SÃO PEDRO
Nesta quinta (14), às 12h30,
serão inauguradas duas importantes conquistas para São Pedro:
o Poupatempo e o Meu Pet “Vanessa Targher”, que vai oferecer
serviços de assistência à saúde
animal para cães e gatos. Estão
confirmadas as presenças dos secretários estaduais da Saúde, Jean
Gorinchteyn, e da Casa Civil, Cauê
Macris. A solenidade será no Meu
Pet, localizado na avenida Paschoal Antonelli, sem número, ao
lado do Centro de Convenções.
TREVISAN — I
“Considerando que recorri da
sentença proferida em primeira
Instância, a qual foi convertida em
multa de três salários mínimos
por suposto porte de arma. Ontem (terça-feira, dia 12), durante julgamento no Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo,
o desembargador revisor divergiu da sentença dos demais dois
desembargadores, o qual julgou
pela absolvição”, informa o vereador Laércio Trevisan Junior
(PL), com referência à nota publicada ontem, 13, nesta coluna.
TREVISAN — II
E continua o esclarecimento:
“Com o voto do desembargador
revisor, tenho o direito ao ingresso jurídico de embargos infringentes, o que possibilitará e garantirá
um novo julgamento no Tribunal
de Justiça, agora, com um colegiado de cinco desembargadores, com
uma nova tese jurídica a ser elaborada pelos meus advogados, portanto, segue a ação sub judice”.

TREVISAN — III
E ainda o vereador Trevisan
destaca: “Ressalto que tal fato
nada tem a ver com o meu mandato de vereador e tudo será devidamente esclarecido nos autos.”
Anotado, e sem comentários, porque este Capiau continua bem
cansado e idoso a cada dia que
passa, pois vêm os anos sobre
mais de 50 anos de jornal diário.
PARALISADO – I
Agentes censitários de Artemis e Santa Teresinha e o coordenador da Sub-Região de São
Pedro informam que, em virtude do não pagamento dos salários e dos auxílios a alguns colegas, continuam paralisados por
tempo indeterminado. A mobilização foi iniciada no último dia 8.
PARALISADO – II
Eles informam que o IBGE
não sinalizou para a solução desse e de demais problemas apontados, preferindo uma resposta
– publicada em matéria do JP do
dia 9, segundo os grevistas –,
“que não condiz com a realidade
dos documentos apresentados
na data da contratação, nem do
cronograma apertado em virtude dos atrasos com equipamentos e outros”, acrescentam.
PARALISADO – III
Na busca de soluções, houve
ainda uma reunião, ontem, 13, no
início da noite. O Posto ÁrtemisSanta Teresinha é responsável por
146 setores censitários (107 urbanos, objetos da pesquisa inicial) e
pelo curso preparatório de 60 recenseadores, com início agendado para 18 de julho, bem como
por sua contratação a partir do
dia 25. O não atendimento das
demandas resulta também na
paralisação desse processo e, portanto, do Censo 2022 na cidade.
Edição: 14 páginas

Mais de 13 mil famílias de Piracicaba
precisam atualizar o Cadastro Único
Prefeitura fará atendimento das famílias para atualização aos
sábados e também durante a semana, na Central do CadÚnico
Pelo menos 13.415 famílias de
Piracicaba, beneficiárias de programas sociais do governo federal, precisam atualizar os dados
no Cadastro Único. A ferramenta do CadÚnico é o instrumento
de inclusão de famílias de baixa
renda para o recebimento de benefícios como o Auxílio Brasil,
Tarifa Social de Energia Elétrica
e Benefício da Prestação Continuada (BPC) para idosos e pessoas
com deficiência. A atualização,
agendada pela Central do Cadastro Único, será feita pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, aos sábados, nos
dias 23 e 30/07; 06, 20 e 27/08 e

