública nacional sobre
o tema e também, em conjunto
com o mandato da deputada Be-

Divulgação

A audiência foi realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) com a finalidade
de definir encaminhamentos contra o fechamento das varas do trabalho no Estado

bel, buscará uma reunião com o
Governador do Estado, Rodrigo
Garcia, para interceda contra a
extinção das Varas do Trabalho,
na qual deverá estar presente
uma comissão representativa dos
desembargadores, demais servidores da Justiça do Trabalho,
prefeitos e demais segmentos.
Da audiência, participaram,
de forma presencial ou remota,
a Dra. Sandra Cristina Dias, Coordenadora-Geral da Fenajufe;
Ivan Bagini, Presidente do Sindiquinze; Dr. José Roberto Dan-

M ADERO

tas Oliva, Juiz titular aposentado da Vara do Trabalho de Presidente Venceslau; Dr. Jorge
Luiz Souto Maior, Desembargador do Trabalho do TRT 15ª Região; Dr. Ricardo Ortiz de Camargo – Presidente da Comissão
de Relacionamento com TRT15,
e da OAB Estadual; Márcio Cristiano da Silva Souza, Presidente
da Subseção da OAB Ubatuba;
Vagner Oscar de Oliveira – presidente da ASSOJAF 15; Dr.
Glauco Freitas Feres, Presidente
da Subseção da OAB de Lençóis

Paulista; Ana Cristina Temer
Feres, Diretora da FENASSOJAF, além do deputado federal
Paulo Teixeira; Telma Victor,
Presidenta em exercício da CUT/
SP; César Pimentel, representando a Associação Brasileira de
Juízes pela Democracia; Reginaldo Cardilo, prefeito de Presidente Bernardes; Ed Thomas,
prefeito de Presidente Prudente;
Marco Antônio Jacomelli; prefeito de Martinópolis, e Roseane
Makiyama, vereadora de Presidente Epitácio, entre outros.

M OSTRA

Rede de restaurantes será Inscrições para 20º Salãozinho
homenageada pelos 17 anos de Humor continuam abertas
O Grupo Madero receberá
da Câmara Municipal, o voto de
congratulações pelos 17 anos de
sua fundação. A homenagem é
do vereador Thiago Augusto Ribeiro (PSC) e foi aprovada pelo
requerimento 487/2022, durante a 26ª reunião ordinária que
aconteceu na segunda-feira (20).
Na história da empresa, o
parlamentar destacou que o fundador Junior Durski, “transformou a paixão pela cozinha em profissão.” Para o vereador, “mais
do que alguém responsável pela
elaboração dos sabores, o chef é
a alma do Grupo Madero.”
Autodidata, o empresário
nasceu em Prudentópolis (PR) e
formou-se em direito. Terminada
a faculdade, não gostou de advogar e foi trabalhar com o pai na
madeireira da família. Passado o
ciclo da madeira no Estado do
Paraná, mudou-se para Machadinha do Oeste em Rondônia. Nascido em uma família de exímios
cozinheiros, passou a cozinhar todos os dias para amigos e, assim,
criou habilidade em cozinhar.

B OXE

Nos Estados Unidos fez vários cursos e especializações em xburgers; molhos, além de muitos
testes para chegar no melhor lanche. “E mesmo assim o Madero não
dava lucro, sua esposa arquiteta
remodelou o espaço e continuou
não tendo resultado. Foi para o
Shopping Palladium sem sucesso e um dia o hoje sócio Ricardo
Fernandes deixou um bilhete
onde dizia para comprar uma
franquia em Balneáro Camboriú,
por ser uma cidade turística, durante a temporada foi um sucesso e após voltou a não render”,
destaca trecho da propositura.
Thiago ressaltou ainda que a
empresa segue em atividade desde
2005, sendo “referência no setor de
alimentação do país com mais de
250 restaurantes no Brasil, incluindo os restaurantes Durski, Madero, Ecoparada Madero, Jeronimo Burger e Dundee Chicken &
Burger, o Grupo Madero vem conquistando clientes com a proposta
de oferecer comida saudável e gostosa, em um ambiente que encante
as pessoas que ali frequentam”.

As inscrições para a 20ª edição do Salãozinho de Humor de
Piracicaba terminam em 10 de julho. O evento integra a programação do Salão Internacional de Humor de Piracicaba e é promovido
pela Prefeitura, por meio da Semac
(Secretaria Municipal da Ação Cultural) e Cedhu (Centro Nacional
de Humor Gráfico de Piracicaba).
Podem se inscrever gratuitamente estudantes matriculados na
rede pública de ensino ou privada
de todo o Brasil. Regulamento
completo e ficha de inscrição estão disponíveis no site salao
internacionaldehumor.com.br.
São duas faixas etárias para
inscrição no Salãozinho: de 7 a 10
anos de idade e de 11 a 14 anos. O
tema é livre. Os trabalhos podem
ser enviados em formato de desenho, em qualquer técnica e desenvolvidos nas linguagens do cartum,
charge, caricatura e HQ/Tiras, ou
em forma de escultura (objetos tridimensionais). O envio das obras
deve ser feito pelos Correios ou entregue pessoalmente na avenida
Maurice Allain, 454 (Caixa Postal 12)
- CEP 13405-123 – Piracicaba/SP.

