Mais duas escolas municipais serão reformadas

MOURÃO
O vice-presidente do Brasil,
Hamilton Mourão, e comitiva, estiveram em Iracemápolis na última terça (5). O motivo da visita
foi conhecer as instalações da Great Wall Motors, os veículos, e dar
as boas-vindas pessoalmente à
multinacional que se instalou
em solo brasileiro. Mourão foi
recebido pela diretoria da empresa e outros membros, assim
como pela prefeita Nelita Michel.
COM RUBINHO
O ex-presidente Lula (PT), précandidato ao Palácio do Planalto,
conversou com o considerado maior doador de campanha eleitoral
de 2018. Foi com o Rubinho, como
é carinhosamente chamado o empresário Rubens Ometto Silveira
Mello, líder do Grupo Cosan, Raízen. Respeitado no meio empresarial, caipiracicabano da gema, Rubinho sabe o que faz na área empresarial. Na Política, é só o tempo.
RANKING
O Ranking das Melhores Cidades do Brasil 2022 da Revista Isto É, que colocou Piracicaba em 48º na posição geral e na
37ª colocação entre os municípios de grande porte, continua
reverberando. Muitos creditam
esses resultados ao bom desempenho da atual Administração,
que desenvolve um trabalho coeso e que, aos poucos, começa a
demonstrar resultados. O Capiau
sabe que é uma soma de anos.
EXTERIOR
O 5º lugar entre as cidades
de grade porte que mais exportam
sem dúvida é o resultado de um
trabalho constante, que busca
atrair novos investimentos por
meio do total amparo aos investidores nos quesitos documentais,
fiscais e tributários. Uma iniciativa que tem dado certo, promovendo a vinda de novas indústrias e contribuído para geração de
empregos e receitas públicas.
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Divulgação

JOVEM
O 11º lugar entre os municípios de grande porte, no quesito
Atenção ao Jovem, evidencia que
ações contínuas em busca de uma
economia forte trouxeram novas
perspectivas de futuro aos jovens
e renda às famílias que aguardavam por oportunidades. Basta
citar que só a 1ª Feira de Empregabilidade ofereceu 170 vagas em
parcerias com as indústrias
mais importantes do município.
DIGITAL — I
A Criação do Hub Piracicaba, no Parque Tecnológico, com
objetivo de desenvolver empreendedores e startups, conectando instituições de ensino e pesquisa, visando a inovação e tecnologia, certamente foi uma das
causas responsáveis pelo 5º lugar entre os municípios de grande porte na categoria mobilidade digital. Isso foi inovação (leiase secretário Júnior Guidotti).
DIGITAL — II
Outro fator que possivelmente contribuiu para essa colocação
passa pelo CIMM (Central Integrada de Monitoramento e Mobilidade), que opera com 35 câmeras,
móveis e fixas e que permitem que
os agentes de trânsito monitorem o trânsito das principais vias
do município e detectem qualquer
intercorrência, acionando então
os órgãos responsáveis para rápida solução dos problemas.
SOCIAL — I
O segundo lugar em municípios de grande porte, categoria
Responsabilidade Social, pode ser
creditado ao fato de Piracicaba ser
uma das poucas cidades a ter a
credencial de Gestão Plena do Sistema Único de Assistência Social
(Suas), por atender aos requisitos de existência e funcionamento do Conselho, Fundo e Plano
Municipal de Assistência Social.

PIRACICABANA NO WORLD GAMES
A atleta piracicabana Karoline Furoni, a Giga, chega
nesta quinta-feira, 7, à cidade de Birmingham, no
Alabama, nos Estados Unidios, onde se integrará à
Seleção Brasileira de Flag
Football 5x5, que disputará

o World Games 2022, torneio internacional que reúne modalidades que buscam participar de Jogos
Olímpicos. “Giga” é atleta
do Caipiras Flag Football,
time que representa a cidade na modalidade. A5

SOCIAL — II
Lembrando que, entre 2021
e 2022, a cidade atuou de forma
significativa para atender, prioritariamente, famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, com atenção especial à primeira infância, atendendo, mensalmente, 650 crianças de zero a
3 anos de idade, crianças de até
6 anos, que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada), e gestantes, por meio do Programa Criança Feliz. Ótimo.

Unidades Professor Taufic Dumit
e Professor Mário Chorilli serão
contempladas; o investimento é
de aproximadamente R$ 607
mil; aberto processo de licitação
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Educação, publicou ontem, 6,
no Diário Oficial, a abertura do
processo de licitação para promover a reforma estrutural das escolas municipais Professor Taufic
Dumit e Professor Mário Chorilli,
nos bairros Vila Sônia e Água
Branca, respectivamente. A Escola Taufic Dumit terá o investimento de R$ 347.309,01, do Tesouro
Municipal, recebendo recuperação
estrutural completa para a contenção de trincas e rachaduras, além
da execução de fechamento de divisa com mureta e alambrados,
execução de novo passeio público
e pintura em geral. Já as obras
da Escola Mário Chorilli estão orçadas em R$ 259.352,65, contemplando a recuperação estrutural
de trincas e rachaduras, fechamento do pé direito com telhas
metálicas e pintura em geral.
CONCORRÊNCIA — Os
processos de números 21 e 22/
2022, correspondentes às intervenções mencionadas nas unidades, serão realizados pela modalidade concorrência. Estão aptos a
receberem as propostas das empresas até às 13h30 do dia 09/08.
A abertura dos envelopes ocorrerá na mesma data, às 14h. As comunidades escolares de ambas as
unidades comemoraram as intervenções, destacando que há anos
aguardam a realização das obras
contempladas nesse ano de 2022.
De acordo com a diretora da escola do bairro Vila Sônia, Érica Pereira Gonçalves, uma melhor estrutura auxilia no processo de
aprendizado dos alunos. “Há anos

pleiteamos essas intervenções. É
um processo importante para garantir o bem-estar de toda a nossa
comunidade escolar, com um ambiente organizado e com a manutenção realizada. Isso afeta diretamente no aprendizado dos
nossos alunos”, afirma Éica.
CONTENTE — Já a diretora Elaine Aparecida Ruiz Papetti, da Escola Mário Chorilli, destaca que está contente com as intervenções. “Toda a comunidade escolar questiona com relação
às obras. Ficamos felizes em saber do andamento desse processo e que garantirá a segurança
estrutural da nossa escola, sanando todos os problemas e contribuindo positivamente com a
qualidade do nosso trabalho”, comenta. Após a finalização do processo licitatório, o prazo de conclusão das intervenções é de 120
dias contados a partir da data de
emissão das ordens de serviço.
ESTRUTURAS — “As nossas escolas merecem contar com
estruturas de qualidade. Com
essas intervenções vamos garantir a segurança estrutural dessas unidades, ofertando ambientes próprios para a promoção
do ensino dos nossos alunos da
Rede, afetando positivamente a
aprendizagem e a qualidade dos
serviços prestados a todos eles,
bem como às comunidades escolares”, afirma o secretário de
Educação, Bruno Roza. As Escolas Municipais Professor Taufic Dumit e Professor Mário
Chorilli atendem 453 e 416 alunos, respectivamente, do 1° ao
5° ano do Ensino Fundamental.

Fabrice Desmonts

Prefeitura convoca 324
professores substitutos
A Prefeitura publicou ontem
(6) no Diário Oficial do Município
edital de convo-cação de 324 professores substitutos temporários
para a Rede Municipal de Educação, tanto no ensino infantil, quanto no ensino fundamental. Foram
convocados 195 professores para
atuar na educação infantil, enquanto, para o ensino fundamental, todos os classificados foram
convocados, 129 docentes. A Educação buscava, com o processo,
preencher 160 vagas para professor substituto temporário, divididas em 80 para professor substituto de educação infantil e os demais para professor substituto de
ensino fundamental, ambos com
carga horária de 150 horas mensais, no entanto, mediante as ne-

cessida-des de contratação de pessoal, o prefeito Luciano Almeida
autorizou a convo-cação de mais
profissionais. Após a publicação
da convocação, os profissio-nais
devem comparecer ao Anfiteatro
do Centro Cívico - andar térreo,
localiza-do à rua Antônio Correa
Barbosa, às 14h do dia 11/07,
para a entrega de do-cumentos e
posterior ingresso na Rede Municipal de Ensino. Nesta data, os
candidatos convocados devem
realizar a entrega da documentação exigida em edital. A previsão
do início desses profissionais na
Rede Municipal de Ensino é para
o dia 25 de julho. Informações
complementares no site: www.
piracicaba.sp.gov.br/editais/1 e
no Diário Oficial de ontem (6).

JULHO AMARELO
Em parceria com a Caphiv (Centro de Apoio a HIV/Aids e Hepatites Virais), a Câmara de Piracicaba lançou, no último dia 1º, a
campanha Julho Amarelo, com o objetivo de incentivar a prevenção, testagem e adesão ao tratamento de hepatites virais.

MUSEU PRUDENTE
REALIZA O PROJETO

MORAES
“FÉRIAS”

DE

A4

Piracicaba foi a cidade pioneira na instituição da campanha, em
2011, sendo que a partir de 2015, com o decreto legislativo 8/
2015, do ex-vereador João Manoel dos Santos, a data passou a
integrar oficialmente o calendário de eventos do Município. A6

A Tribuna Piracicabana
A2

Quinta-feira, 7 de julho de 2022

A vitória da Educação e a derrocada do olavismo
Rai de Almeida

P

iracicaba livrouse de mais um
vexame nacional
quando, na quinta-feira, 30/06, foi rejeitado
pela Câmara Municipal
de Piracicaba o projeto
de decreto legislativo
que propunha a criação de, pasme-se, uma medalha de
mérito estudantil que teria como
patrono Olavo de Carvalho. Felizmente, por 11 votos a 6, a maioria
dos vereadores e vereadoras não
aprovou o projeto que associava o
nome da Câmara auma figura
pública notoriamente conhecida
por ter levado a vida ofendendo
as pessoas, proferindo palavras de
baixo calão, deseducando, atacando a ciência, a educação e a escola.
Em tempos dedesinformação
travestida de verdade, não foi pequena a luta de nosso gabinete no
sentido de mostrar que homenagear Olavo de Carvalhoseria, mais
do que um absurdo, uma verdadeira obscenidade. Exagero nosso? Infelizmente, não. Carvalho –
pouco antes de morrer – foi condenado pela justiça a indenizar em
2,9 milhões ao cantor e compositor Caetano Veloso por danos morais. Na mesma linha, divulgou

também em suas redes
sociais uma promessa
nojenta e obscena a Caetano (a qual não será,
por motivos óbvios,
transcrita aqui). Para
além disso, importa
também lembrar que
Carvalho difundia ataques absurdos à ciência
e ao conhecimento– pregando, por exemplo, que “Albert
Einstein foi um farsante”, que “ Isaac Newton é portador de uma burrice formidável” e que “Galileu Galilei não passou de um charlatão”.
Dispostos a propor um outro
nome que merecesse prefigurar em
tal medalha como patrono – e que
fosse, de fato, uma figura expoente no campo da educação (nacional e piracicabana) –, nosso mandato apresentou à Câmara um
Substitutivo que indicava o nome
de Luiz de Queiroz no lugar de
Olavo de Carvalho. Nesse momento, os parlamentares que orbitavam em torno do “projeto Olavo
de Carvalho” entraram em cena e,
via Comissão de Legislação, Justiça e Redação, deram (lógico!) parecer contrário ao nosso
Substitutivo.Na sequência, um dos
vereadores dessa mesma comissãoapresentouProjeto de Decreto
Legislativo semelhante ao nosso

No meio desse
tumultuado
processo, surgiu
em nosso auxílio
a figura do
professor doutor
Sergio Moraes
Substitutivo e que objetivava
criar uma medalha de mérito estudantil “Luiz de Queiroz” destinada, por sua vez, a premiar
alunos de graduação e pós-graduação. (Acredite se quiser!).
No meio desse tumultuado
processo, surgiu em nosso auxílio
a figura do professor doutor Sergio Moraes – físico e professor aposentado da Esalq. Reverberando
coerência, ciência e educação, o
professor Sergio não poupou esforços para mostrar a indecência
de se pensar em oferecer uma medalha de mérito estudantilcom o
nome de Carvalho e, didaticamente (numa série de artigos agora
históricos publicados nesta Tribuna Piracicabana), expôs a necessidade de a Câmara aprovar nosso
Substitutivo em prol da medalha
Luiz de Queiroz. Junto ao professor Sergio, cabe registrar, outros
professores e professoras (de outras instituições e escolas) também

se levantaram e vieram somar esforços à nossa luta pela rejeição da
medalha Olavo de Carvalho e em
prol do nome de Luiz de Queiroz.
Após várias idas e vindas, os
projetos e no nosso Substitutivo
foram votados no dia 30. Infelizmente, nossa proposta não foi
aprovada – e Luiz de Queiroz não
dará nome a uma medalha de
mérito estudantil destinada ao
Ensino Médio. Vencedora foi a
proposta que, correndo por fora,
acabou por ultrapassar e derrotar àqueles que queriaajudar – e
a medalha Luiz de Queiroz ficou
com o ensino superior. Apesar
disso, mais do que derrotado, o
projeto da medalha Olavo de Carvalho foi vigorosamente rejeitado e agora é passado – um passado tenebroso, é verdade, assim
como a promessa obscena de Olavo de Carvalho a Caetano.
Aliás, e em tempo, promessa e projeto prefiguram desde já
na história das bobagens contemporâneas a que estamos assistindo nestes tempos e que, ainda bem, não estão se cumprindo.
Sorte de Caetano. Sorte de Piracicaba. A ciência, a educação
e o conhecimento venceram.
———
Rai de Almeida, vereadora do PT em Piracicaba