02 e 17/09, sempre das 8h às 14h,
nos Centros Digitais dos bairros
Mário Dedini, Parque Piracicaba,
Monte Rey, Primeiro de Maio,
Santa Fé, Jardim Tóquio e Eldorado, respectivamente. Além disso, o atendimento para atualização também será realizado diretamente na Central, de segunda
a quinta-feira, com agendamento prévio. O objetivo é garantir
melhor acesso e agilidade à população. “Com a pandemia houve uma diminuição do índice de
atualização para 64% no município e para atingir a meta de 80%
dos cadastros atualizados, pensamos em levar os entrevistadores nos territórios de forma des-

centralizada e oferecer às famílias a chance de não correr o risco de perder seus benefícios”, explicou Euclidia Fioravante, secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
REVISÃO — A revisão dos
dados é necessária para as famílias que estão há mais de dois anos
sem atualizar, ou sempre que houver alguma alteração, seja por endereço, composição familiar ou
situação de trabalho e renda.
DOCUMENTAÇÃO — O
beneficiário deverá se dirigir ao
local de atendimento agendado pela Central do Cadastro
Único com a documentação necessária (documento oficial

com foto, CPF e certidão de
nascimento de todos os membros familiares, certidão de casamento, título de eleitor, cartão do Posto de Saúde, carteira
profissional de todos os membros,
comprovante de renda e residência, nome da escola e série ou declaração de matrícula escolar;
comprovantes das despesas familiares – aluguel, conta atual de
água, luz, transporte, medicamentos, gás e outras despesas).
SERVIÇO
Central do Cadastro Único.
Rua XV de Novembro,
1.219, Centro. Telefone: (19)
3422.9052 / 3435.4161.

Linhas de ônibus terão
mais viagens em dias úteis
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito
e Transportes (Semuttran), determinou à empresa TUPi Transportes acréscimo de viagens em dias
úteis nas linhas 222 – Jardim
Oriente, 225 – Água Branca, 007Nova América e 304 – Monte Líbano/TPA.Na linha 304 – Monte
Líbano/TPA o acréscimo vai começar a partir de sábado, 16/07,

e vai ocorrer também aos sábados. A partir de segunda-feira,
18/07, será a vez das linhas 222
– Jardim Oriente e 225 – Nova
América nos dias úteis. Na linha
007 – Nova América o acréscimo de viagens em dias úteis começa em 25/07.Os informes com
os acréscimos de viagens estão
disponíveis no site da empresa
T U P i e m h ttps://www.tupi
transporte.com.br/comunicados.

Divulgação/CCS

CERTIFICAÇÃO ESG
O prefeito Luciano Almeida
ressaltou, durante o lançamento, terça (12), que o programa de certificação ESG

é uma iniciativa para que o
município seja um indutor
dessas políticas para empresas e sociedade. A4
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BISPO VISITA O IHGP
Visita ilustre dias destes no
Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP): o
Bispo da Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo
da Fonseca, foi recebido
por diretores e fundadores

PRÉ-CANDIDATO AO SENADO
Na tarde de ontem (13), o exministro e ex-deputado federal Aldo Rebelo visitou a redação de A Tribuna Piracicabana, acompanhado pelo presidente do PDT local, Max Pavanello (esquerda), e da pré-candidata a deputada estadual
pelo PSD Carolina Angelelli.
Como pré-candidato ao Senado, pelo PDT paulista, Rebelo
cumpriu agenda na cidade,
participando por mais de uma
hora do Programa Comentaristas da Rádio Educadora,

sob direção de Jairinho Mattos. Visitou correligionários e,
em A Tribuna, recebido pelo
diretor Evaldo Vicente (direita),
lembrou dos “bons tempos de
João Herrmann Netto, sempre
um companheiro presente em
todas as situações, destemido
e lutador pelas causas públicas”. Jornalista e escritor, Aldo
Rebelo entregou um exemplar
do livro “O Quinto Movimento”
(propostas para uma Construção Inacabada), editado pela
JÁ, editora de Porto Alegre.

da entidade. Na foto, Vitor
Ve n c o v s k y, p a d r e P a u l o
Carlos, Dom Devair, Valdiza Capranico, Antonio Messias Galdino, Marly Perecin,
Edson Rontani Júnior, Jamil Abib e Sylvana Zein.
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Senso comum materno
José Renato Nalini

A

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

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

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

Coluna Espírita
namentos maternos que representam a maior prova de que o
“currículo oculto” é mais importante do que o conteúdo das aulas convencionais. Se as mães pudessem orientar a pedagogia utilizada pela escola pública, sem dúvida os que dela saíssem estariam
mais apetrechados a uma sobrevivência digna e mais prazerosa.
A educação começa na família. Mãe na escola é sinal de um
aprendizado eficaz, eficiente e
efetivo. O senso comum supera
qualquer escola pedagógica, por
mais sofisticada ela se apresente.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