“Já são 20 anos de Salãozinho de Humor. São duas décadas incentivando os jovens à prática artística e fomentando o desenvolvimento intelectual e crítico por meio da linguagem do humor gráfico”, ressaltou o diretor
do Salão, Junior Kadeshi.
PREMIAÇÃO - Haverá júri
de seleção e premiação e serão conferidos três prêmios por faixa etária de inscrição, totalizando seis
premiações. Os premiados receberão troféus (primeiro, segundo e
terceiro lugar em cada uma das
duas categorias). Outros prêmios
e menções poderão ser instituídos
a critério da Comissão Organizadora. Os trabalhos premiados farão parte do acervo do Salão de
Humor. A mostra está prevista
para começar no dia 27 de agosto,
no Parque Engenho Central.
SERVIÇO
20º Salãozinho de Humor de
Piracicaba. Inscrições: até 10
de julho. Regulamento completo e ficha de inscrição em
salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br.
Informações: (19) 3403-2615.

Divulgação

CHINÊS

Piracicabanos medalhistas em
torneio serão homenageados
Foi aprovada a moção 100/
2022 de aplausos aos oito atletas
de boxe chinês de Piracicaba, pela
conquista de medalhas de ouro
na 13ª edição do torneio da Copa
Santo Amaro. A honraria é de
autoria do vereador Thiago Augusto Ribeiro e recebeu votação
favorável nesta segunda-feira
(20), na 26ª reunião ordinária.
No texto, o vereador destaca que os medalhistas de ouro
na luta foram José Ednaldo da
Silva Macedo, iniciante adulto
masculino 76kg a 82kg, Luiz Felipe da Silva, iniciante adulto
masculino 55kg a 60kg, Stefany
Silva Santos, iniciante juvenil
feminino 15 a 17 anos e 55kg a
60kg, Yasmin Vanzo, iniciante
juvenil feminino 12 a 14 anos

absoluto; e Vinícius Silva Santos, infantil juvenil masculino 12
a 14 anos, 50kg a 55kg. Já na
categoria infantil, os piracicabanos chegaram ao pódio em duas
oportunidades com Vinícius Alexandre Braga, no masculino infantil 7 a 9 anos e Manuela Pizzoquero Bunho, na categoria
feminina infantil, de 10 a 12.
A equipe foi acompanhada
do técnico Daniel Ferreira da
Cruz, que já disputou a mesma
competição como atleta em 2010,
quando também foi campeão. No
acumulado do ano, os atletas já
participaram de quatro competições em dois meses e os resultados são altamente positivos, no
total são 21 medalhas, com 16
ouros, 3 pratas e 2 bronzes.

ESPANHA
O professor Carlos Eduardo
Pellegrino Cerri, do departamento de Ciência do Solo da
Esalq/USP, é o entrevistado do
jornalista Caio Albuquerque
para este episódio do Estação
Esalq. Na última semana de
junho de 2022, Cerri representará o Brasil na Espanha
durante o IPCC Task Force on

Greenhouse Gas Inventories,
realizado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas. Na oportunidade,
o docente será o responsável por apresentar um conjunto de informações contento
190 fatores de emissão do
Brasil para serem adicionados aos relatórios da ONU.
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Chico Galvão recebe Título
de Cidadão Piracicabano

Roberto Morais participa da
entrega de novos equipamentos
Divulgação

A solenidade, realizada na noite desta terça (21), foi acompanhada por artistas
que atuam no cenário cultural de Piracicaba e familiares do homenageado
“Chico Galvão é mais do que
um produtor e um fazedor de cultura, ele é uma pessoa que inspira o ser humano para o humanismo, que tem um jeito especial
de ouvir, de acolher, de valorizar,
de despertar e de fazer com que
as pessoas saiam do seu lugar comum”, afirmou a vereadora Rai
de Almeida (PT). Ela é autora do
decreto legislativo 37/2021, que
concede Título de Cidadão Piracicabano a Francisco Galvão de
França, o Chico Galvão. A solenidade para entrega da honraria foi
realizada na noite desta terça-feira (21), no salão nobre da Câmara Municipal de Piracicaba.
Natural do município do Rio
de Janeiro, o homenageado está à
frente da coordenação sociocultural do Sesc Piracicaba e é referência em produção de eventos, exposições, shows e demais atividades
artísticas. “Eu me sinto lisonjeada por conceder essa honraria. Piracicaba precisa de cidadãos
como o Chico, que revoluciona a
nossa cultura e é por meio da cultura que se faz a mudança da sociedade”, elogiou Rai de Almeida.
A contribuição para o desenvolvimento artístico e cultural da
cidade, o incentivo à cultura tradicional e a “sensibilidade aguçada” de Chico Galvão foram destacados em depoimentos gravados
por artistas de Piracicaba em vídeo exibido durante a reunião solene. “Nesses tempos que nós vivemos, ter uma pessoa que respira,