Revisão da vida toda e o seu julgamento pelo STF
Guilherme Chiquini

E

m dezembro de
2019, o STJ (Superior Tribunal
de Justiça) decidiu que
os aposentados do INSS
(Instituto Nacional do
Seguro Social) têm direito à chamada Revisão da Vida Toda, por
meio da qual é possível incluir no
cálculo do valor da aposentadoria
os salários recebidos pelo segurado da Previdência Social anteriores a julho de 1994. Da decisão do
STJ que reconheceu aos aposentados o direito à revisão da vida
toda, o INSS apresentou um Recurso levando a discussão ao STF,
o Supremo Tribunal Federal.
Desde o início do julgamento
da Revisão da Vida Toda pelo Supremo muita coisa aconteceu e o
noticiário jornalístico temdestinado bastante espaço ao assunto. No
entanto, existem muitas informações inverídicas e até mesmo de
cunho sensacionalista que mais servem para confundir os aposentados do que realmente informá-los.
À luz da desmistificação do
atual cenário envolvendo a Revisão da Vida Toda e o seu julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, escrevo o presente artigo
com a finalidade de atualizar o leitor acerca do verdadeiro cenário
que atualmente envolve a questão.
Em primeiro lugar, Revisão
da Vida Toda é uma revisão de
aposentadoria que consiste em incluir no cálculo do valor da apo-

sentadoria os salários
recebidos pelo segurado do INSS antes de julho de 1994. Em regra,
a revisão da vida toda é
vantajosa para quem
contribuía com valores
altos ao INSS antes de
julho de 1994, mesmo
em outras moedas.
Muitas pessoas receberam bons salários antes de julho
de 1994 e passaram a contribuir
com valores menores após essa
data. Essas pessoas, portanto, foram prejudicadas quando do cálculo de suas aposentadorias e a
revisão da vida toda é uma forma de recuperar esse prejuízo.
Pode ter direito à revisão da
vida toda quem recebeu o seu primeiro pagamento de aposentadoria nos últimos dez anos. Isso
porque, o STJ, ao reconhecer o
direito dos aposentados à revisão, reconheceu também a chamada decadência, ou seja, o prazo de 10 anos para pedir a revisão e, esse prazo se inicia no primeiro dia do mês seguinte ao do
primeiro recebimento do benefício.
Ainda em relação ao prazo
para entrar com o pedido da Revisão da Vida Toda, é importante
destacar que a Reforma da Previdência, em vigência desde 13/11/
2019, trouxe uma nova sistemática de cálculo da aposentadoria.
Deste modo, apenas quem se aposentou após a Reforma, mas que
teve seu benefício calculado com
base nas regras do direito adquirido (cálculo pela Lei anterior à

Não pode uma
regra de transição
ser aplicada para
reduzir o valor de
sua aposentadoria
Reforma) é que pode ter direito à
Revisão da Vida Toda. É muito
pequeno o número de aposentados após a vigência da Reforma
da Previdência que tem direito à
Revisão da Vida Toda. Deste modo,
considerando estarmos em julho de
2022, em regra, pode ter direito à
Revisão da Vida Toda quem se
aposentou entre julho de 2012 (há
dez anos) e novembro de 2019.
Diariamente recebo muitas
perguntas de clientes e pessoas interessadas na Revisão que, após
verem determinada matéria, vídeo
e notícia em geral, questionam se
a matéria já foi finalizada pelo STF
e se o julgamento foi favorável. A
bem da verdade, não tem nada
decidido ainda. No entanto, fatos
positivos aconteceram, dentre eles
a decisão da alteração do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser validado o voto proferido pelo Ministro aposentado quando um julgamento for se reiniciar em razão de
pedido de destaque. E no caso da
Revisão da Vida Toda isso é positivo porque será aproveitado justamente o voto do Ministro Marco Aurélio – relator do caso no STF
–favorável aos aposentados.
Particularmente, estou muito confiante no julgamento da Revisão da Vida Toda pelo STF, até

porque, todos os 11 Ministros do
Supremo já chegaram a votar, ficando o placar em 6 a 5 a favor
dos aposentados, mas de repente,
na última hora, um pedido de destaque feito pelo Ministro Nunes
Marques, determinou que a votação, até então realizada em ambiente virtual, fosse zerada e recomeçasse no plenário físico –
ainda sem data para iniciar. Em
outras palavras, os aposentados
venceram no “tempo normal”,
mas por meio de uma artimanha
o jogo foi levado para a “prorrogação”. Para finalizar: o voto do
Ministro Marco Aurélio – Relator da Revisão da Vida Toda no
STF – é uma aula da constitucionalidade do direito adquirido.
Não pode uma regra de transição, cuja razão de existir é beneficiar o segurado, ser aplicada para
reduzir o valor de sua aposentadoria. Não faz sentido uma norma transitória ser utilizada para
prejudicar quem se aposenta.
Deste modo, tenho convicção de
que o STF fará a interpretação correta, justa e de direito acerca do
tema, culminando na improcedência do recurso apresentado pelo
INSS e, consequentemente, no reconhecimento do direito dos aposentados à Revisão da Vida Toda.
———
Guilherme Chiquini,
advogado, especialista
em Direito Previdenciário: Concessão e Revisão de Benefícios do
INSS. Autor de matérias jurídicas, palestrante

Adequação da estrutura de ensino
para uma educação mais assertiva
Douglas Yugi Koga

M

uito se fala em
educação e sobre a urgente
necessidade de torná-la disponível a todos. Porém, compreender a complexidade do tema nos traz
alguns paradigmas
que precisamos vencer, antes
de propor qualquer solução de
curto prazo, pois educação é um
investimento capaz de transformar um país para melhor ao longo de décadas e não de meses.
Naturalmente, poderíamos
discorrer sobre aspectos técnicos da educação, mas deixaria
isso para profissionais que dedicam a vida à pedagogia e ao
ensino. O que gostaria de trazer

à baila são os aspectos que dizem respeito
às políticas públicas,
para que possamos, ao
longo dos anos, proporcionar oportunidades às nossas crianças
e torná-las adultos
aptos a compreender
conceitos básicos, por
exemplo, em exatas (e,
com isso, sobre finanças), humanas (política e civilidade) e biológicas (nutrição e saúde).
Muitos de nós costumamos
questionar o porquê de estudarmos determinadas matérias, que
a nada parecem servir. Mas minha visão, em particular, é que
servem para que aprendamos a
estabelecer as conexões e sinapses entre as várias áreas do conhecimento, gerando o mais va-
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Ninguém deveria
ser induzido a
aceitar o que
não gosta
lioso dom propiciado ao ser humano, que é a curiosidade.
A compartimentalização técnica do conhecimento, tão necessária para que possamos organizar e classificar a sociedade na
vida adulta, não deveria ser espelhada para a vida da criança em
desenvolvimento. A mente e o corpo da criança têm uma alta capacidade de aprendizado, extraordinária habilidade na absorção de
experiências e consegue promover
uma preciosa conexão entre elas.
Conforme o tempo passa, as vocações daquela pequena mente e seu
corpo alinham-se e acabam determinando à qual área ela tem mais
fortaleza. Assim, deveríamos incentivar essa tendência, para que
consigamos formar em nossa sociedade não um time de iguais,
nivelados medianamente, mas de
gênios em cada área do saber.
Ninguém deveria ser induzido a aceitar o que não gosta. Exemplificando: o esforço, a energia e
os recursos financeiros para alguém que tem talento nato para
ensinar, mas é direcionado a se

tornar técnico operacional, vão
trazer miséria psicológica e desperdício na formação humana.
Então, torna-se necessário
entender que é a partir da valorização da aptidão que surgem
grandes talentos que rompem as
fronteiras do conhecimento, surgem os líderes de bom caráter,
os desbravadores alinhados à
ética, os operadores técnicos de
altíssimo desempenho e os tão
valiosos professores, que transmitem conhecimento de forma
entusiástica e contagiante.
Estamos em um momento
em que deveríamos aproveitar a
mudança da pirâmide etária
brasileira — com nosso número
de jovens se reduzindo para
adequar-se às carreiras e à estrutura do ensino —, para valorizar cada pessoa como um indivíduo que não precisa ser moldado, mas apenas orientado ao
seu melhor caminho e talento.
———
Douglas Yugi Koga, médico, cirurgião do aparelho digestivo, preceptor
de residentes do Hospital dos Fornecedores de
Cana, diretor do Gastrocentro de Piracicaba,
membro do corpo clínico
da Unimed Piracicaba

Coluna Espírita

Qual a maior prova de amor?
Alvaro Vargas

O

espírito Lucius (O Amor
Jamais te Esquece, André
Luiz Ruiz) descreve um
episódio em que Zacarias,em seu
último encontro pessoal com Jesus, na Galileia, assumiu o compromisso de tornar-se amigo e
acompanhar Pôncio Pilatos, após
a tragédia do Calvário. O Mestre
nazareno, através da presciência
(conhecimento do futuro) previu
que o governador cairia em desgraça, acusado decorrupção na
Judeia. Zacarias, um dedicado
servidor da cristandade, fazia
parte dos setenta seguidores escolhidos por Jesus para divulgar a Boa-nova. Conforme profetizado, Pôncio Pilatos foi preso e conduzido à prisão Mamertina, em Roma, onde recebeu a
condenação de prisão perpétua
pelo senado. Zacarias o acompanhou durante toda a viagem,
cuidando dele, no cativeiro, até
a sua transferência definitiva
para um cárcere militar,na região onde hoje é a Áustria. Sabendo que Pilatos tinha muitos
inimigos, cuidava pessoalmente
da sua alimentação. Entretanto, durante uma breve ausência,
o carcereiro aproveitou para trazer uma água contendo veneno.
Zacarias, visando proteger o antigo governador da Judeia e evitar um escândalo acusando o
guarda, sorveu todo o líquido
envenenado, renunciando a própria vida, por amor ao amigo.
Durante o seu messianato,
Jesus escolheu a Galileia, pois
sabia das dificuldades que enfrentaria devido à perseguição
dos rabinos do grande templo em
Jerusalém. Apenas deu ênfase à
divulgação de seus ensinamentos na região de Judeia, a partir
de outubro do ano 32 d.C., pois
previu que seria preso e martirizado no período da Páscoa do ano
subsequente. Resumiu os seus
ensinamentos no amor ao próximo, conforme ensinou: “amaivos uns aos outros, assim como
eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos” (João 15:12-13). O grande
sacrifício de Jesus não se restringiu ao Calvário, mas em reduzir
a sua energia angelical ao ponto
de conseguir reencarnar no
mesmo processo equivalente a
todos nós.Durante o seu interrogatório, o Mestre isentou todo
o colegiado galileu e foi condenado isoladamente. À exceção
de Judas, que se suicidou, e
João, que teve a vida preservada pelo Mundo Maior, visando

A renúncia da
própria vida não
pode ocorrer
sem uma
justificativa moral
significativa
consolidar a Boa-nova e trazer
maiores revelações espirituais (o
seu Evangelho e o Apocalipse),
todos foram, posteriormente,
martirizados. Entretanto, foram
apenas vítimas das perseguições movidas contra os adeptos
do cristianismo, doando a vida
pelo amor aos ideais cristãos.
O sacrifício doscristãos, conforme relatados pela história,
devem ser compreendidos como
um exemplo de amor ao próximo em um determinado momento da consolidação do Cristianismo. A renúncia da própria vida
não pode ocorrer sem uma justificativa moral significativa. Um
exemplo de sensatezfoi a decisão
do apóstolo Paulo, preso em
Cesareia,quando ele recorreu as
suas prerrogativas de cidadão
romano, para não ser julgado e
condenado pelo Sinédrio judaico. Embora incompreendido por
alguns que consideraram o seu
pedido uma covardia, conforme
descrita pelo espírito Emmanuel
(Paulo e Estevão, Segunda Parte, cap. 8,Chico Xavier), foi a decisão mais correta. Ele estava ciente que o seu sacrifício naquele
momento atenderia apenas aos
interesses escusos dos rabinos do
templo,desejosos de crucificá-lo,
junto a dois ladrõesno Monte da
Caveira, um espetáculo que havia sido delineado visando denegrir Jesus. Paulo havia sido
avisado pelos espíritos que a sua
missão terminaria em Roma,
como de fato ocorreu, em agosto
do ano 64 d.C. Observando o
comportamento atual da humanidade, embora os avanços científicos atingidos, o nível evolutivoainda é de grande atraso
moral. Entretanto, temos a eternidade para evoluirmos através das reencarnações. Todos
os exemplos de amor incondicional legado por Jesus e demais mártires cristãosservem
de estímulos para a nossa reforma moral. São referências
eternas paraaprendermos a viver de forma harmônica e respeitosa com o nosso próximo.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Imunologia: estudo da
resposta às infecções
Jose F.Hofling

D

e grande interesse na resposta às infecções humanas
foi o aparecimento da Imunologia (estudos sobre a resposta
de nosso organismo àquilo que nos
afeta proveniente do exterior). Embasado na ideia de que “a agressão torna o organismo mais apto”
a reagir contra agressores (pandemias e outras infecções), desde
cedo experiências com base no conceito de evitar ´´danos ao nosso
organismo e também óbitos por
infecções levou os cientistas a entender como se dá todo esse processo de infecção e doenças. Bastante atual, a aplicação prática de
que alguns indivíduos se tornam
“aptos” e outros não, originou-se
dos experimentos iniciais de vacinação de Jenner (século XVIII e
XIX) com o cowpox, a fim de prevenir contra a doença denominada “smallpox” que acometia ruminantes. Posteriormente, Pasteur
(grande cientista da microbiologia)
trabalhou com o germe da cólera
dos galináceos, verificando que
culturas envelhecidas que permaneceram muito tempo no laboratório perdiam progressivamente a
capacidade de produzir doença
quando injetadas nas galinhas,
enquanto culturas jovens permaneciam com a capacidade de produzir doença, quando comparadas.
Ele fez uso de tais culturas “alteradas” e desenvolveu vacinas atuantes contra doenças virais, hidrofobias e a doença bacteriana denominada anthracis, conhecida também
como carbúnculo. Estavam postas
as bases das vacinas atuais contra
várias doenças, inclusive pandemias, usando-se microrganismos
“atenuados” ou o produto de seu
metabolismo tipo proteínas, enzimas, etc. Tudo isso levou ao conhecimento de que a “resposta imune”

A “resposta
imune” se
caracteriza como
uma resposta
específica à
entrada de
substâncias
“estranhas”
se caracteriza como uma resposta
específica à entrada de substâncias
“estranhas” ao hospedeiro. De fato,
pode-se dizer, que o sucesso dos
transplantes – o qual é dependente
do fenômeno em questão – não seria possível sem o conhecimento
obtido através dos estudos microbiológicos preliminares no âmbito
da Imunologia. Devem ser lembrados ainda, vários outros pesquisadores que também se destacaram
na história da ciência imunológica
dos séculos XIX e XX... descobertas levam a outros estudos que originam “novas descobertas”. É a ciência... Os diferentes estudos bioquímicos e genéticos que envolvem
os mecanismos do sistema imunológico deram origem à uma evolução rápida sobre a compreensão dos
processos biológicos dos organismos. As infecções microbiológicas
– sempre presentes – e outras alterações orgânicas do hospedeiro,
têm levado os cientistas do século
XXII a um desafio constante, que
é descobrir a cura das infecções,
compreender os processos tumorais e prevenir as doenças, chegando a novas vacinas que possam minimizar o sofrimento humano.
Que tudo isso possa auxiliar para compreensão do que
estamos passando hoje e passaremos no futuro!
———
Jose F.Hofling, professor da FOP-Unicamp
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A DMINISTRAÇÃO

TERCEIRA VIA
SEM CHANCE?
Não é incomum ouvir: “Gostaria de uma terceira opção na
eleição presidencial”. São os que
não querem votar em Bolsonaro
e Lula. Até surgiram (vários) representantes para a chamada
terceira via, contudo, nenhum
agradou. Com as desistências de
Sérgio Moro (ex-Podemos e
União), mais João Dória (PSDB),
restaram dois nomes com possíveis chances: Ciro Gomes (PDT)
e Simone Tebet (MDB). Não decolaram. É possível argumentar que a campanha (período
legal) ainda não começou, no

entanto, pesquisas apontam
que 70% dos eleitores já se decidiram entre Lula e Bolsonaro, garantindo que não mudarão seus votos. Considerando
ser preciso gastar em média R$
100 milhões para uma candidatura se sustentar, partidos e candidatos desistentes economizariam (e muito) milhões de reais.
PONTO FINAL
Estudos mostraram que
saúde e educação são principais assuntos quando de
discussão pública. Na sequência, pela ordem, economia, segurança e emprego.