fomenta, provoca e estimula a cultura não é simples, não só na função que ele tem na instituição em
que nós trabalhamos, mas fora dela
também. É uma homenagem mais
do que justa e que deixa os funcionários e a equipe emocionados”,
declarou o técnico em referência da
linguagem de música do Sesc Piracicaba, José Roberto Mota.
A solenidade foi acompanhada por artistas que atuam no cenário cultural de Piracicaba e familiares do homenageado. Ao fazer uso da palavra, Chico Galvão
declarou estar muito grato e honrado pela homenagem de uma cidade que tem muito apreço. “A
receita básica do fazer cultural é
escutar, sem diálogo e sem escuta
não existe cultura”, concluiu.
BIOGRAFIA - Nascido no
Rio de Janeiro em 23 de janeiro
de 1970, Francisco Galvão de
França – o Chico Galvão – mudou-se para o município de Jaú
ainda criança, com os pais, no
ano de 1978. Em Jaú, Chico cresceu, estudou e formou-se na
FATEC, no curso de Tecnólogo
em Operação e Administração de
Sistemas de Navegação Fluvial.
A cultura e as artes, no entanto, sempre falaram mais alto
no coração de Chico, que acabou por iniciar o curso de Imagem e Som, na Universidade
Federal de São Carlos – UFSCar,
ocasião em que se aproximou da
linguagem que o encanta, o cinema, e que também inspira sua

Davi Negri

Solenidade acontece hoje, 23, às 11h30, no Palácio dos Bandeiras
O incentivo ao desenvolvimento da cultura em Piracicaba foi destacado
na entrega da honraria ao coordenador de programação do Sesc

dissertação de mestrado interdisciplinar na UNICAMP/Limeira.
Em 2001, Chico ingressou no
SESC – na cidade de Araraquara.
Em 2006, se transferiu para Piracicaba. Em 2010, nova mudança para
São Carlos, onde Chico permaneceu
até 2014 – quando voltou para Piracicaba em definitivo, vindo a assumir a coordenação de programação
sociocultural do SESC em 2016. Apaixonado pela cultura piracicabana,
Chico Galvão é referência na cidade
no que diz respeito à produção de
exposições, eventos, shows e demais
atividades artísticas (e, mesmo, pedagógicas) quando o assunto é cultura paulista e piracicabana.
Dentre as atividades mais
expressivas pensadas e produzidas pelo Chico vale citar o “Rio
das Artes” (circuito de ateliês

abertos e exposições feito em parceria com a Prefeitura Municipal de Piracicaba e a Associação
Piracicabana dos Artistas Plásticos) e o “Fórum das Tradições
Populares de Piracicaba”, fundado em 2008 e que entrou no calendário de festividades do município por meio de Projeto de Lei
aprovado pela Câmara Municipal.
A atuação de Chico Galvão
na área das culturas tradicionais
rendeu ainda dois curtas-metragens seus sobre o tema: “Cururu
– o grande desafio” e “Bendito Batuque”, ambos contemplados pelo
ProAC do Estado de São Paulo,
sendo que este último contribuiu
para o retorno da centenária Festa de São João da Família Soledade, no bairro do Pau D’Alhinho, zona rural de Piracicaba.

M OBILIDADE

O deputado estadual Roberto Morais (Cidadania) participa,
hoje, 23, às 11h30, de solenidade
no Palácio dos Bandeirantes, sede
do Governo do Estado de São
Paulo, a convite do governador
Rodrigo Garcia, do presidente da
Prodesp, André Arruda, e do diretor da Prodesp, Murilo Macedo, para a entrega de 240 totens
de autoatendimento do Poupatempo para cidades paulistas.
Destes benefícios, oito são
destinados a municípios da Região Metropolitana de Piracicaba:
Analândia, Corumbataí, Elias
Fausto, Ipeúna, Saltinho, Santa
Cruz da Conceição e Santa Maria
da Serra. O equipamento promove maior agilidade para os cidadãos possibilitando a solicitação
de segunda via do RG, sem agendamento prévio, além de mais de
40 serviços, como segunda via de

CNH, CNH definitiva, pesquisa de
débitos e restrições de veículos,
emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, entre outros.
As taxas podem ser pagas com o
cartão de débito bancário. No
caso de RG e CNH, o cidadão tem
a opção de receber os documentos em casa, pelos Correios.
“Com mais esse equipamento os municípios ganham em
modernidade, praticidade e agilidade. É isso que queremos para
todos os cidadãos da grande Região Metropolitana de Piracicaba, que tenham atendimento de
qualidade, de primeiro mundo”,
destaca Roberto Morais. “Os recursos do Estado tem que ser
direcionados para melhorar a
qualidade de vida do cidadão,
sempre estamos atentos para
que os benefícios cheguem pra
todos”, conclui o deputado.

F INLÂNDIA

Alex de Madureira tem audiência com Secretário de Transportes Ricardo Della Coletta recebe o
Na tarde de terça, 21, Alex de
Madureira esteve em audiência na
Secretario de Logística e Transportes, do Governo do Estado de São
Paulo, onde foi recebido pelo Secretário João Octaviano Machado
Neto. Na reunião foram tratadas
diversas demandas de Piracicaba.
“Realmente, solicitei a audiência devido à grande quantidade de assuntos que estavam em
pauta e deveriam ser tratados
nesse encontro. Tanto que nada
menos do que três secretários
municipais de Piracicaba estiveram presentes, além de outros
dois diretores técnicos da cidade”,
afirmou o deputado estadual.
Na ocasião, Alex de Madureira cobrou a inclusão das estradas
rurais de Piracicaba no programa
do Governo de São Paulo, chamado “Novas Vicinais”, que atua na
recuperação de estradas estaduais.
Outro dispositivo estadual,
este para o recapeamento de
vias da cidade, pelo programa
de Mobilidade Urbana, também
foi acionado perlo deputado estadual, bem como o acompa-

nhamento das obras nas estradas vicinais em Piracicaba.
“Estamos tentando incluir no
programa Novas Vicinais cinco
trechos de estradas rurais, que
totalizam quase 27 quilômetros de
asfalto que ainda são estradas de
terra e não tem nenhum pavimento”, afirmou Alex de Madureira.
Os trechos solicitados para
serem asfaltados pelo programa
Novas Vicinais são: Estrada Pir
250 a Pir 011 W – Ponte de Ferro
até a Ponte do Canal Torto (extensão 6,8 Km); Estrada Pir 017/
290 a Pir 290 Ponte de Ferro a
SP 147 (extensão 4,75 Km); Estrada do Pau D´Alhinho – Pir
190 – Pira 011 W (extensão 8,8
Km); Estrada do Toneca (Antonio Fornaziera) – bairro Campestre (extensão 1,68 Km); e Estrada do Godinhos – bairro Godinhos Pir 024 (extensão 4,4 Km).
Uma última e urgente demanda sobre o aeroporto de Piracicaba também foi levada a conhecimento do secretário de Logística e
Transportes. “Estamos buscamos
meios e recursos para recapear a

Divulgação

Deputado busca recapeamento das vias, do aeroporto e estradas rurais

pista do Aeroporto Comendador
Pedro Morganti que está precisando de reformas urgentes e necessárias para melhor servir a região.
A audiência contou com a
participação de Júnior Guidotti
(secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo), que responde pela administração do aeroporto; de Jane
Franco (Trânsito e Transporte),
que tem as vias urbanas sob sua

responsabilidade; e Nancy Thame
(Agricultura e Abastecimento), responsável pelas estradas rurais.
A reunião teve ainda a presença do engenheiro Luciano Rodovaldo Celencio, Diretor de Obras
e Fiscalização de Piracicaba, que
trabalhará em conjunto para a realização de todas essas obras; e
de Marcelo Kraide Soffner, Diretor do Aeroporto de Piracicaba Comendador Pedro Morganti.

S OLENIDADE

H OMENAGEM

Título de “Panificador do Ano” Câmara Municipal celebrará
será entregue em reunião solene o Dia do Cooperativismo
A Câmara Municipal aprovou, nesta segunda-feira (20), na
26ª reunião ordinária o requerimento 467/2022 que solicita a realização de reunião solene para a
concessão do título de “Panificador do Ano”, conforme o decreto
legislativo 12/10. A autoria da propositura é dos vereadores Acácio
Godoy (PP) e Pedro Kawai (PSDB).
No texto, os parlamentares

destacam a existência do Decreto
12, de 30 de junho de 2010, que
regula a concessão do título de
“Panificador do Ano”, e requerem a realização de reunião solene para a concessão da honraria. Os vereadores pedem
ainda que seja feita a cobertura do evento a liberação dos departamentos de Cerimonial,
Comunicação e TV Câmara.

O requerimento 455/2022,
que solicita a realização, no
dia 6 de julho, de solenidade
na Câmara para comemorar o
Dia do Cooperativismo, foi
aprovado na noite desta segunda-feira (20), durante a
26ª reunião ordinária de 2022.
A propositura, de autoria do
vereador André Bandeira (PSDB),
tem como base o decreto legislativo
52/2013, de autoria do ex-vereador
Pedro Luiz da Cruz, que instituiu

na Casa o Dia do Cooperativismo.
O decreto, em seu artigo 2º, estabelece que a solenidade alusiva à data
poderá ser realizada dentro ou fora
do Legislativo piracicabano.
Neste ano, a solenidade, conforme solicitação do vereador André Bandeira, será realizada no
Salão Nobre, localizado no primeiro andar do prédio principal da
Câmara. O evento será transmitido ao vivo pela TV Câmara Piracicaba e pelas redes sociais da Casa.

título de Doutor Honoris Causa
O professor Ricardo Della
Coletta, do Departamento de Diagnóstico Oral, da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba (FOP)
da Unicamp, recebeu o título de
Doutor Honoris Causa, concedido pela Faculdade de Medicina,
da Universidade de Helsinque, na
Finlândia. Na cerimônia de entrega, que aconteceu no dia 10 de
junho, no the Great Hall of the
University Collegium, 10 doutores, de diferentes áreas, foram nomeados com o título. Professor
Coletta foi o único representante
da América Latina a receber a
honraria e o primeiro brasileiro,
ao longo de todas as edições.
A cerimônia, que acontece a
cada cinco anos, teve início em
1832. Neste ano foi realizada a 15a
edição. A cerimônia tem como objetivo saudar recém-doutores formados no referido período, comemorar o jubileu de ouro dos doutorados, cujo título foi concedido
por aquela universidade, e outorgar o título de Doutor Honoris
Causa. Neste último, a cada ano
são selecionados um ou dois doutores para receber a honraria.
A Universidade de Helsinque
é uma instituição de ensino superior localizada na cidade de Helsinque, Finlândia. É a principal e
mais antiga universidade do país,
sendo internacionalmente reconhecida como uma das principais
universidades mundiais com liderança em ensino e pesquisa. Foi
originalmente fundada na cidade
de Turku, em 1640, então parte do
Império Sueco, como a "Real Academia de Turku". Porém, foi transferida para Helsinque em 1829.
Para o Professor Coletta, o título representa a valorização e o
reconhecimento do seu trabalho.
“Identificaram que minhas atividades de pesquisa contribuem in-