A SSOCIAÇÃO

Festa Julina do Servidor
acontece no sábado, 9
A AFPMP (Associação dos
Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba), em parceria
com o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba
e Região e a Asapp (Associação
dos Servidores Aposentados e
Pensionistas da Prefeitura de
Piracicaba), realiza no próximo
sábado, 9, a Festa Julina do Servidor, a partir das 19h, na sede
da Associação dos Funcionários.
A animação ficará a cargo da
banda Arizona e da dupla Japão e
Paraná e contará com barracas de
comes e bebes, cedidas a entidades beneficentes da cidade, com o
objetivo de arrecadar fundos para
o trabalho desenvolvido por elas.

O convite para não associados custa R$ 10. Os associados e
dependentes do Sindicato dos
Municipais e da Asapp não pagam
a entrada e deverão buscar convites antecipadamente nas entidades.
A Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba fica na rua José Vicente Pedreira, 35 - Jardim Caxambu. Os
convites gratuitos aos sócios podem
ser adquiridos no Sindicato dos
Municipais (rua Ipiranga 553, Centro), com de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h. Inf.: 3403-1818.
Também na Asapp (Rua do Rosário, 1477, Centro), de segunda a
sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e
das 14h às 17h. Inf.:. 3432-3323.

Risco de doença cardiovascular
aumenta após a Covid-19
Thais S. Rodrigues

A

Covid-19 é causada por um vírus de transmissão respiratória,
o SARS-CoV-2. Embora tenha sido descrita inicialmente
como uma infecção
viral do trato respiratório, com os efeitos esperados principalmente para órgãos
como a traqueia e os pulmões.
O estudo, publicado no periódico científico Nature, aponta
que a probabilidade de problemas
no coração aumenta até mesmo
entre os pacientes que apresentaram casos leves da doença.
As taxas de diferentes condições, como insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral
(AVC), se mostraram substancialmente mais altas em pessoas que
se recuperaram da infecção do que
em indivíduos com perfil semelhante que não tiveram a doença.
O risco de insuficiência
cardíaca aumentou 72%.
O aumento no risco de problemas cardiovasculares está associado ao desequilíbrio no sistema imunológico ocasionado pela
Covid-19, que também acontece
em quadros de outras doenças inflamatórias, como o câncer.
REABILITAR, VOCAÇÃO
DE QUEM VIVE O AMOR —
A Fisioterapia não é só você atender pacientes e dar altas! É mui-

to mais que isso! É ser
o melhor para as pessoas! É mostrar que
com seu coração, você
pode mudar vidas! E
no final de tudo ser a
inspiração de alguém.
Talvez até o final
de nossas vidas, jamais saberemos o quão
importante e grande é
nossa profissão! Uns tentam explicá-la dizendo que é a terapia
que reabilita o corpo, outros dirão, que é a profissão que restitui a capacidade funcional.

Antes de ser
um profissional,
seja um excelente
ser humano
Talvez me faltem palavras,
quando for me referir do quanto
podemos fazer por vocês. Mas
faltam ainda mais palavras,
quando tento definir quem podemos ser, quando precisam de
nós. Talvez vocês não saibam,
mas mesmo sendo uma das profissões mais complexas, difíceis
e desvalorizadas do País, tem
muitos de nós que jamais desistiriam de cada um de vocês. Meus
parabéns, à todos que honram de
verdade esta linda profissão.
Antes de ser um profissional,
seja um excelente ser humano.
———
Thaís S. Rodrigues,
fisioterapeuta

Denis Andia, o prefeito que
transformou Santa Bárbara
D’Oeste em oito anos
Foi o único prefeito reeleito em toda a história da cidade,
elegeu seu vice para sucessão; foi uma obra a cada quinze dias
Santa Bárbara d’Oeste, município com 200.000 habitantes,
desponta hoje com os melhores
índices de qualidade de vida. Os
dados são da pesquisa da Revista IstoÉ, divulgada em 29 de junho, que aponta a cidade barbarense como a melhor do Brasil,
entre todas as de médio porte.
O protagonismo que Santa
Bárbara d’Oeste vive atualmente se dá graças a uma ampla
transformação iniciada em
2013 por Denis Andia. Eleito
prefeito, Denis capitaneou um
grupo de trabalho que persistiu arduamente para que Santa
Bárbara pudesse viver hoje o seu
melhor momento da história.
Com significativas quebras
de tabu e mais de 250 grandes
obras (uma a cada 15 dias de
governo), Denis Andia foi o primeiro prefeito reeleito da história de Santa Bárbara e conseguiu
emplacar o sucessor, seu então
vice-prefeito, Rafael Piovezan.
Os dois mandatos de Denis
Andia em Santa Bárbara d’Oeste
foram marcados por grandes
obras e quebras de tabus. Moradias populares, erradicação de todas as favelas da cidade, nova rodoviária e um novo e moderno sistema de transporte urbano. O
município também é o número no
ranking da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Pau-

lo. Nos últimos anos, a cidade saiu
de 50% para 100% de esgoto tratado e ampliou a reservação e a
distribuição de água para patamares de excelência nacional. Parcerias com Unicamp, USP e Unesp
fizeram a qualidade do ensino disparar, colocando as escolas municipais barbarenses entre as melhores do Brasil. Com a triplicação das creches, hoje Santa Bárbara é uma das poucas que não
têm fila por vagas. Na saúde, duplicou-se o número de unidades
de saúde, de médicos e leitos de
UTI, quadruplicou-se os pediatras, além de novos serviços e
equipamentos de alta tecnologia
foram ofertados para servir melhor as famílias. Entre 2018 e
2020, o sistema de saúde municipal de Santa Bárbara d’Oeste passou por um processo de avaliação
e recebeu a Certificação de Qualidade 9001, algo muito raro na
saúde pública de um município.
“O que fizemos em Santa Bárbara d’Oeste foi trabalhar pensando única e exclusivamente na cidade que os barbarenses desejam.
Unimos ideias e o bem querer de
todos. Assim, conseguimos inovar,
implantar uma gestão moderna e
transformar a nossa cidade. Uma
nova forma de fazer política e de
gerir o Município. Hoje o cidadão
barbarense tem muito orgulho da
cidade onde vive, basta perguntar

Divulgação

Denis Andia foi prefeito de Santa Bárbara d’Oeste por oito
anos e hoje é pré-candidato a deputado federal pelo MDB

a qualquer pessoa daqui. Tive a
honra e a responsabilidade de ser o
primeiro prefeito reeleito da cidade. Hoje damos continuidade ao
trabalho com a atual gestão do Prefeito Rafael, que foi o meu vice-prefeito e quem apoiei nas eleições de
2020. Acredito que somos um bom
exemplo de que podemos ter cidades e um país ainda melhor”, comentou o ex-prefeito Denis Andia.
Para quem é de fora, ao chegar em Santa Bárbara d’Oeste o
sentimento é de estar em uma cidade organizada, pronta para o
futuro e em franco desenvolvimen-

to - sem perder o clima do interior. Uma somatória de transformações aliadas a novas ruas,
avenidas e eixos de desenvolvimento econômico que permitiram
que a taxa de desemprego do município hoje seja de apenas 0,72%
- quando a média nacional e regional está entre 10% e 12%.
Esta é a transformação de
Santa Bárbara nos últimos anos.
Um exemplo de política e gestão
pública para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Hoje, o ex-prefeito Denis Andia é pré-candidato
a deputado federal pelo MDB.

A GRICUL
TURA
GRICULTURA

Comemoração aos 40 anos dos varejões reúne autoridades
A celebração aos 40 anos dos
varejões municipais contou com o
presidente da Câmara Municipal
de Piracicaba, Gilmar Rotta (PP),
e outras autoridades do munícipio. Com festa, homenagens e
anúncios, o evento aconteceu no
Varejão Central, no último dia 27,
e reuniu cerca de 100 pessoas.
“Enquanto a cidade dorme,
os permissionários já estão se preparando para fornecer o que é essencial às pessoas, que são os alimentos. Eles precisam ser valorizados, porque são fundamentais para
a nossa comunidade”, disse a diretora dos varejões, Eliane Souza.
O primeiro Varejão Municipal
de Piracicaba foi inaugurado em
26 de junho de 1982. Com o pas-

sar dos anos, a Prefeitura percebeu
a necessidade de melhorar a infraestrutura do local e, em agosto de
1990, o Varejão Municipal do Centro começou a funcionar em espaço
próprio, onde está até hoje, em galpão na rua Santa Cruz, 1.260.
Atualmente, a cidade possui 21
varejões, a fim de atender a todas
as regiões, com aproximadamente
160 permissionários cadastrados
que comercializam cerca de 800
toneladas de alimentos por mês.
"Os varejões fazem parte de uma
política pública importante para a
economia do município, já que estão há anos oferecendo produtos
de qualidade e preço baixo, além de
gerar empregos e renda à população", destacou o parlamentar.

Divulgação

Gilmar Rotta (PP) participou da celebração ocorrida no último dia 27

A universidade, formadora e sem militância política
Dirceu Cardoso Gonçalves

C

riadas sob inspiração liberal, com a finailidade de
ensejar o desenvolvimento,
as universidades vieram para
reunir e qualificar os profissionais
que o mercado necessita. Têm a
dupla função de preparar a mãode-obra que os empreendimentos
exigem e, na outra ponta, oportunizar aos cidadãos e cidadãs as
condições para preencherem as
vagas laborativas tanto no setor
público quanto no privado. Ao
sair das escolas, os novos profissionais concorrem e preenchem
as vagas dos concursos públicos
e nos postos oferecidos pelas empresas dos diferentes ramos.
Existem no país 2.537 instituições, entre universidades, centros universitários, faculdades,
institutos federais e centros de
educação tecnológica, Nelas estudam 6,5 milhões de alunos, dos
quais 175 mil em pós-graduação.
Formam-se anualmente 900 mil
alunos (686 mil no ensino superior e os restantes no médio e tecnológico). Mesmo assim, os cursos
disponíveis não têm conseguido
ajustar a oferta à demanda do
mercado, registrando-se sobra de
formados em algumas áreas e falta em outras. A formação demora
de três a seis anos de estudos, dependendo do ramo e sua comple-

xidade. Há, ainda, ocupações que
exigem pós-graduação e especializações, podendo o apronto do profissional ultrapassar uma década.
O ensino é caro, tanto para os alunos das escolas privadas que pagam altas anuidades quanto para
a União e os Estados que mantêm as escolas públicas. O sistema é imprescindivel tanto para as
atividades governamentais e econômicas quanto à população que
carece de emprego e renda e, por
conta da disputa e da escalada
tecnológica, tem de se preparar
melhor a cada dia que passa.
Além da tarefa formadora da
mão-de-obra nacional, a universidade e os centros tecnológicos também prestam serviços de ponta até
que estes tenham executores privados em condições de assumir a
demanda. É uma importante atividade dentro de um país em frequente desenvolvimento e da chegada das novas tecnologias. Porém, com toda essa importante e
inadiável missão educacional, social e econômica, o meio sofre o
indevido aparelhamento políticoideológico. A esquerda infiltrou-se
na universidade e em muitos casos atrapalha sua função quando,
profissionais cooptados, em vez ou
ao lado de formar o aluno nas áreas para as quais os cursos foram
criados, insistem em transformálos em militantes políticos. Não

O aluno tem de
ser qualificado
profissional e não
politicamente
raramente, a formação de militantes é tratada com o mesmo ou até
maior empenho que a curricular.
Ao ser criado, todo curso tem
seu programa e objetiva a formação profissional. Até o ensino de
ciência política é organizado de
maneira a informar genericamente o aluno para que, com o conhecimento adquirido, exerça
suas atividades profissionais e,
se esse for seu desejo,, faça sua
opção política e milite pelas causas que vier a escolher. Não é
missão do professor imprimir viés
ideológico às aulas,,Quando ocorre, é uma grave distorção que tem
de ser denunciada e combatida.
Todo tempo empregado para difusão ideologica é perdido e certamente faz falta na formação do
aluno dentro da carreira que abraçou. O professor, o servidor e até
mesmo o aluno têm o direito de
atuar politicamente, mas nunca
na sala de aula. O correto é escolherem o partido com que se identifique e participar de suas ati vidades, sem a promiscuidade com
o sagrado templo do ensino.
É difícil identificar com certeza desde quando os esquerdis-

tas tentam fazer da universidade
o quintal de suas casas. Há quem
diga que eles chegaram a esse ponto em razão de um cochilo ou
falta de interesse da direita que,
se tivesse feito o mesmo, teria garantido pelo menos o contraponto. É, acima de tudo, injusta a politização da universidade e do
ensino como um todo, pois a escola se destina a toda a população e deve estar acima da partição ideológica. É importantíssima
para o desenvolvimento. Basta
lembrar a pontência em que se
transformou a Coréia do Sul depois de sofrer uma devastadora
guerra e optar por investir massivamente em Educação. O Brasil, que investe alto no setor, assim como a família que gasta elevadas somas para estudar os filhos, perderão muito se, em vez
de profissionais, eles saírem diplomados e feitos milita ntes (não
importa se de direita ou esquerda). O aluno tem de ser qualificado profissional e não politicamente. Sem isso, com todos os diplomas, continuará desempregado...
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente
da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). Email:
aspomilpm@terra.com.br.