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

Divulgação

Para o professor Coletta, o título
representa o reconhecimento
do seu trabalho

ternacionalmente para o avanço
do conhecimento sobre o câncer
oral. Mesmo enfrentando inúmeras dificuldades, a honraria é um
estímulo para continuar contribuindo com a ciência”, disse.
A escolha do nome do docente para receber a honraria se deu
principalmente pela colaboração,
nos últimos dez anos, com pesquisadores finlandeses no desenvolvendo vários projetos de pesquisa,
sendo coautor de vários artigos
citados em importantes revistas
científicas, e pelo trabalho desenvolvido na área de biologia do câncer oral, particularmente, relacionado ao contexto genético e molecular do câncer oral, sua progressão e o prognóstico do paciente.
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Rio das Pedras recebe
veículo Nissan Frontier
Divulgação
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Câmara recebe projeto e
apresenta nove indicações
Dentre os pedidos de parlamentares, vereador Jeandre Deive
Roncato (PSDB) solicita professores para ministrar aulas em Libras

Entrega simbólica ocorreu, em São Paulo, no último dia 14

A Coordenadoria de Defesa
Civil do município de Rio das Pedras recebeu do governador Rodrigo Garcia uma viatura de trabalho no estado de zero quilômetro. A entrega simbólica do veículo, “Nissan Frontier 4x4”, ocorreu no Palácio dos Bandeirantes,
sede do Governo do Estado, na
tarde de terça-feira, 14. Além da
caminhonete, outros equipamentos de menor porte como motosserra também foram destinados.
A expectativa é de que a entrega oficial da viatura seja realizada entre 30 e 120 dias, prazo
regulamentar para efetivação dos
convênios, uma vez que mais de
100 municípios do estado de São
Paulo foram contemplados.
“Com essa nova viatura, o

CONDEC poderá desempenhar
melhor ainda as suas tarefas diárias, com a realização de vistorias técnicas e outras ações preventivas que visam a defesa da
vida”, explicou o prefeito Marcos Buzetto. “Viaturas são importantes para que possamos enfrentar com mais eficiência e segurança as ocorrências e tranquilizar a população”, completou.
Estavam na solenidade
autoridades do Estado, além
do prefeito Buzetto, o presidente da Câmara, Edson Donizeti Marconato, secretário do
Meio Ambiente e presidente do
CONDEC, Rafael Bonassa, diretor de Trânsito e Gestão, Joao
de Oliveira, e Fiscal Ambiental,
Fabio Roberto Padovezi.

S EGURANÇA

Prefeitura assina contrato
para troca de iluminação
Um presente especial foi reservado para o aniversário da
cidade de Rio das Pedras.
A troca de toda a iluminação da cidade por sistema de
LED. A parceria com a CPFL
para que a troca aconteça foi assinada na terça-feira, 21, pelo
prefeito Marcos Buzetto e a representante da CPFL e acompanhado pelo vereador Bé Cecote

e presidente da Câmara, Edson
Marconato. A troca das luzes vai
trazer uma série de vantagens
para a cidade que inclui modernização do sistema, economia de
energia, mais luminosidade nas
ruas e consequentemente melhora na aparência, mais segurança para motoristas, pedestres e
moradores. O prazo para execução da obra é de 8 meses.

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

A Câmara Municipal de Rio
das Pedras realizou, na segundafeira (20), a penúltima sessão do
semestre 1º legislativo de 2022. A
sessão contou com a presença de
todos os vereadores. Nela foi recepcionado um Projeto de Lei do
Executivo (16/2022), que pretende a autorização de abertura de
dotação com vínculo estadual e
suplementação da mesma.
Também ocorreu a apresentação de nove Indicações por parte dos parlamentares. Dentre elas,
aparece o pedido do vereador Jeandre Deive Roncato (PSDB), que
solicitou à Administração que
analise a possibilidade e a viabilidade, de contratar professores especializados para ministrar aulas
através da linguagem de Libras,
visando atender alunos portadores de deficiência visual e auditiva da rede pública municipal.
O vereador Max Prestes dos
Santos (União Brasil), ao inserir
suas solicitações, pleiteou a construção de calçada de passeio público na Rua João Batista Martins
no Jardim Dona Antonieta; melhoria na sinalização de solo (pintura de PARE) na Rua Nagib
Chamma na Vila Kennedy e a contratação de médico Pediatra no
Pronto Socorro do Município.
“Sabe-se que as crianças exigem atenção e cuidados perma-

Divulgação

A penúltima sessão do primeiro semestre aconteceu no dia 20

nentes para uma boa saúde e desenvolvimento, e para tanto é necessário que oferecer tal especialidade médica de atendimento
aos menores”, justificou Max.
Edison Marconato (PSDB)
indicou ao Executivo Municipal,
que a secretaria do meio ambiente
crie um programa educativo e voluntário, de arrecadação do denominado “lixo eletrônico” nas escolas da rede pública municipal.
“Produtos eletrônicos que
não forem descartados em lugares próprios, podem provocar
doenças graves em pessoas que
coletam produtos em aterros sa-

nitários, terrenos baldios ou na
rua e é preciso disciplinar tal serviço”, ponderou Marconato.
O vereador José Nivaldo
Ferreira Diniz (PSDB), solicitou
a realização de operação “tapa
buracos” na Rua Ester Cirino em
frente ao número 250, no Residencial Luiz Massud Coury e a
construção de uma canaleta,
para escoamento de águas pluviais e provenientes de limpezas
domésticas, na Rua Ester Cirino
próximo ao número 250, no Residencial Luiz Massud Coury.
As Indicações da semana foram encerradas pelas petições da