A Tribuna Piracicabana

A4

Quinta-feira, 7 de julho de 2022

P APELEIROS

J ULHO

Encontro estadual debate o
início da campanha salarial

Museu Prudente de Moraes
realiza o projeto “Férias”
Divulgação

Emerson Cavalheiro, presidente, participa do evento, que acontecerá no centro de lazer
dos comerciários, em Praia Grande, juntamente com outros seis dirigentes da entidade
Trabalhadores das indústrias do papel, papelão e artefatos
de papel de diversas regiões do
Estado de São Paulo se reúnem
em encontro estadual da categoria, nesta quinta e sexta, 7 e 8,
para dar início aos preparativos
da campanha salarial da categoria. A informação é do presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça de Piracicaba (Sintipel), Emerson Cavalheiro, que
participa do evento, que acontecerá no centro de lazer dos comerciários, na cidade de Praia
Grande, juntamente com outros
seis dirigentes da entidade.
De acordo com o presidente
do Sintipel, nesse encontro será
debatida e tirada as principais bandeiras para a campanha salarial
deste ano. “Esse encontro estadual, que já é tradicional, reunirá
trabalhadores de diversas partes
do Estado, é o pontapé oficial da
campanha salarial, uma vez que
estabelece as diretrizes de todo
esse processo tanto quanto à pauta de reivindicações como com
relação à mobilização dos trabalhadores para que o processo de
negociação seja vitorioso”, conta.
Como forma de preparar a
categoria, no encontro será debatida a atual conjuntura política e
econômica, considerando inclusive as eleições deste ano, considerada fundamentais, de acor-

Divulgação

Atividades serão direcionadas para cada faixa etária dos participantes

Diretores do Sintipel que estarão participando do encontro estadual dos papeleiros, em Praia Grande

do com Emerson Cavalheiro,
para os trabalhadores, que devem avaliar bem as propostas
que serão apresentadas e elegerem um candidato a presidente
que tenha preocupação com todos os brasileiros, e não com apenas o segmento liberal, assim
como eleger deputados comprometidos com a classe trabalhadora,
para que ocorra a revisão na reforma trabalhista que tirou direi-

tos históricos dos trabalhadores e
políticas públicas que contemplem
as necessidades da população.
No primeiro dia do encontro,
no período da manhã, técnico do
Dieese fará análise de Conjuntura Econômica e balanço das Negociações, enquanto que no período da tarde, Alysson de Sá Alves , do DIAP, abordará o tema
“Conjuntura Política econômica e
Social do Brasil”. Em seguida ha-

verá apresentação das bandeiras
de lutas para a campanha salarial deste ano. No dia 8, pela manhã, o economista Daniel Matos,
tratará o tema “ Cenários e situação econômica RX dos 3 setores
da categoria”, seguida de discussão e aprovação das estratégias da
campanha salarial da categoria,
que tem cerca de 1.500 trabalhadores na base do Sintipel e database em primeiro de outubro.

“S OMOS T ODOS P R OFET
AS ”
OFETAS

Best-seller de Paiva Netto ganha uma nova edição
Chegou nas livrarias a edição revista e ampliada de “Somos todos Profetas”, um dos
best-sellers do escritor Paiva
Netto. Reconhecido como um dos
principais pregadores da Bíblia
na atualidade, o autor se dedica
ao tema há mais de 66 anos.
A obra — que inicialmente
surgiu para atender aos anseios
dos leitores que também acompanhavam o estudo das Profecias
Finais com Paiva Netto pela série
radiofônica “O Apocalipse de Jesus para Simples de Coração” —
apresenta a explicação sobre
símbolos e seus contextos históricos importantes para a compreensão da Profecia. O leitor também se depara com a transcrição
do Apocalipse na íntegra e uma
chave bíblica para estudo.
De fácil leitura e entendimento, o título preocupa-se em
aproximar os textos bíblicos do
cotidiano do leitor, permitindo
que o Último Livro da Bíblia Sagrada seja estudado por todos
sem medo e independentemente
de suas crenças ou descrenças.
A Volta Triunfal de Cristo, o
significado dos 144 mil e o que é

ser Profeta são algumas temáticas
de Esperança e Fraternidade que
o leitor encontra nas páginas da
obra para compreender os acontecimentos mundiais pelo prisma
da Espiritualidade Ecumênica.
BEST-SELLER HÁ 31
ANOS - Sucesso desde sua primeira edição, em 1991, Somos todos Profetas marca o primeiro
volume da coleção literária “O
Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração”. Em 1999, quando teve uma reedição ampliada
pelo autor, se tornou o mais vendido e divulgado pela mídia durante a 9ª Bienal Internacional
do Livro no Rio de Janeiro e no
1º Salão Internacional do Livro
em São Paulo. O jornal O Globo,
de 9 de maio de 1999, no Segundo Caderno, página 3, registrou:
“Colocados os números no papel,
o campeão de vendas na Bienal
do Livro no Rio foi o presidente
da LBV, Paiva Netto, com seu
novo livro ‘Somos todos Profetas’ que, segundo pesquisas de
duas das maiores distribuidoras, a Saraiva e a Siciliano, em
menos de um mês já ultrapassa
50 mil exemplares vendidos”.
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SERVIÇO
Férias no Museu. Dias 12, 14,
19 e 21/07/2022. Entrada
gratuita. Local: Museu Prudente de Moraes (rua Santo
Antonio, 641, Centro, Piracicaba/SP. Informações: (19) 34223069. E-mail: mprudentede
moraes@piracicaba.sp.gov.br

Congresso será dia 16
no Engenho Central
Isabela Borghese

Sucesso desde sua primeira edição, em 1991, Somos todos
Profetas marca o primeiro volume da coleção literária
“O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração”

As plenárias do OP foram realizadas nas seis regiões

100 Milhas Piracicaba chega a sua 33ª edição em agosto
disputado no ECPA. Atualmente,
o espaço conta com um traçado
cheio de curvas sinuosas, trechos
que alteram altas e baixas velocidades e exigem muita técnica e
perícia dos pilotos. A prova se desenvolve por 78 voltas na pista,
totalizando um percurso de pouco mais de 163 quilômetros.
“Ao longo dos anos fomos
adquirindo experiência e projeção,
a ponto de contarmos com diversos pilotos reconhecidos no cenário nacional. Hoje temos como
proposta uma programação repleta de atividades. Essa iniciativa
visa não somente expandir o evento para quem já é apaixonado por
kart, mas principalmente conquistar novos amantes para o
automobilismo, especialmente as
novas gerações”, afirmou Benedito Giannetti Júnior, do EPCA.
PROGRAMAÇÃO PARA
TODA FAMÍLIA - As 100 Milhas Piracicaba é um evento aberto a todas as idades. Durante o
Volcano Fest 4 - 2km22, promo-

são desenvolvidas para trabalhar a cognição nas áreas motora, de linguagem, percepção,
atenção, memória, com momentos de aprendizado no espaço cultural”, diz a diretora do Museu,
Érica Fernanda Stocco Frasson.
As atividades serão direcionadas para cada faixa etária
dos participantes e ocorrerão
nos dias 12, 14, 19 e 21/07, das
14h às 16h, com agendamento
prévio pelo e-mail: mprudente
demoraes@piracicaba.sp.gov.br
ou telefone (19) 3422-3069.
Para participar das ações as
crianças devem estar acompanhadas de seus responsáveis.
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Em sua 33ª edição, como sempre acontece, a 100 Milhas Piracicaba reunirá grandes nomes do
automobilismo brasileiro, além de
diversas atividades culturais, automobilísticas e esportivas. A programação acontece entre os dias
19 e 21 de agosto no autódromo
do ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo).
A largada oficial da prova
que reúne gaiolas tubulares e carros de turismo da categoria Marcas e Pilotos, ocorrerá no domingo (21), pontualmente, às 15h. A
programação contará ainda com
corridas de Fórmula Vee; Volcano Fest 4 e as 2 Horas de Bike.
Completando 33 anos ininterruptos no autódromo do
EPCA, as 100 Milhas na verdade
possui uma história muito mais
antiga. Surgiu nos anos de 1960,
com uma corrida de kart nas ruas
de Piracicaba, quando tinha a
presença de nomes como José
Carlos Pace e Emerson Fittipaldi.
Desde 1990 o campeonato é

O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes,
mantido pela Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria
Municipal da Ação Cultural (Semac), neste mês de férias escolares, realiza nova edição do projeto Férias no Museu, com programação especial desenvolvida
pela equipe educativa da instituição, direcionada a crianças e
adolescentes, entre 6 e 12 anos.
Realizado desde dezembro de
2013, o Férias no Museu deste
ano contará com atividades lúdicas relacionadas à educação patrimonial, envolvendo diversão,
criatividade e educação, como
contação de histórias, caça ao tesouro, jogo de detetive, jogos variados como jogo da memória e
quebra-cabeça, brincadeiras antigas, arte com colagem e pintura
e visitas monitoradas ao Museu.
“O Férias no Museu proporciona para as crianças participantes, atividades recreativas que

Divulgação

Programação completa acontece entre os dias 19 e 21
no autódromo ECPA, sendo a corrida oficial no domingo

vido pela Volcano Wheels no kartódromo do local, haverá espaço
kids, DJs, stands automotivos,
além do lançamento de uma roda
da marca. A prova de bike, programada para domingo (21) de
manhã, é uma corrida de duas
horas de ciclismo pelo traçado
de 21 metros do autódromo.

SERVIÇO
33ª Edição do 100 Milhas
Piracicaba. De 19 a 21 de
agosto. Informações: (19)
3438-7901 / (19) 34387174 / (19) 97403-7683 ou
w w w. e c p a . c o m . b r
/
ecpa@ecpa.com.br.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governo,
realiza no próximo dia 16, das
8h30 às 12h30, o Congresso Municipal do OP (Orçamento Participativo). O evento acontecerá no
Barracão 14, no Engenho Central,
e deverá reunir os delegados que
participaram das plenárias do OP
realizadas durante os meses de
maio e junho de 2022. Eles vão
representar os moradores de todas as regiões de Piracicaba
(Oeste, Leste, Norte, Sul, Centro
e Rural) e apreciar as demandas apresentadas nas plenárias.
Além da apreciação das demandas, serão eleitos no congresso os novos membros para compor o Conselho do Orçamento Participativo. Cada região terá um
conselheiro titular e um suplente, com exceção da região Rural, que terá dois conselheiros titulares e dois suplentes. Terá direito à voz e voto no congresso apenas os delegados que assinaram
a lista de presença nas plenárias.
Serão eleitas dez demandas
por região, de acordo com as suas
prioridades. Elas serão encaminhadas às secretarias responsáveis, que estudarão a viabilidade
técnica e orçamentária para se-

PROGRAMAÇÃO
8h30 às 9h30 - Inscrições;
8h50 às 9h30 - Apresentação das diretrizes; 9h30 às
9h45 - Abertura com o prefeito Luciano Almeida; 9h45
às 11h45 - Divisão de grupo
por região; 9h45 às 11h15 Priorização das demandas,
apresentação, debates e votação; 11h15 às 11h30 Classificação das 10 (dez)
demandas mais votadas;
11h30 às 11h45 - Eleição do
Conselho Municipal do OP;
11h45 às 12h - Apresentação das demandas mais
votadas; 12h às 12h15 Apresentação dos novos
membros por região; 12h15
às 12h30 - Encerramento.

rem executadas. As demandas
não atendidas continuam planificadas para execução posterior.
MODELO - O Orçamento
Participativo (OP) é um mecanismo governamental de democracia
participativa que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre
os orçamentos públicos de prefeituras municipais para assuntos
locais, por meio de processos de
participação da comunidade.
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E LEIÇÕES

Deputada Bebel aposta
em mudanças este ano
Divulgação

A DMINISTRAÇÃO

Prefeitura realiza manutenção e
reforma em unidades de saúde
Ações foram iniciadas em 2021, após visitas do prefeito
e do secretário, em atendimento às demandas de servidores

A deputada Professora Bebel acredita que os ataques à democracia
e aos servidores e a alta da inflação devem influenciar na eleição

Em suas redes sociais, a deputada estadual Professora Bebel
(PT) tem realçado que aposta em
grandes mudanças no Estado de
São Paulo e no Brasil, nas eleições
gerais deste ano, que acontecem
dentro de 88 dias, quando o eleitor escolherá o novo presidente da
República, assim como os novos
governadores, um senador por
Estado, além de deputados federais e estaduais. Principal liderança do PT em toda região, a deputada, que é pré-candidata à reeleição à uma cadeira na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, diz que a população sente os
efeitos das medidas do governo
federal que tem provocado a alta
dos preços e a volta da inflação,
assim os constantes ataques à democracia e às minorias, o que deve
pesar muito na hora do eleitor depositar o seu voto nesta eleição.
Por tudo isso, apesar de entender que será necessário ainda
muito trabalho e cautela, aposta
tanto na volta do ex-presidente
Lula à presidência da República,
uma vez que é pré-candidato pelo
PT, assim como vê grandes chances de o PSDB, depois de 24 anos,
ser desbancado do Palácio dos
Bandeirantes, em São Paulo. O exministro Fernando Haddad, précandidato ao governo de São Paulo, tem liderado todas as pesquisas de intenções de votos e deve
ganhará um bom reforço na sua
campanha, com a desistência de
Márcio França (PSB), que deve
mesmo disputar uma vaga ao Senado Federal. “Basta desta turma
no governo”, postou ela, em suas
redes sociais, com as fotos do ex-

governador João Doria; do ex-secretário da Educação, Rossieli Soares, e do atual governador Rodrigo Garcia, numa referência aos
ataques dos tucanos aos servidores e à educação pública do Estado.
Para ilustrar sua posição, a
deputada diz que esta turma foi
responsável pelo confisco salarial
de aposentados e pensionistas do
Estado, assim como criou o pagamento por subsídio, reduzindo os
direitos dos servidores. Também
retirou as faltas abonadas, apesar de os servidores trabalharem
sete dias a mais no ano, sem nenhum tipo de remuneração, assim como estabeleceu o desconto
integral do salário em casa de ida
ao médico ou no caso de atraso,
além de implantar a redução da
gratificação para o professor que
trabalha em escola de período integral, aumentou a contribuição
previdenciária e do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual de S.
Paulo), entre outras medidas.
Diante de todos esses ataques
aos servidores, a deputada Bebel
destaca que acabar com o confisco
dos aposentados e pensionistas
tem sido minha luta incansável na
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo. “Quem acompanha
o meu trabalho, sabe disso. Já disse e repito, embora tenha apresentado PL, PDL e PEC, o meu objetivo é acabar de uma vez por todas
com esse absurdo, não importa de
quem seja a autoria. Aliás, reconhecimento quem tem que ter são os
aposentados, que trabalharam a
vida inteira e merecem ser respeitados e não usurpados!”, enfatiza.