A DMINISTRAÇÃO

vereadora Vanessa Stocco Botam
(PV), que pediu a instalação de
cobertura fixa junto à entrada da
Unidade Básica de Saúde (UBS)
Dr. Matheus Gabriel Bonassa, no
Bairro São Cristóvão e a Inclusão
na grade curricular da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental I e II), aulas de Educação Financeira, ministradas por
especialistas quinzenalmente.
“O objetivo é desenvolver
nas crianças, as competências
e habilidades necessárias para
lidar com as decisões financeiras que tomarão ao longo de
suas vidas”, declarou.
Divulgação

Merendeiras recebem
novos uniformes
A equipe responsável por uma
das principais partes das escolas e
a que envolve sempre muito carinho está ganhando uma atenção
especial por parte da prefeitura. As
merendeiras que cuidam da alimentação dos alunos acabaram de
receber novos uniformes que vão
trazer mais higiene, conforto e segurança na hora de trabalhar na

cozinha. Os uniformes são compostos por sapatos impermeáveis, calça e blusa branca. Avental maior e
com mais proteção para as funções
da cozinha e toucas. Para o mês de
julho já estão agendados cursos de
capacitação, palestras e também
passeios para levar conhecimento e
diversão a essas pessoas tão dedicadas à alimentação dos alunos.
Divulgação

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
AMARILDO APARECIDO NOCETE e MARLENE APARECIDA BERTOSO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, industriário aposentado, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 14/08/1967,
residente e domiciliado na Rua Maria Poliniato Froner, nº 539, Jardim
São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP, filho de PEDRO NOCETE e de
CARMELA ORTOLANI NOCETE; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, cozinheira, nascida em São Pedro do Suaçuí - MG, aos
11/05/1968, residente e domiciliada na Rua Maria Poliniato Froner, nº
539, Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP, filha de RAIMUNDO
PEREIRA SOARES e de MARIA DA CONCEIÇÃO BERTOSO SOARES.
DANIEL JULIANI PEREIRA e EZEQUIELA DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, motorista, nascido em Capivari - SP, aos 16/08/1974, residente e domiciliado na rua Antonio
Assalim, nº 194, bairro Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filho
de ANTONIO PEREIRA e de JORGINA JULIANI PIOVEZAN; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, costureira, nascida em
Capivari - SP, aos 14/09/1985, residente e domiciliada na rua Antonio
Assalim, nº 194, bairro Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filha
de EXPEDITO DA SILVA e de FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA.
ADRIANO GUSTAVO DO LIVRAMENTO RAMOS e JAINE DAIENE CALISTO DOS SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro,
solteiro, ajudante de produção, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 05/
01/1998, residente e domiciliado na rua Vereador Moacir Severino, nº
126, bairro Vitório Cezarino, Rio das Pedras - SP, filho de NEWTON
ADRIANO RAMOS e de CLEIDE MARIA DO LIVRAMENTO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, balconista, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 29/05/1997, residente e domiciliada na rua Vereador Moacir
Severino, nº 126, bairro Vitório Cezarino, Rio das Pedras - SP, filha de
JAIR LIMA DOS SANTOS e de MARIA MARTA CALISTO DOS SANTOS.
GIOVANI BARBOSA PEREIRA e NATÁLIA ALVES DE SIQUEIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante de produção, nascido em Pompéia - SP, aos 13/07/1996, residente e domiciliado na rua Tiradentes, nº 486, bairro Centro, Rio das Pedras - SP,
filho de GERSON PEREIRA e de SELMA BARBOSA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Presidente Prudente - SP, aos 01/05/2000, residente e domiciliada na rua
Tiradentes, nº 486, bairro Centro, Rio das Pedras - SP, filha de CLAUDEMIR PEDRO DE SIQUEIRA e de SANDRA ALVES CALIXTO.
REGINALDO SILVA PROENÇA e ELIANA ENRIQUE PEREIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, funcionário público, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 26/05/1982, residente e
domiciliado na rua Graciano Penteado Morales, nº 621, bairro Bom
Jardim, Rio das Pedras - SP, filho de EURIDES ANTONIO PROENÇA e
de IZABEL APARECIDA SILVA PROENÇA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, técnica química, nascida em Ortigueira
- PR, aos 30/07/1977, residente e domiciliada na rua Antonio José
Pimpinato, nº 580, bairro Residencial São Pedro, Rio das Pedras SP, filha de JOÃO ENRIQUE PEREIRA e de LAIDE RIBEIRO PEREIRA.
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,23 de junho de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA.

CIRCO DA TV
Após aproximadamente um
mês instalado na cidade o Circo da TV fez sua apresentação
final dia 21 de julho por uma
ótima causa: arrecadar agasalhos para a cidade. Foram arrecadados centenas de agasalhos e quem foi ainda pode
se divertir com as apresentações de palhaços, malabaristas e com os shows musicais.
A ação é mais uma parceria da
prefeitura para estimular as

AGASALHOS
doações e fazer com que as
arrecadações aumentem e
possam atender ás necessidades das famílias carentes
do município. A entrega dos
agasalhos arrecadados em
todas as campanhas feitas
será a partir do dia 01 de julho
e será organizado pela assistência social que tem o perfil
de cada família cadastrada e
já faz a destinação conforme a
necessidade de cada família.