C ONSTITUCIONALIST
A
ONSTITUCIONALISTA

Monumento recebe limpeza
Assessoria Parlamentar

A fase final da reforma do
prédio da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) Piracicamirim Dr. Fortunato Losso Netto
começou na segunda-feira, 4.
Após a troca total da cobertura
da unidade, realização de pequenas intervenções de alvenaria e
pintura na área interna, na sexta-feira, 01/07, foi concluída pintura da parte externa do espaço
onde é feito o atendimento ao público. Nesta semana, os trabalhos
acontecem na área de entrada de
funcionários, estacionamento da
unidade, muros e alambrados.
Todas essas intervenções têm
acontecido por diversas unidades
de saúde da cidade, a pedido do
prefeito Luciano Almeida e do secretário de Saúde, Filemon Silvano, que têm realizado constantemente visitas aos espaços para verificar as condições dos prédios
públicos da saúde, bem como as
condições de trabalho dos servidores. “Estamos fazendo visitas e
conversando com todos para ver
o que precisa ser feito e ofertar as
melhorias necessárias a curto,
médio e longo prazo. Muitas unidades precisam de intervenções
maiores, que estamos ajustando
com a Secretaria Municipal de
Obras. Aquelas intervenções menores, por meio do nosso setor de Manutenção, já estão em andamento”,
destacou o secretário de Saúde.

De acordo com Filemon Silvano, um exemplo de revitalização realizada após solicitação da
população é exatamente a da
UPA Piracicamirim, que estava
há mais de 10 anos sem uma
grande reforma. “Havia muito
problema quando aconteciam
chuvas fortes, muita goteira e
infiltração. Atendemos o pedido
da população e, após grande
mobilização, fizemos as intervenções necessárias na parte interna, troca de alguns mobiliários,
trocamos toda a cobertura e o sistema de água pluvial da unidade
e agora estamos no processo final
da parte externa”, completou.
EM AÇÃO - Em 2021, mais
de 40 unidades de saúde receberam visitas técnicas do prefeito
Luciano Almeida, do secretário de
Saúde e de equipes de manutenção. Pequenas obras emergenciais
solicitadas já foram realizadas nestas unidades, como troca de portas, portões, alambrados, pintura, intervenções de alvenaria, etc.
Neste ano, já foram visitadas
mais 15 unidades e novas demandas serão atendidas. “Começamos os estudos para melhorar o
atendimento na UPA Vila Sônia
por meio de uma reforma completa na atual unidade e até mesmo a possibilidade da construção
de uma nova unidade, mais ampla e moderna”, afirmou Silvano.

Felipe Poleti

Subsecretário de Saúde, Augusto Muzilli Jr, durante visita ao CADME

Na última semana, a rotina
de visitas passou por unidades do
Departamento de Atenção Secundária (Especialidades) da Prefeitura, sendo: Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), o Serviço de Urgência Bucal (SUB), o
Centro de Diagnóstico e Imagem
(CDI), Clínica de Atenção às Doenças Metabólicas (CADME), a
Central de Fisioterapia e o PAD
(Programa de Atendimento Domiciliar). Além do secretário Filemon, também participaram destas
visitas o subsecretário Augusto
Muzilli Jr., Rafaela Mossarelli Penedo, coordenadora da Atenção

Secundária (Especialidades), Fernanda Bado, coordenadora do Departamento de Saúde Bucal, e Maurício Brancalion, responsável pelo
departamento de Manutenção e
Obras da Secretaria de Saúde.
No momento, outras duas
unidades passam por manutenção. O CRAB (Centro de Referência da Atenção Básica) da Vila Rezende já recebeu pintura interna
e, nas próximas semanas passará
por revisão hidráulica e elétrica;
e a Farmácia da Vila Rezende, que
já teve a pintura concluída,
aguarda encerramento de licitação para manutenção no telhado.

F LAG F OOTBALL

Atleta do Caipiras representa Piracicaba no World Games
Depois de três dias de conexões aéreas, comida de avião e espera em aeroportos, a atleta Karoline Furoni, a “Giga”, chega a
Birmigham, no Alabama, nos Estados Unidos, onde, a partir desta quinta-feira, 7, acontece o
World Games 2022, torneio que
reúne quase 3,5 mil competidores, oriundos de mais de uma centena de países, em esportes que
buscam a participação nos Jogos
Olímpicos. Jogadora do Caipiras
Flag Football, time de Piracicaba
na modalidade 5 x 5 Feminino,
ela se junta à Seleção Brasileira
com o objetivo de bons resultados no torneio internacional.
“A expectativa é conquistar
uma medalha”, diz Giga, que
participou do inédito quarto lugar do time brasileiro no Mundial da modalidade, realizado em

dezembro do ano passado, em Jerusalém (Israel). “O nível (do
World Games) é bem elevado,
porém vimos no último Mundial
que temos chance e vamos em
busca desta conquista”, acrescenta. Para chegar nos EUA, a
atleta realizou rifas e contou com
o apoio de empresas locais para
juntar os recursos necessários.
O World Games é organizado pela Associação Internacional
dos Jogos Mundiais (IGWA, na
sigla em inglês) e envolve 11 dias
competições e com mais de 200
medalhas em disputa. Assim
como os Jogos Olímpicos, acontece a cada quatro anos, envolvendo esportes como esqui aquático, karatê, boliche, patinação,
flag football, dentre outros. Algumas modalidades que já passaram por lá, como badminton e

triatlo, chegaram às Olimpíadas,
crescendo o interesse do público.
A cerimônia de abertura do
World Games será às 22h desta
quinta-feira (Horário de Brasília). As competições podem ser
acompanhadas no site https://
twg2022.com/ e mais informações
no perfil no Instagram @twg2022.
Para acompanhar a Karol “Giga”,
acompanhe @giga21_ no Instagram.
CAIPIRAS – O treino do
Caipiras Flag Football acontece
aos sábados, das 14h às 18h, no
campo do bairro Cruz Caiada (rua
Brodosqui, 396), e conta com o
apoio da Prefeitura de Piracicaba, através da Selam (Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras). Para acompanhar a equipe, acesse o Instagram @caipirasflagfootball e o
Facebook (Caipiras Flag Football).
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Karol “Giga” se reunirá com a
Seleção Brasileira da modalidade

ANIMAL

Bairro Vila Monteiro recebe SPPA realiza exposição
obras no sistema de esgoto para adoção de filhotes
Assessoria Parlamentar

A SPPA realiza neste sábado,
9, das 9 às 14 horas, exposição de
filhotes para doação como parte
das atividades do aniversário de
100 anos da Estação da Paulista. O objetivo é encontrar um lar
para cerca de 60 filhotes. Também haverá food Trucks, atrações para crianças, além da presença do Núcleo de Bem Estar
Animal orientando os adotantes
sobre a guarda responsável.

Kawai, acompanhado do presidente do IHGP, visitou o monumento

Às vésperas das comemorações dos 90 anos da Revolução
de 1932, a Prefeitura executou o
serviço de limpeza e manutenção
do Monumento ao Soldado Constitucionalista, localizado na Praça José Bonifácio. O pedido de
limpeza motivou a indicação
1208/2022, de autoria do vereador Pedro Kawai, protocolada
no dia 31 de março deste ano.
Naquele mês, o vereador esteve no local, acompanhado do presidente do Instituto Histórico e
Geográfico de Piracicaba (IHGP),
jornalista Edson Rontani Junior,
com quem realizou uma vistoria no
monumento histórico, o qual continua pichado. No entanto, a vegetação dos canteiros foi aparada e o
entorno limpo pela prefeitura.
“Cuidar do patrimônio público é uma das atribuições da prefeitura” comentou Kawai. Segundo ele, a cidade precisa de uma
ação mais efetiva em relação aos
cuidados com os espaços públicos,
citando as praças como exemplo.
Além da indicação nº 1208/

2022, que solicita a limpeza do monumento, o vereador também formalizou o pedido para a manutenção no balanço do parque infantil
da praça José Bonifácio (Indicação nº 952/2022), que estava danificado. “Fiz até uma foto de uma
placa improvisada, informando
que o brinquedo estava quebrado”, comentou. “Felizmente, os
funcionários da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente são competentes e muito atenciosos e, rapidamente providenciaram o conserto”, completou.
Kawai alertou, ainda, sobre a
questão social das pessoas em situação de rua, que dormem no
coreto, nos bancos e debaixo da
marquise dos pavilhões nacional,
estadual e municipal, em frente à
Catedral de Santo Antonio. Segundo ele, a Administração Municipal precisa ser mais efetiva em relação às políticas públicas de acolhimento e amparo aos mais vulneráveis, em especial após o fechamento do Albergue Noturno e agora, durante a estação de inverno.

Na última quarta (29), o vereador acompanhou empresa nos serviços

Na última quarta-feira (29), a
empresa Mirante realizou obras no
bairro Vila Monteiro, onde os moradores da rua Alexandre Herculano reclamavam do extravasamento e retorno de esgoto para dentro das residências. Esse problema
afetava também os moradores do
Edifício Maison Classic, localizado
na rua João Bottene, que informaram que esse esgoto alagava o estacionamento do prédio. O vereador
Gilmar Rotta (PP) esteve no local
anteriormente com a equipe técni-

ca da empresa e com os moradores, para que pudessem realizar estudos de como sanar esse problema de forma rápida e efetiva.
As obras realizadas na semana passada resolveram o
problema dos moradores da
rua Alexandre Herculano e
também dos residentes do
condomínio. A equipe da Mirante realizou a manutenção completa na rede de esgoto do local, impedindo novos extravasamentos
e inundações nas residências.

Nesse dia, a população
também terá acesso ao sistema de agendamento para castração gratuita oferecida pelo
CCZ (Centro de Controle de
Zoonoses), caso tenham em
casa um animalzinho que precise fazer a esterilização. Os bebês disponíveis para adoção estarão vermifugados, vacinados,
castrados ou com a castração
com agendamento definido.
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JULHO AMARELO

Campanha tem foco no diagnóstico da hepatite
Fachada da Câmara recebeu uma faixa amarela em alusão à campanha de combate às hepatites virais

A necessidade de diagnóstico
precoce das hepatites virais foi exaltada durante o lançamento da
campanha “Julho Amarelo”, promovido nesta sexta-feira (1) pela
Câmara Municipal de Piracicaba
em parceria com o Caphiv (Centro
de Apoio HIV/AIDS e Hepatites
Virais). Autor do requerimento
263/2022, que estabeleceu o evento, o vereador Pedro Kawai (PSDB)
conduziu a abertura, realizada
na sala de reuniões “Walter Francisco da Silva”, no segundo andar do prédio anexo da Câmara.
O Julho Amarelo foi idealizado com o objetivo de incentivar a
prevenção, testagem e adesão ao
tratamento de hepatites virais.
Desde 2010, a Organização Mundial de Saúde (OMS) instituiu a
data de 28 de Julho como o Dia
Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais. Piracicaba foi a cidade pioneira na instituição da
campanha, em 2011. Através do
decreto legislativo 8/2015, de autoria do ex-vereador João Manoel dos Santos, a data passou a
integrar oficialmente o calendário de eventos do município.
A abertura também contou
com um ato realizado em frente
à sede do Poder Legislativo, cuja
fachada recebeu uma faixa amarela. Uma vela amarela foi acesa
e os participantes do evento fizeram um minuto de silêncio em
memória das vítimas da hepatite. Em Piracicaba, a estimativa é
que um número entre cinco e seis
mil pessoas convivam com as

hepatites B e C. No Brasil, são
três milhões de infectados e cerca de 500 milhões no mundo.
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) destacou a importância
de a Câmara integrar esse movimento de discussão de políticas
públicas e das formas de conscientização e prevenção da doença. “A sociedade vive a era da
informação e dispõe de muitas
ferramentas que podem promover essa transformação”, colocou. “Temos que dar a chance
para as pessoas conhecerem a
doença e buscarem a prevenção e
o diagnóstico para que alcancemos o bem-estar da sociedade”.
DIAGNÓSTICO - De acordo com o presidente do Caphiv e
coordenador do Julho Amarelo,
Paulo Soares, a campanha contará com a ampliação da divulgação da doença para incentivo ao
diagnóstico precoce. Ele lembrou
que a principal preocupação é com
a hepatite C, que é a mais perigosa por não possuir vacina e porque, se não for tratada, pode provocar quadros graves como cirrose e câncer. O tratamento é feito através da administração de
antivirais, que conseguem até
95% de índices de cura. Mesmo
assim, a doença ainda causa 1,5
milhão mortes por ano no mundo, além da necessidade de intervenções mais complexas,
como o transplante de fígado.
“Estamos aqui por mais um
ano em prol da população”, afirmou Paulo Soares. “Este não é

um ato comemorativo, mas é
uma campanha para alertar a
sociedade e para propagar as informações”. Ele lembrou que foi
registrado um aumento de 20%
dos casos de infecção por hepatite C no Brasil e no mundo e
que é necessário ampliar a divulgação porque muitas pessoas nem sabem que são portadoras da doença, que pode permanecer silenciosa por décadas.
A segunda secretária do Conselho Municipal de Saúde, Denise
Franco, também participou do
evento e exaltou a necessidade
de se divulgar as informações
corretas para a população, assim
como das formas de prevenção.
O coordenador do setor de
Vigilância Epidemiológica da
Secretaria de Saúde de Piracicaba, Moisés Taglieta, explicou
que a rede pública de saúde dispõe de atendimento para as
pessoas interessadas em fazer
o diagnóstico. “Se a pessoa não
tiver o diagnóstico, nunca vai
fazer o tratamento. Precisamos
tirar esse estigma para que as
pessoas busquem o diagnóstico”, afirmou. Ele lembrou que
devem buscar a testagem principalmente as pessoas acima de
45 anos, mesmo sem sintomas,
já que, há algumas décadas, não
se utilizavam os métodos atuais de esterilização de seringas
e demais equipamentos médicos, gerando casos de infecção
em situações como consultórios de dentistas e farmácias.

Para realizar o teste de hepatite C, basta procurar uma
UBS (Unidade Básica de Saúde). Não há necessidade de pedido médico para se submeter
ao exame. O Caphiv, localizado
na rua Tiradentes, 404, também promove os testes. Em caso
de resultado positivo, o órgão
faz o encaminhamento do paciente para tratamento na rede
municipal de saúde e presta todas as orientações necessárias.
Em relação à hepatite B, a
recomendação é que se verifique a carteirinha de vacinação
para averiguar se já foi feita a
imunização. A rede municipal de
saúde também pode ser procurada para ter acesso à vacina.

Fabrice Desmonts

Piracicaba foi a pioneira na instituição da campanha Julho Amarelo

FORMAS DE TRANSMISSÃO
HEPATITE A: A transmissão da hepatite A se dá principalmente através da ingestão
de alimento ou água contaminada com o vírus. Assim, mantém direta relação com baixa
qualidade da água ingerida,
condições sanitárias precárias e práticas de higiene pessoal. O vírus da hepatite A
causa uma infecção aguda,
que na maioria das vezes o
organismo consegue resolver sem a necessidade de
nenhum tratamento específico. Está disponível no SUS
a vacina contra hepatite A.
HEPATITES B E C: As hepatites B e C são doenças

P EREIRINHA

crônicas que geralmente
não apresentam sintomas
numa fase inicial. Pode demorar anos para o surgimento de sintomas e, quando
surgem, a doença já se encontra em fase avançada.
Pode ser transmitida por
meio de relações sexuais,
contato com sangue contaminado e da mãe para o filho durante a gestação. A vacina contra a hepatite B faz
parte do calendário de vacinação da criança e do adolescente e está disponível
também para os adultos em todas as salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS).

FORMAS DE
PREVENÇÃO
Usar preservativo em todas as relações sexuais



Exigir materiais esterilizados ou descartáveis em
estúdios de tatuagem e de
piercings



Não compartilhar instrumentos de manicure e pedicure



Não usar lâminas de
barbear ou de depilar de
outras pessoas



Não compartilhar agulhas,
seringas e equipamentos
para drogas inaladas



H YUNDAI

MP é oficializado sobre disputa em comunidade Novo HB20 chega
O Ministério Público de São
Paulo, por intermédio do cidadão
José Donizeti foi oficializado, ontem, 6, a intervir em disputa de
área em Piracicaba onde hoje está
situada a Comunidade Pereirinha,
um complexo de casas de favelas
que abriga cerca de 60 famílias,
vivendo em estado de miserabilidade e com eminente riscos ambientais devido às condições do terreno. Em votação simbólica, todos
os moradores que participaram
da reunião ergueram o braço
para dizer sim ao acionamento do
Ministério Público, de São Paulo,
para intervir em Piracicaba.
Com a entrada do Ministério
Público nesta questão, a Prefeitura de Piracicaba passa a ter a responsabilidade de intervenção na
questão, por intermédio da
Emdhap (Empresa Municipal de
Desenvolvimento Habitacional de
Piracicaba), sob o risco de ter que
pagar multa de R$ 800,00 por
hora caso não cumpra as exigências legais. "O prazo será de três
meses e, se dentro de 15 dias a prefeitura não se manifestar, o Ministério Público virá para decidir
a questão", informa Donizete, que
ainda esclarece que havendo o processo de reurbanização, será feito
medidas topográficas, estabelecendo metragem dos terrenos de
10x15, 10 de frente por 15 de
fundo, bem como abertura de
ruas e outras providências para
garantir a moradia das pessoas.
Em visita à comunidade na
manhã desta terça-feira (5), José
Donizete deixou bem claro aos
moradores que a sua intervenção
é em nome do Ministério Público,
por São Paulo e, de que não estava

Divulgação

Divulgação

Moradores da comunidade decidiram por oficializar ao Ministério Público

alí por questões partidárias e nem
de interesse religioso. Diversas lideranças da comunidade, como
Cátia Cristina da Silva, Néia dos
Santos e o casal Michele e Fernando da Silva, que respondem pela
Agindo (Associação de Apoio às
Comunidades) participaram da
reunião com os moradores, que
também contou com a presença
dos pré-candidatos: Jornalista
Martim Vieira (Deputado Estadual) e Dr. José Marques (Deputado Federal), pelo BRASIL 35.
Os moradores apresentaram
diversas demandas que ainda requer atenção do poder público,
além da reurbanização da comunidade. José Donizete encerrou a
reunião reafirmando a disposição

de continuidade de luta em prol
dos moradores. E, designou a líder comunitária Neia dos Santos,
de acordo com a maioria dos participantes, a ser a pessoa responsável de acolher e repassar as informações das várias etapas do
processo a seguir. Os moradores
também lembraram que os problemas da comunidade do Pereirinha
são acompanhados por diversos
vereadores e que a Prefeitura Municipal de Piracicaba tem ciência
da situação e realizou obras no local. E, que também a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz)
tem feito intervenções na região.
HISTÓRICO – A formação
da comunidade Pereirinha passa
por ocupação de área de APP

(área de preservação permanente), passando por invasão de lote
particular, onde hoje os moradores foram parar em uma área pública, com nascentes. O local requer limpeza do córrego, o corte
de mato e reforço na segurança.
Também se verifica a necessidade de implantação de uma passarela mais segura sobre o ribeirão,
onde o risco de pessoas e animais
caírem é muito grande. A comunidade é formada de pessoas ordeiras e trabalhadoras e, que são
obrigadas a se sujeitarem a morar nestas condições devido às
mazelas sociais, em decorrência
da falta de aplicação de políticas públicas que restabeleçam
as condições dignas de vida.

E LÉTRICOS

Após falta de candidatos, Câmara fará nova licitação para painéis
Depois de ter a Licitação
16/2022 frustrada por falta de
candidatos, a Câmara Municipal de Piracicaba publicou, novamente, edital para agendar
pregão presencial para o próximo dia 19, às 9h, na sala de reuniões do 2º andar do Prédio
Anexo para compra de painéis
elétrico para acionamento de
bombas de incêndio nos edifícios onde funciona o Legislativo.
Podem participar do pregão empresas que desempenhem atividade pertinente e

com visual moderno

compatível com o objeto do pregão, atendam às exigências previstas no edital e nos anexos, inclusive quanto à documentação.
A compra dos painéis se justifica
devido ao fato destes equipamentos estarem sem funcionamento
nos dois prédios da Câmara.
De acordo com o Anexo II do
Edital 18/2022, a estimativa de
gastos da Câmara com os dois
equipamentos é de R$ 10.003,50
(o valor unitário é de R$ 5.001,75).
As características previstas são de
painel elétrico com partidas direta

de motos 10CV/220V (principal) e
3CV/220V (jockey), com acionamento remoto em pontos distintos e pressostato temporizado.
Também deve possuir ‘reset’
para parada de energia elétrica
temporizado e rede falta de fase.
O edital descreve alguns dos comandos que os painéis devem conter, como luz piloto de painel energizado, luz piloto de bomba principal ligada, luz piloto de bomba jockey ligada, entre outros. O Edital
está disponível, na íntegra, no Portal da Transparência da Câmara.

EDITAL 17/2022 - Para
o dia 15 de julho, às 9h, foi convocado o pregão eletrônico para
contratação de empresa para
fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos para o sistema de incêndio da Câmara,
conforme está descrito no Edital 17/2022. Estão em disputa
33 itens, como abraçadeira D
tipo Cunha 1.1/2", rolo de estanho 2,4mm 520g, niple duplo
em aço galvanizado de 2 1/2",
registro angular 45º 2.1/2"
para hidrante, dentre outros.

Novo Hyundai HB20 chega repleto de conteúdo tecnológico

O Hyundai HB20 comemora
10 anos de seu lançamento e recebe visual atualizado seguindo a
identidade de design global da
marca, Sensuous Sportiness, com
maiores dimensões e a inclusão
de conteúdos de segurança e tecnologia que o tornam o mais completo de sua categoria. A percepção premium do veículo é reforçada pela qualidade do acabamento e recursos de conectividade do sistema Hyundai Bluelink
aprimorados para o modelo.
“Além do design de ponta,
com uma personalidade arrojada
e dinâmica, o novo Hyundai HB20
está equipado com um nível superior de conforto e conveniência e
um conjunto abrangente de tecnologias avançadas que só se encontra em segmentos superiores.
Temos confiança de que os clientes desfrutarão de uma experiência de condução ainda mais completa, com diversas inovações pioneiras para o segmento”, afirma
Chul Youn Park, vice-presidente de
Operações Comerciais da Hyundai
para as Américas Central e do Sul.
“O Novo Hyundai HB20 é
um carro à frente de seu tempo,
inspirado nas preferências das
novas gerações, como os Milênios e a Geração Z, que estão entrando no mercado agora. Esses
novos clientes não são motivados apenas pelo sentimento de
posse, eles querem um carro que
os ajude a escapar do estresse
diário dos longos deslocamentos,
tráfego pesado e riscos de acidente. Um carro que os coloque
no controle e se relacione com

seus propósitos... que se adapte
aos seus gostos e estilos de vida
com uma identidade moderna e
excitante”, complementa Gerardo Carmona, vice-presidente de
Marketing, Planejamento de
Produto e Vendas para os mercados de exportação da Hyundai
Américas Central e do Sul.
MAIS CONVENIÊNCIA
A BORDO - O Novo Hyundai
HB20 chega repleto de conteúdo
tecnológico. Com o sistema
Hyundai Bluelink, reconhecimento de voz e possibilidade de
conectar Google Android Auto e
Apple Car Play sem fio, motorista e passageiros estarão mais
confortáveis e conectados onde
quer que estejam. O novo Supervision Cluster, disponível a partir da versão Platinum, é um painel de instrumentos totalmente
digital, colorido e interativo, que
disponibiliza três opções de cor
de fundo para escolha do motorista e a configuração personalizada de itens de segurança e conforto. Além disso, para a versão
Platinum Plus, o ar-condicionado digital torna-se automático,
com três níveis de intensidade.
Destaque especial para a Partida Remota do motor, disponível a partir da versão Platinum.
Essa tecnologia dá ao condutor a
conveniência de ligar o motor e
climatizar o carro à distância,
usando a chave presencial. Para
acionar o motor, o cliente deve
pressionar o botão para travar as
portas do carro e em seguida
manter pressionado o botão de
partida remota por 3 segundos.
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H OSPIT
AL
OSPITAL

GCEP

Vereadores acompanham reunião
de esclarecimento sobre Ilumina

EM Profa. Vilma Del Pogetto
encerra ciclo de formaturas
No total, 350 crianças de cinco escolas municipais foram beneficiadas pelo programa da GC

Josef Borges e Fabrício Polezi participaram de reunião na Secretaria
de Saúde com liderança comunitária e conselheiros da fundação

A suspensão no atendimento no Hospital Ilumina, que realiza exames para diagnóstico precoce do câncer, foi tema de reunião ontem, 6, na Secretaria Municipal de Saúde, que contou com
a participação dos vereadores
Josef Borges (Solidariedade) e
Fabrício Polezi (Patriotas).
Para os vereadores, é importante a prefeitura esclarecer à toda
a população que foram feitos os
repasses de recursos para a realização de exames, mas que a Fundação Ilumina ainda não comprovou a realização deles. “É importante que o conselho fiscal chame
uma assembleia e todos os problemas internos de gestão sejam sanados. A prefeitura está sempre aberta
ao diálogo, assim que tudo for resolvido pela entidade, o debate continuará”, afirmou Josef Borges.
O líder comunitário Antonio
Manoel da Silva, que já foi voluntário no hospital e solicitou a reunião com a prefeitura, afirmou que
a reunião foi positiva porque deu
transparências aos motivos pelos
quais não foram feitos mais repasses para a realização dos exames.

“O prefeito não tem culpa, conforme estão divulgando. Pelo que vimos hoje, a prefeitura até pagou
adiantado pelos exames. Agora a
diretoria e o conselho precisam
tomar medidas. Eu digo, como
sugestão, que a diretoria do Ilumina renuncie”, completou.
Para Fabrício Polezi, é preciso que a população tenha conhecimento de que a prefeitura está
agindo dentro da legalidade e que
cabe agora ao hospital resolver
seus problemas para no futuro
voltar a atender a população.
A reunião foi coordenada pelo
subsecretário de Saúde, Augusto
Muzilli Júnior, pelo secretário de
Governo, Carlos Beltrame e pelo procurador-geral do município, Guilherme Mônaco de Mello. Eles explicaram as regras do convênio com a
prefeitura, como o teto de repasses e
que até a conclusão da prestação de
contas dos exames realizados, novos repasses não podem ser feitos.
Também estiveram presentes
os advogados Renata Barros Fefin
e Luiz Gustavo Arruda Silva, João
Quartucci, membro do Conselho da
Fundação Ilumina e João Cimeni.

L IMPEZA

Vereador solicita poda de
árvore no bairro Algodoal
Assessoria Parlamentar

Segundo Anilton Rissato, gabinete foi procurado por moradores

Nesta quarta-feira (6), o vereador Anilton Rissato (Patriota) solicitou à Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) a execução de serviço de poda de árvore localizada
na Rua Rafael Ducatti e toda a
extensão da Travessa Josefa Ferreira de Almeida, no bairro Algodoal, região de Santa Terezinha.

O parlamentar foi procurado
por moradores do bairro, que solicitaram uma visita para análise da
situação do local. A copa da árvore, no momento da visita, atingia
os cabos da fiação elétrica da rua.
“As podas de árvores são necessárias para a segurança da população, que deve vir em primeiro lugar”, destacou o parlamentar.
Divulgação

COMUNIDADE PANTANAL II
Na tarde de terça-feira (5), o
vereador Cássio Luiz (PL), o
"Fala Pira”, participou de reunião na Emdhap (Empresa
Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba), com o diretor administrativo Jorge Silva e a servidora Viviane Vilela, do setor jurídico da empresa pública. A regularização da comunidade do Pantanal II, localizada no bairro Jardim Itapuã, foi o tema do encontro.
Atualmente, 18 famílias resi-

dem na comunidade e
aguardam por melhorias na
infraestrutura. “A regularização da área já está em trâmite, mas é necessário um
estudo ambiental e projeto
técnico para verificar o perímetro do local e limite da
matrícula” explicou o diretor
da Emdhap, Jorge Silva. O
vereador Cássio Luiz encaminhará um ofício solicitando a verificação do núcleo da
comunidade Pantanal II, a
pedido do diretor Jorge Silva.

A Escola Municipal Professora Vilma Leone Del Pogetto, no
Jupiá, encerrou na terça-feira, 5,
o ciclo de formaturas do primeiro
semestre do programa Guarda Civil Educação é Prevenção (GCEP),
desenvolvido pelo Pelotão Escolar
da Guarda Civil, que ministra aulas em escolas públicas municipais
para alunos dos 5º anos do ensino fundamental com temáticas
variadas, como o bullying, cyberbullying, drogas e violência doméstica. Cinquenta e quatro crianças
se formaram, com a presença de
alguns pais e familiares. Prestigiaram o evento - que também contou
com a participação da Banda e do
Canil da Guarda Civil - o prefeito
de Piracicaba, Luciano Almeida, o
comandante da Guarda Civil, Sidney Miguel da Silva Nunes, o secretário de Educação, Bruno Roza,
e o vereador Gustavo Pompeo.
Luciano Almeida enalteceu o
programa implementado pelo Pelotão Escolar e frisou que gostaria
que ele chegasse a todas as escolas. “É uma iniciativa maravilhosa
do Pelotão Escolar, por meio da
qual passa uma mensagem importante para as crianças que estão em
formação. É uma integração dos
alunos com a nossa corporação,
com a nossa Prefeitura e com pais.
E esta integração é fundamental
para a formação destas crianças. É
uma iniciativa muito bonita, que
estava parada por conta da pandemia e que agora volta com muita

força e a gente espera que todas as
escolas possam ser beneficiadas
para que as crianças levem este
ensinamento para toda sua vida”.
O comandante Nunes frisou
a relevância do programa, que faz
a diferença na formação de quem
é beneficiado, por falar de temas
que são importantes para a vida.
“É um projeto que já existia e nós
ampliamos os ciclos de aulas com
temos atuais e preocupantes, como
bullying, violência doméstica e
gravidez na adolescência. Com isso
esperamos contribuir com a formação de cidadãos e cidadãs”.
Roza também frisou a importância do programa e desejou que ele permaneça acontecendo. “Um trabalho primoroso
que eu faço votos que continue
por muito tempo. Merece destaque e reconhecimento”, disse.
Alice Silva, encarregada do
Pelotão Escolar e uma das GCs
educadoras, destacou em sua fala
que o sucesso dos ensinamentos
do programa é uma ação coletiva, que envolve a escola, as GCs
educadoras, os pais e as crianças.
“Sem a união da família e da Escola, nós não temos estes frutos
que estamos colhendo hoje”.
Além da entrega dos certificados e a premiação das melhores
redações, ao final da formatura,
crianças, pais e autoridades presentes fizeram uma grande roda
ao som da Banda Guarda Civil,
que tocou Eu só Quero um Xodó.