Um acordo entre a Secretaria de Indústria, Comércio e
Desenvolvimento e a Carreta da Alegria que está na cidade garantiu a arrecadação
de agasalhos na quarta feira dia 15 de junho véspera
de feriado. Neste dia os cidadãos trocaram os agasalhos pelos ingressos e além
de se divertirem e passearem pelas ruas da cidade
participaram de uma ação

solidária que vai ajudar aos
mais necessitados. O ano
de 2022 está sendo mais
frio que outros anos e aumentar os meios de arrecadar agasalhos para serem
doados a quem mais precisa é uma preocupação constante do Fundo Social d Solidariedade. Somente esta
ação da carreta conseguiu
arrecadar 514 peças de roupas para serem doadas.

A Tribuna Piracicabana
A14

Quinta-feira, 23 de junho de 2022

A Tribuna Piracicabana
Quinta-feira, 23 de junho de 2022

A15

A Tribuna Piracicabana
A16

Quinta-feira, 23 de junho de 2022

A Tribuna Piracicabana
Quinta-feira, 23 de junho de 2022

A17

A Tribuna Piracicabana
A18

Quinta-feira, 23 de junho de 2022

FALECIMENTOS
SR. MARCOS HENRIQUE RACCIONI faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava
51 anos, filho do Sr. Bernardo
Antonio Raccioni e da Sra.
Alaide Ferreira Raccioni, já falecida. Deixa irmãos, sobrinhos, cunhado, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 16h30 do
Velório Memorial, sala “01” na
cidade de São Pedro/SP, para
o Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro/SP em jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO SANTO ANDRE faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 77 anos, filho dos finados Sr. Adolfo Santo Andre e da
Sra. Catarina Bergantin, era viúvo da Sra. Maria de Lourdes
Zanetto Santo Andre; deixa os
filhos: Antonio Adilson Santo
Andre, casado com a Sra. Cristiane Gardenal Santo Andre e
Denilson Santo Andre. Deixa irmãos, sobrinhos, netos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
10h30 do Velório do Cemitério
Municipal de São Pedro/SP,
para o Cemitério Municipal da
Saudade de São Pedro/SP, em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. IRENE MORETTI faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados
Sr. Jose Moretti e da Sra. Delfina Biazon. Deixa filhos, genros,
nora, netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
15h30 da sala “A” do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ROSELI RAMALHO FERREIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 55 anos, filha dos finados Sr. Sebastião
Ramalho e da Sra. Elisia Men-

des Ramalho, era casada com
o Sr. Jose Aparecido Ferreira;
deixa as filhas: Jessica Fernanda Ferreira e Graziela Ramalho
Ferreira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, sala 02 para o
Cemitério Parque São Pedro/
SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. VALDEMAR DA SILVA VENANCIO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 68
anos, filho dos finados Sr.
Tertuliano Venancio e da Sra.
Jarulina da Silva; deixa os filhos: Mireya Maria Pecorari Venancio; Marcel Bombo Venancio; Francis Bombo Venancio e
Anderson Fernando Pecorari
Batista, casado com a Sra. Lais
Fernanda Venezes Pereira.
Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
MENINO DAVI DE MELO PEIXOTO GODOY faleceu anteontem,
nesta cidade, filho do Sr. Ricardo Correa Godoy e da Sra.
Rosilani de Melo Peixoto de
Oliveira. Deixa familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído
o féretro às 13h00 do Velório
da Saudade, sala 03, para o
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CLOTILDE DE TOLEDO
RUBIA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Dorival Dias
de Toledo e da Sra. Julia de
Lima Toledo, era viúva do Sr.
Salvador Rubia; deixa os filhos:
Claudionor de Toledo Rubia,
casado com a Sra. Marcia Regina Mariano Rubia; Zuleica

FALECIMENTOS

Aparecida de Toledo Rubia, já
falecida; Marcia Bernadete de
Toledo Rubia Silva, casada com
o Sr. Jose Roberto da Silva; Ariovaldo Roberto de Toledo Rubia; Claudenice de Fatima de
Toledo Rubia; Marcilene Ninfa
de Toledo Rubia Brunelli, casada com o Sr. Marcos Eduardo
Brunelli e Valderez Vanderleia
Rubia Bini. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da
Saudade, sala 01, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. SEBASTIÃO ALBANO faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 94 anos de
idade e era casado com a Sra.
Liria da Silva Becari.Era filho
do Sr. Joaquim Albano Simões e Sra Maria Lima de
Jesus, ambos falecidos. Deixa filhos, netos, bisnetos, demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem às 10:30hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal Vila Rezende – Sala 1,
seguindo em auto funebre
para o cemitério Municipal de
Iracemápolis, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).

SRA. LOURDES DANELON VIEIRA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 74 anos, filha
dos finados Sr. Guilherme Danelon e da Sra. Zaira Magdalena Sandalo, era viúva do Sr.
Manoel Souza Vieira; deixa os
filhos: Cristiane Danelon Vieira
de Toledo, casada com o Sr.
Gleison Pacheco de Toledo e
Alecsandro Danelon Vieira, casado com a Sra. Jucilmara Laos
Vieira. Deixa a neta: Helena,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem às 16h30 no Cemitério Parque da Ressurreição,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. IRENE ASSALIM BERNO
faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba aos 83 anos de
idade e era viúva do Sr. Mario
Berno. Era filha do Sr. Otavio
Assalim e da Sra. Ana Marcelina dos Santos, ambos falecidos. Deixa os filhos: Mario
Cesar Tadeo Berno, Silvana
Aparecida BernoSilverio casada com Carlos Alberto Silverio
e Renata Fernanda Berno.
Deixa demais parentes e amigos. O seu sepultamento deuse ontem as 10:30hs, saindo
a urna do Velório Parque da
Ressurreição sala C, seguindo para o cemitério Parque da
Ressurreição, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

SR. ELIAS NATAL DA SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 55 anos, filho do Sr. Oliveira Jose da Silva, ja falecido e
da Sra. Ines Bitencourt da Silva,
era casado com a Sra. Maria do
Rosario de Lima Silva; deixa os
filhos: Willians Fonseca da Silva, casado com a Sra. Laura
da Silva Fonseca e Gustavo da
Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 14h00 da
sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

SRA. EDILIA TEIXEIRA FERRAZ
COSTA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 105
anos de idade e era viúva do Sr.
Victor Ferraz Costa.Era filha do
Sr. Joaquim Teixeira e da Sra.
Maria Gomes Teixeira, ambos
falecidos. Deixa as filhas: Daisy
Maria Ferraz Costa casada com
Ademir Andrade de Sousa; Denise Maria Ferraz Costa.O seu
sepultamento deu-se ontem as
16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade
sala-02, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LUIZ ANTONIO TABOADA faleceu anteontem na cidade de
Rio das Pedras, aos 68 anos
de idade e era casado com a
Sra. Elisabete Alves da Silva
Taboada.Era filho do Sr. Lino
Taboada e da Sra. Afonsina Assrabis taboada, ambos falecidos. Deixa os filhos: Jeferson

Andre da Silva Taboada; Daniele Fernanda da Silva Taboada;
Mayara Cristine da Silva Taboada. Deixa ainda o neto: Lucas Rafael e demais parentes.
O seu sepultamento deu-se
ontem as 16:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Municipal, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANNA MIGUEL MANDRO
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Fernando
Mandro.Era filho do Sr. Camillo
Miguel e Sra Emília Marinelli,
ambos falecidos.Deixa filhos:
Antonio Irineu Mandro casado
Irene Pino Mandro, Maria Clarice Mandro viúva de Valdemir
Sidnei Salvalo, falecido, Orlando Dirceu Mandro casado com
Mafalda Zambom, Maria Aparecida Mandro casada com Luiz
Antonio Romani, Emília Teresinha Mandro viúva de José
Maria Marquezin, falecido, José
Luiz Mandro casado com Eliza
Ferraz, Paulo Sérgio Mandro
casado com Maria Rosa, João
Carlos Mandro casado com
Gislaine Ferreira, Elizabeth
Mandro casada com Antonio
Francisco Bove, Ana Lúcia
Mandro casada com Fábio Augusto Valério. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade sala 06,
Seguindo para o Cemitério da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS).
SRA. ADRIANA COELHO DA
SILVA faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 42 anos
de idade e era filha da Sra.
Maria Adelina Gomes da
Silva.Deixou os filhos: Renata

Gomes da Cunha casada com
Diogo da Cunha, Adrian Felipe da Silva Maia, Marcela da
Silva Elias e Stefany da Silva
de Jesus Souza. Deixa ainda
01 neto, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 17:00 hs,
saindo a urna mortuária do
velório Vila Rezende, seguindo para a referida necrópole
para o cemitério Municipal Vila
Rezende, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR.ANTONIO TEIXEIRA DE BARROS faleceu ontem na cidade
de São Pedro aos 79 anos de
idade e era casado com a Sra.
Maria Alice Teixeira de Barros.
Era filho dos finados Sr.Nestor
Teixeira de Barros e da Sra.
Benedita Cardoso. Deixa os filhos: Luciana e Luiz Fernando.
Deixa netos e demais parentes. O seu corpo foi transladado para a cidade de Piracicaba
e a sua Cerimônia de Cremação dar se hoje ás 14:00 h no
Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. OLGA MONTEIRO PACKER
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade
e era viúva do Sr. Eugenio Santin Packer. Era filha do Sr. José
Monteiro e Sra. Pierina Geraldini, ambos falecidos. Deixa a filha: Maria Imaculada Packer.
Deixa também 03 netos e 01
bisneto. O seu sepultamento
dar-se-á hoje as 12:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição – Sala “B”, seguindo em auto fúnebre para
o Cemitério Municipal de Rio
das Pedras, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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).
------------------------------------------
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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.
-----------------------------------------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.
-----------------------------------------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.
------------------------------------------

VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------

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

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 42/2022, Processo: 1107/2022, que tem por objeto a aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades do Hospital Beneficente São Lucas de São Pedro (Santa Casa
de São Pedro). As propostas serão acolhidas com início no dia 23/06/2022 às 10:00
horas até às 08:00 horas do dia 07/072022. O início da sessão de disputa de preços
ocorrerá às 10:00 horas do dia 07/07/2022. Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da Internet, por
intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a
Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br
. São Pedro, 22 de junho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