Isabela Borghese

Crianças realizam juramento durante a formatura no GCEP

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.
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M ÚSICA

A GOSTO

Maikão convida Otto: show
será amanhã, 8, no Sesc

Centro Cultural Zazá
realiza primeiro festival
Divulgação

Para esse show, o groove rola solto e a temperatura fica alta
já que no palco ocupam a cena essas duas forças da percussão
Piracicaba é uma cidade que
vibra em sonoridades diversas. A
música e músicos piracicabanos
são reconhecidos nacional e internacionalmente. E essa potência de
expressão musical pode ser vivida
mais uma vez, pelo púbico, no show
que o cantor, compositor, percussionista e ativista Maikão apresenta amanhã, 8, às 20h, no Sesc
Piracicaba. Para o espetáculo,
Maikão convida o músico pernambucano Otto, uma de suas
principais influências, para um
encontro que promete energizar
a todas as pessoas presentes.
Com uma história e trajetória
de significativa expressão, Maikão
estudou bateria no Conservatório
de Tatuí, atuou em uma das mais
tradicionais bandas da cidade, a
Pira Jazz Big Band, conquistou
projeção nacional com a banda
Zaíra, é diretor de bateria do grupo de maracatu de Piracicaba, Baque Caipira, e integrante do grupo
Samba de Lenço de Piracicaba,
Mestre Antônio Carlos Ferraz.
Maikão voa longe porque não
caminha só. Na diversa caminhada, segue há alguns anos se dedicando também às músicas autorais, com os projetos Ascender e

Salve, Gente Forte e já desenvolveu
parcerias, assim como essa com
Otto, com outros artistas da cena
contemporânea e vanguardista
brasileira, como Francisco, el Hombre, e as bandas Braza e Maneva.
Assim, Maikão cria, compartilha e espalha energia por onde
passa. E para esse show, o groove rola solto e a temperatura fica
alta já que no palco, ocupam a
cena essas duas forças da percussão, Maikão e Otto. O músico
piracicabano dialoga e tem afinidades com o percussionista
pernambucano já que ambos propõem o encontro da ousadia do
novo com a força dos ritmos regionais. Nesse espetáculo, os tambores anunciam uma celebração
sonora, dançante e plural.
Otto tem sua história marcada junto ao movimento manguebeat, ao lado de Chico Science e
Fred Zero Quatro, como percussionista das primeiras formações das
bandas Nação Zumbi e Mundo
Livre S/A. Em carreira solo, lançou seu primeiro álbum Samba pra
Burro, que conquistou o prêmio de
melhor disco, pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte),
em 1998. Na discografia do can-

Divulgação

Atividade no Centro Cultural Zazá

Maikão, do Baque Caipira, e Otto, do movimento manguebeat

tor, compositor e percussionista
pernambucano uma sequência de
obras, como Condom Black, Sem
Gravidade, Certa Manhã Acordei
de Sonhos Intranquilos, The
Moon 1111, Ottomatopeia e a mais
recente, Canicule Sauvage (2022).
De acordo com Maikão, esse
encontro marca a transição da
turnê do EP Ascender para o

novo movimento SALVE, GENTE FORTE que é o título do seu
mais novo álbum, que será lançado em setembro de 2022.
SERVIÇO
Show Maikão convida Otto,
no Sesc Piracicaba, na próxima sexta-feira, dia 8, às
20h. Ingressos à venda.

Em comemoração ao aniversário de 255 anos de Piracicaba, o
Centro Cultural Zazá, mantido
pela Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural), realiza no
dia 27 de agosto o 1° Festival Cultural Zazá, que ocorrerá na quadra poliesportiva do bairro Mário
Dedini, das 18h às 4h da manhã.
A entrada será gratuita. Empresas interessadas em patrocinar o
evento podem entrar em contato
com a organização até 20 de julho.
A programação do 1º Festival Cultural Zazá contemplará
música e danças ao vivo, de gêneros como pagode, sertanejo, forró
e axé, além de aulão de zumba, ritmos e afromix e apresentações de
taekwondo e capoeira. Haverá no
local barracas para venda de alimentos e bebidas. A realização é
do Centro Cultural Zazá, junto
de lideranças do Mário Dedini.

“Ainda estamos recebendo
patrocinadores interessados e vamos disponibilizar espaço em cartazes, publicações, carros de som
e redes sociais para projetar e divulgar as marcas apoiadoras”,
explicou o diretor do Centro Cultural Zazá, Jorge Alexandre.
CENTRO CULTURAL O Centro Cultural Izaíra Aparecida Barbosa, conhecido
como Zazá, beneficia cerca de
150 pessoas, de crianças a adultos, do bairro Mário Dedini e arredores, com cursos gratuitos
de esportes, zumba e ritmos.
SERVIÇO
1° Festival Cultural Zazá.
Dia 27 de agosto, das 18h
às 4h da manhã, na quadra
poliesportiva do Mário Dedini (Rua Olga Pagoto Santiago, 630). Entrada franca.
Informações: (19) 998766568, com Jorge Alexandre.
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Getúlio Côrtes apresenta
show gratuito no Teatro
Divulgação

E SPORTES

Piracicaba disputa fase final
dos Jogos da Melhor Idade
Equipe será representada por 17 atletas em oito modalidades

Getúlio Côrtes teve músicas interpretadas por Roberto Carlos

Diversas composições gravadas pelo Rei Roberto Carlos,
principalmente a música Negro
Gato, compõem o repertório que
o compositor e cantor Getúlio
Côrtes apresenta gratuitamente
no Teatro Municipal Erotides de
Campos (Teatro do Engenho),
amanhã, 8, às 14h. No show haverá participação especial da cantora piracicabana Sirlene Martins, do grupo Bibelô Retrô. Na
ocasião, ela faz dueto com Getúlio Côrtes na música Devolva-me
- homenagem a Lília Knap.
Nascido no Rio de Janeiro em
22 março de 1938, Getúlio Francisco Côrtes iniciou a carreira na
Rádio Mayrink Veiga, em 1960,
interpretando canções de grandes
astros da música norte-americana, como Frank Sinatra e Louis
Armstrong, ocasião em que integrou o grupo de grande sucesso
na época, The Wonderful Boys.
Ligado à Jovem Guarda e ao
rock nacional, Getúlio Côrtes teve
muitas de suas composições gravadas por artistas de renome no
cenário musical, como Renato e

seus Blue Caps, Roberto Carlos,
Luiz Melodia e Marisa Monte. Em
2018 lançou o primeiro álbum
como intérprete, com versões de
suas canções mais famosas gravadas por outros artistas de diferentes gêneros musicais.
“No show apresento muitas
composições, como os 14 sucessos
de minha autoria gravados pelo
Rei Roberto Carlos, como Negro
Gato, Só Vou Gostar de Quem Gosta de mim, Custe o que Custar,
Pega Ladrão, O Feio, O Sósia, Uma
Palavra Amiga, Atitudes, entre
outros sucessos de grandes artistas nacionais. Convido todos a
prestigiar e cantar comigo, revivendo sucessos que marcaram
época”, falou Getúlio Côrtes.
SERVIÇO
Show O Pulo do Negro Gato,
com Getúlio Côrtes. Dia 08/
07, às 14h, no Teatro Erotides de Campos - Teatro do
Engenho (avenida Dr. Maurice
Allain, 454, Parque do Engenho Central). Entrada gratuita.
Informações: (19) 9114-2455

A seleção piracicabana da
terceira idade embarca na manhã
do próximo sábado, 9, para a cidade de Pindamonhangaba, que
será sede da fase final estadual
dos Jogos da Melhor Idade
(Jomi). A última etapa da competição, organizada pela Secretaria
de Esportes do Estado de São
Paulo, acontece entre os dias 8 e
13 de julho. Campeã geral da fase
regional, realizada no mês de junho, em Lençóis Paulista, a delegação da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam)
classificou 17 atletas de oito modalidades para a disputa estadual.
No atletismo, Piracicaba será
representada por Maria de Lourdes Ramos Ferreira e Cosme Gomes de Souza nas categorias B e
D, respectivamente. Suely Sampaio e Angélica Formaggio defendem a equipe piracicabana no
torneio de buraco feminino, enquanto Linneu Mendes briga
pelo título estadual na competi-

Divulgação

Após conquistar o título regional, Piracicaba participa da fase estadual
do Jomi, na foto, parte da delegação com o prefeito Luciano Almeida

A seleção piracicabana chega a Pindamonhangaba embalada pelo título da fase regional do
Jomi. Na ocasião, a equipe da Selam concorreu ao primeiro lugar
da classificação geral com representantes de mais 31 municípios
e em 14 modalidades. No torneio,

destinado ao público com mais
de 60 anos de idade, Piracicaba
encerrou a participação com 150
pontos somados, na liderança
isolada da competição. A anfitriã Lençóis Paulista ficou em
segundo lugar, com 136 pontos,
seguida por Botucatu (127).

C ATEGORIA

Sindicato dos Municipais convocam assembleia
A diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região convoca os servidores municipais de Piracicaba
para Assembleia Geral na terça-feira
(12), na sede do sindicato (rua Ipiranga, 553 – Centro), com 1ª chamada às 18h e 2ª chamada às 19h.

SAÚDE BUCAL NO INVERNO
O inverno começou há alguns dias. As
frentes frias vão e vem e com isso nossa
saúde bucal também é afetada. Afinal, dormimos e acordamos com temperaturas
mais baixas, que sobem logo após o almoço. Essas alterações climáticas afetam principalmente a área externa da região bucal.
Com isso, surgem lábios rachados e
a boca seca. Para isso, use manteiga de
cacau e outros produtos que ajudam a hidratar os lábios. Já a boca seca é um dos
sintomas mais comuns nos dias frios. Com
eles, diminuímos o consumo de líquidos,
principalmente água, provocando a desidratação do organismo.
Como o inverno traz a estiagem, a falta
de chuva e o aumento de poeira, os problemas respiratórios obrigam a pessoa a res-

ção masculina de damas. Na
dança de salão, Celia Pelissari e
Rogério Constantino concorrem
ao pódio na categoria A. O desafio
para Cleide Peressin é o xadrez.
As três modalidades em que
Piracicaba terá mais representantes serão a natação, o tênis e o
tênis de mesa. Na primeira, Josué Massano participa da categoria D, enquanto Tereza Adelia
compete na classe B, ambos nas
provas de nado livre e costas. Já
Zelinda Badioli cai na água pela
categoria E, nado costas. No tênis, Maria Conceição participa do
torneio de simples na categoria A,
mesma classe em que Israel Vitti
e Valentin Seghese disputam o
evento de duplas. Na categoria B,
mais uma dupla piracicabana
está confirmada: Gerson Campos e Jonas Zotelli. A delegação
local ainda terá Areadne Aquemi (categoria A), Maria Mieko
(B) e Marcos Takaki (B) de
olho no título do tênis de mesa.

pirar através da boca podendo ocasionar dores de garganta, mau hálito e até cáries.
Lembre-se: tome bastante água. Não
apenas sua saúde bucal agradece, como
também todo o corpo.
No inverno, também é muito comum o
consumo de chás, cafés, chocolates, vinhos
e sopas quentes. Quem não adora um quentão ou um vinho quente nas festas juninas ?
Consuma com moderação, pois as bebidas quentes podem afetar o esmalte dos
dentes e favorecer choque térmico.
A sinusite e rinite são muito comuns entre as doenças sazonais. Responsável pela
inflamação da mucosa dos seios da face, a
sinusite pode pressionar os dentes pré-molares, causando dor. Mas, antes de tudo
consulte um profissional da odontologia.

Na pauta da assembleia estão
a ratificação do aceite da proposta
de 3,17% de reposição inflacionária a partir de julho de 2022 (sub
judice) e reavaliação das propostas de reposição inflacionária e da
conjuntura econômica. É importante a participação de todos os

servidores ativos, inativos e pensionistas para discutir e votar as
propostas que serão apresentadas e analisadas pela categoria.
“Estamos chamando os servidores de Piracicaba para explicar
como anda a questão judicial e tirar
as dúvidas da categoria com relação

a campanha salarial 2022, principalmente colocar em votação os rumos
das negociações”, disse Valdir Sgrigneiro, presidente. “É importante a
participação de todos para não ter
dúvidas com relação a aplicação dos
índices inflacionários que tem como
parcela julho de 2022”, completou.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

ALUGO CASA de fundos no bairro
Luiz Massud Coury, em Rio das Pedras, com 01 quarto, 01 cozinha e
01 banheiro, não tem garagem.
Wattsapp- 19 997515261 - Luciana e 19 999276539 - Joel.
-----------------------------------------VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00

SRA. ROSELI MUSSATO DOS
SANTOS faleceu ontem, nesta
cidade, contava 59 anos, filha
dos finados Sr. Raymundo Mussato Filho e da Sra. Jandira Marconato Mussato, era casada
com o Sr. Abner Jose dos Santos, deixa os filhos: Willian Aparecido dos Santos, casado com
a Sra. Glaucia Evilin Damaceno dos Santos e Thais Aparecido dos Santos, casada com o
Sr. Nelson Santos da Costa.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 10h30 do Velório Municipal de Rio das Pedras – SP,
para o Cemitério Parque da
Paz de Rio das Pedras – SP,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LUIZA ERNIDA DA SILVA
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 82 anos, filha dos finados Sr. Delfino da Silva e da Sra.
Maria Elza da Silva. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, às 09h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LUZIA VASCONCELLOS
ISIDORO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 71 anos,
filha dos finados Sr. Rodolpho
Vasconcellos e da Sra. Albertina da Cruz, era viúva do Sr. Francisco Messias Isidoro; deixa os
filhos: Paulo Cesar Vasconcellos Isidoro, casado com a Sra.
Juliana de Lourdes Augusto;
Jose Cristiano Vasconcellos
Isidoro e Marlene de Fatima
Vasconcellos Isidoro, já falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h00
da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE APARECIDO GRETER
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos
finados Sr. Vitorio Greter e da
Sra. Rosa Lazarini Greter, era
viúvo da Sra. Adalgiza Samudio
da Silva Greter; deixa os filhos:
Silvio Cesar Greter; Silvinha

Celia Greter; Siomara Greter
Salmasi; Luciana da Silva Greter; Alessandro Aparecido Greter e Rosana Aparecida Greter.
Deixa genros, netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 13h00 do
Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, sala “C”, para o
Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE CARLOS DA SILVA
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 65 anos, filho dos finados Sr. Antonio Marques da Silva e da Sra. Maria Gonçalves da
Silva, era casado com a Sra.
Maria Edith Romero da Silva.
Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. IRACEMA DE LIMA FRANCETTO faleceu anteontem, na
cidade de Itu/SP, contava 64
anos, filha dos finados Sr. João
Saturnino de Lima e da Sra.
Lourdes Piotto de Lima; deixa o
filho: Rafael Francetto. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro
às 13h00 do Velório do Cemitério Municipal de Rio das Pedras/SP para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO DARCI MACHADO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 74 anos, filho dos finados Sr. João Machado e da Sra.
Petronilia Alves Batista, era casado com a Sra. Maria da Conceição Santos Machado; deixa
os filhos: Nilton Jose Santos
Machado; Arlene Jaqueline Machado Bandeira e Antonio Noredin Machado, casado com a
Sra. Luana Souza Machado. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro
às 10h30 da sala 01 do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. ARNALDO FERREIRA DE
SOUZA faleceu anteontem na
cidade de Limeira, aos 46 anos
de idade. Era Filho do Sr. Renaldo Ferreira Costa e da Sra.
Romilda Ferreira de Souza, já
falecida.Deixa Irmãos, Cunhados e demais parentes. O seu
corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento
deu-se ontem17:00 hs, saindo a urna mortuária do velório
Municipal de Vila Rezende
sala-01, seguindo para a referida necrópole onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ORITIS GADOTTI COLLETTE faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 93 anos
de idade e era viúva do Sr. Ivo
Collette.Era filha do Sr. Luiz Gadotti e da Sra. Luiza Vicentina
Gadotti, ambos falecidos.Deixa
os filhos: Jose Dorival Collette;
Maria Iracildes Coletti Fernandes; Orivaldo Angelo Coletti; Eliseu Ivo Coletti, já falecido; Advanil
Aparecida
Coletti
Valarini.Deixou netos, bisnetos
e demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as
15:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala
05, seguindo para o cemitério
da Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ENEDINA DA CRUZ FURLAN faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 63 anos
de idade e era viúva do Sr. Jose
Edivaldo Furlan.Era filha do finado Sr. Jose Caetano da Cruz
e da Sra. Almeriza Monteiro dos
Santos Cruz. Deixa os filhos:
Edilene Furlan Bortoletto casada com Luiz Alberto Bortoletto;
Edinaldo Furlan casado com
Joice Furlan; Enedy Furlan. Deixa ainda netos e demais parentes. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Saltinho e seu sepul-

tamento deu-se ontem as
16:00 hs, saindo a urna mortuária da Igreja Catolica de Saltinho, seguindo para o Cemitério Municipal, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. JOANA DE TOLEDO PIRES
faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 83 anos de idade.
Era viuva do Sr. Fermiano Pires
de Toledo. Era filha do Sr.
Francelino Gil de Toledo e da
Sra. Maria leite de Toledo, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Reginaldo Aparecido de Toledo - Falecido era casado com
Iraides Estevão de Aruda Toledo, José Reinaldo de Toledo, Regina Aparecida de Toledo – viuva do Esmail de Fatima
Arruda, Maria Luzia de Toledo
Elias casada com Nagibe Elias, Maria Clara de Toledo, João
Marcos de Toledo casado com
Marcia dos Santos Toledo, Raquel Fernanda de Toledo dos
Santos casada com Cristiano
José dos Santos. Deixa netos,
bisnetos, tataraneto, demais
parentes e amigos. O seu corpo será transladado do Velório Parque da Ressurreição –
Sala B às 13:30hs para o Cemitério Municipal do Distrito
de Laras, onde será inumado
em jazigo da família.(GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. NANCI RAMOS faleceu
ontem na cidade de São Pedro aos 76 anos de idade.Era
filha dos finados Sr. Horacio
Ramos e da Sra Encarnação
Ayres Ramos. Deixa parentes
e amigos. O seu sepultamento deu se ontem ás 14:00 h
saindo a urna mortuária do
Velório Memorial Bom Jesus
–Sala 1 seguindo para o Cemitério Municipal de São Pedro onde foi inumada em jazigo da família. Está sala possui serviço de velório on-line
consulte os familiares (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os Associados efetivos do GRÊMIO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS DE PIRACICABA a comparecerem na
Assembleia Geral Ordinária, a qual será realizada nas dependências do Grêmio dos Economiários Federais de Piracicaba,
sito a Rua Fioravante Cenedese, 1.677, bairro de Ártemis, Piracicaba-SP, no dia 18 (dezoito) de Julho de 2022 (segunda), em
PRIMEIRA chamada às 19h00, com presença de 50% (cinquenta por cento) mais um dos associados ou, não sendo atingido
referido quórum, em SEGUNDA chamada às 19h30, com a presença de qualquer número de associados, com a finalidade de
deliberarem sobre a seguinte pauta do dia:
1) Prestação de contas referente ao exercício de Julho de
2019 a Junho de 2022;
2) Eleger os membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal para o triênio Julho de 2022 a Junho de 2025;
3) Reingresso da ex-associada Eliete Rossi ao quadro de associados do GRÊMIO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS DE PIRACICABA, conforme decisão judicial digita nº 101646315.2017.8.26.0451 do TJSP;
4) Outros assuntos de interesse da Associação.
Piracicaba/SP, 06 de Julho de 2022
ROVILSON RIBEIRO
Presidente da Diretoria Executiva do Grêmio
dos Economiários Federais de Piracicaba

- 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 462022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 46/2022, Processo: 1214/2022, que tem por objeto a Aquisição de Dietas Enterais, conforme
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. As propostas serão acolhidas
com início no dia 07/07/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 21/07/
2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia
21/072022. 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, 06 de julho de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 265,50 aos cofres públicos
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PROGRAMAÇÃO

Rio das Pedras comemora
128 anos com passeios,
shows e orações

NOVA SEDE DO CAPS
O Centro de Atendimento Psico Social estará de casa nova
a partir deste final de semana. A nova sede da Unidade
agora está no bairro São Cristóvão num lugar muito maior
e melhor adaptado. A inaugu-

ração será neste sábado dia
09 de julho as 9 horas. Com
a nova sede a expectativa é
que todos que precisam do
serviço sejam tendidos com
mais conforto, melhor infra
estrutura e mais rapidez.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
PAULO EDUARDO FERREIRA e JESSICA BEATRIZ RODRIGUES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, soldador, nascido em Rio das Pedras SP, aos 22/02/1989, residente e domiciliado na Avenida
Doutor Darwin do Amaral Viegas, nº 617, bairro Jardim
São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP, filho de NATALIO
FERREIRA e de MARIA APARECIDA PEREIRA FERREIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, balconista, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 23/
11/1989, residente e domiciliada na avenida Doutor Darwin do Amaral Viegas, nº 617, bairro Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP, filha de MARIO LUIZ RODRIGUES e de MARIA DE FÁTIMA MESSIAS RODRIGUES.

Final de semana está repleto de atrações para celebrar o aniversário
do Município, que completa 128 anos neste domingo, 10 de julho
Dia 10 de julho marca a
chegada dos 128 anos de Rio
das Pedras e a cidade ganha
uma programação especial para
isso. O aniversário será comemorado de diversas maneiras e
durante todo o mês de julho.
A programação do próximo
final de semana inclui passeios de
trenzinho gratuito na quinta e sexta-feira, com saída na praça da
Concha Acústica, a partir das
13h.Na sexta, os passeios continu-

am durante o dia e a noite haverá
show na praça com a banda da
cidade Last Freak com rock autoral e também covers internacionais. Na sequencia, a banda Metamorfose Ambulante com tributo
a Raul Seixas faz sua apresentação.
O sábado traz a Cruzada
Evangélica, que começa com
carreata a partir do portal, às
13h, e segue com shows na praça om diversos cantores e destaque especial para Robinson

Monteiro, Samuel Tayrone, André e Felipe e outros artistas.
A parte religiosa continua no
sábado às 17h30 com missa na Igreja Matriz com celebração feita pelo
Bispo Dom Evair Araújo da Fonseca. Às 23h, acontece o tradicional
baile de aniversário com a Banda Chapéu da Máfia no Clube de Campo.
No domingo, a programação
começa já cedo com o passeio ciclístico saindo as 8h do Posto Riopedrense. Ainda pela manhã

acontece o Jogo das Estrelas com
craques do futebol nacional que
foram destaque anos atrás.
À tarde, a Radio 92 FM vem
com seu show trazendo diversos
artistas incluindo João Carreiro,
Raffa Torres, Ricardo e João
Fernando, Oscar Steves, Nayra
Deys, Mc Pipoquinha e Paty Mel
(pisadinha), entre outros. A programação seguirá com eventos
esportivos, inaugurações e outros até o início de agosto.

S OLIDARIEDADE

Fundo Social faz entrega agasalhos
Todo o esforço feito por diversos setores da prefeitura e também da iniciativa privada, voluntários e outros foi finalmente concluída no último final de semana.
Centenas de famílias foram retirar as doações que acontece-

ram de forma diferente este ano.
As famílias entravam de 10 em 10
na “Barraca do Padre” onde podiam ver as roupas e escolher conforme as características da família.
isso deu ás famílias a chance
de escolher aquilo que mais se ade-

qua ao perfil de cada uma, seja
pelo tamanho, pela cor, pelo estilo.
E a cada novo grupo que entrava,
parte das roupas era reposta de forma que todos tivessem acesso à escolhas variadas e com qualidade.
Além disso foram entregues

“vales” que serão trocados por cobertores comprados pela prefeitura e que serão doados na próxima
semana. A doação pode trazer mais
conforto e qualidade de vida para
os cidadãos mais vulneráveis da
cidade, incluindo crianças e bebês.

Fotos: Divulgação

GLAUBER DE OLIVEIRA GUEDES e ELISANGELA CRISTIANE DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante de produção, nascido em Brejo
Santo - CE, aos 11/07/1995, residente e domiciliado na
rua Lúcia Kohller Segatto, nº 312, bairro Jardim Bela Vista, Rio das Pedras - SP, filho de GUTEMBERG JUCA
GUEDES e de MARIA LÊDIVANIA DE OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, funcionária
pública, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 07/02/1979,
residente e domiciliada na rua Lúcia Kohller Segatto, nº
312, bairro Jardim Bela Vista, Rio das Pedras - SP, filha de
BENEDITO DA SILVA e de AURIA BARBOSA DA SILVA.
OSWALDO CRUZ LEMES e JOSIANE LOURENÇO DA
SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, eletricista, nascido em Wenceslau Braz - PR, aos
03/05/1982, residente e domiciliado na rua Leonildo Rosinelli, nº 32, bairro José Angelo Montagnani, Rio das Pedras - SP, filho de ANTONIO CRUZ LEMES e de MARIA
ZILDA GONÇALVES LEMES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, costureira, nascida em Tamarana - PR, aos 30/08/1985, residente e domiciliada na rua
Leonildo Rosinelli, nº 32, bairro José Angelo Montagnani,
Rio das Pedras - SP, filha de ISAIAS LOURENÇO DA SILVA e de MARIA DE LOURDES MORAES DA SILVA.
LUAN CARLOS BENTO e ARIANE PAVÃO DOS SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, nascido em Rio das Pedras - SP, aos
05/05/1995, residente e domiciliado na avenida Doutor
Darwin do Amaral Viegas, nº 828, bairro Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP, filho de LUIZ CARLOS BENTO e de ANA CLOTILDE CAMILLO BENTO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa,
nascida em Capivari - SP, aos 26/11/1995, residente e domiciliada na rua Ângelo Rossi, nº 12, bairro Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filha de MARCELO PAVÃO DOS
SANTOS e de EDILAINE DE BARROS PAVÃO SANTOS.

INSTITUTO ARCOR
A parceria entre o Instituto Arcor e a Secretaria de Educação de
Rio das Pedras continua trazendo bons frutos. Na semana passada aconteceu a oficina “Um Novo Olhar para a Infância” onde as
professoras de educação infantil puderam participar de três oficinas de aprimoramento em salas de aula. Os cursos de Ateliê de

Artesanato, Argila e Mesa posta trouxeram realmente um novo olhar
sobre estes temas propondo novas formas de abordar a criança
fazendo se sentir envolvida no ambiente e pronta para novas descobertas. O curso desafiou os professores a saíram dos mesmos lugares de sempre e oferecerem novas opções aos alunos.

Fotos: Divulgação

JULIO CESAR ALVES e TATIANE CORRÊA, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, médico, nascido em Piracicaba - SP, aos 30/01/1959, residente e domiciliado na rua Fortaleza, nº 11, bairro Glebas Califórnia, Piracicaba - SP, filho de ANTONIO JOSÉ
ALVES e de MARIA EDITH THOMAZI ALVES; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, autônoma,
nascida em Rio das Pedras - SP, aos 05/01/1986, residente e domiciliada na rua Vereador Antonio Marino, nº
265, bairro Jorge Coury, Rio das Pedras - SP, filha de JOSÉ
ANTONIO CORRÊA e de ROSANA PETRINI CORRÊA.
RODNEI LUIS FONSECA e FRANCISCA RIVONEIDE
GONÇALVES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de produção, nascido em Piracicaba - SP, aos 23/06/1992, residente e domiciliado Na
Rua Natal Luiz Martim, nº 77, Vitória Perin Cezarino, Rio
das Pedras - SP, filho de RODINEI LUIS DA FONSECA e
de MARINA PINTO ESCOBAR; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascida em Rio das
Pedras - SP, aos 23/06/1978, residente e domiciliada Rua
Rua Natal Luiz Martim, nº 77, Vitória Perin Cezarino, Rio
das Pedras - SP, filha de COSMO GONÇALVES BEZERRA e de FRANCISCA MENEZES GONÇALVES.
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,07
de julho de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA.

CARROS ANTIGOS
Por mais um ano, a avenida Elias Candido Ayres ficou cheia
de carros antigos, famílias e atrações. O 2º Encontro de Carros Antigos, realizado com apoio da Prefeitura Municipal de

Rio das Pedras, trouxe bandas de rock, praça de alimentação
com food truck e centenas de carros antigos. O evento tem tudo
para se tornar um clássico na agenda de festas da cidade.
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