Risco fiscal e os alertas do TC-SP
Dimas Ramalho

A

Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, é, sem dúvida,
uma lei pedagógica. Extrai-se de seu corpo normativo um
objetivo estruturante que exige
dos gestores públicos uma ação
planejada, transparente, capaz de
prevenir riscos e voltada ao equilíbrio entre receitas e despesas.
Assim, embora esse diploma
legal contemple dispositivos sancionatórios, o núcleo central da
LRF compõe-se de preceitos prudenciais e preventivos que impõe
deveres acautelatórios relativos à
observância de metas e resultados
e à obrigação de reconduzir as
contas públicas aos patamares limítrofes fixados na legislação.
Por sua vez, os órgãos de
controle, notadamente os Tribunais de Contas, são chamados à vigilância permanente,
cabendo-lhes alertar e advertir os responsáveis ante mera
possibilidade de riscos fiscais.
Com base nessa missão, nos
termos do art. 59, § 1º, da LRF,
o Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo expediu, recentemente, o Comunicado GP nº 24/
2022 no qual alertou as Câmaras Municipais e as Prefeituras
do Estado de São Paulo sobre o
possível comprometimento da
gestão financeira e orçamentária.
Pelos levantamentos realizados, analisando os dados do
primeiro bimestre de 2022, 85%
dos municípios sob a jurisdição
da Corte de Contas paulista
apresentaram distorções que
podem, no futuro, afetar o equilíbrio nas contas públicas.

Detalhando os números,
constata-se que a arrecadação
de 99 municípios ficou abaixo
da meta bimestral fixada, bem
como 79,81% das Prefeituras fiscalizadas pelo Tribunal não alcançaram, no período, o resultado primário estabelecido
nas respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias, as LDOs.
Nesses casos, afastando a
hipótese de erros técnicos na estimativa de receitas, a LRF impõe que os Poderes devem adotar, compulsoriamente, estratégias de contingenciamento de
gastos no intuito de assegurar a
consecução das metas fiscais.
Acentuo a importância de
manter a realização de receitas
dentro da previsão consignada na
LDO, pois o êxito no cumprimento
das metas de arrecadação e de resultado primário é um dos pilares
da responsabilidade fiscal, sem o
qual não é possível conceder benefícios tributários, criar, expandir ou aperfeiçoar a ação governamental, muito menos majorar
despesas de caráter continuado e
implementar políticas públicas.
Um outro vetor de risco
apurado pelo Tribunal de Contas – e que constou dos alertas
– refere-se à probabilidade de
transgressão do limite de despesa com pessoal. Segundo a
LRF, a despesa laboral nos municípios não pode exceder a 60%
da receita corrente líquida, devendo o Tribunal de Contas expedir o alerta quando o gasto total
com pessoal chegar a 90% do limite. Nessa situação estão apenas
3,72% dos municípios paulistas.
Apesar de ser um número re-

Acentuo a
importância
de manter a
realização de
receitas dentro
da previsão
consignada na LDO
duzido, esse dado é relevante, pois
o percentual limite é calculado
com base na receita corrente líquida, de modo que a baixa performance na arrecadação pode
ter consequências diretas na definição do montante máximo destinado à despesa com pessoal.
Os efeitos da inobservância
desse teto de gastos são particularmente graves, o que inclui a
proibição de contratar operações
de crédito e o não recebimento
de transferências voluntárias.
Observo que muitos municípios constroem suas políticas
sociais e assistenciais com o
lastro financeiro de repasses
voluntários encaminhados pela
União e pelos Estados. Portanto, obstar o recebimento de tais
recursos traria considerável
prejuízo às populações locais.
Mas ressalvo que todo o
quadro revelado pelos alertas
da Corte de Contas paulista traduz um prognóstico momentâneo, uma vez que o curso da
execução orçamentária poderá
reverter, positivamente, o cenário que agora se apresenta.
Todavia, é preciso cautela. O horizonte futuro parece
pouco favorável.
Sem entrar no mérito das
discussões sobre desonerações e

isenções tributárias incidentes
sobre as operações com combustíveis, verifico que a União pretende abrir mão de impostos e
contribuições cuja arrecadação
deveria ser partilhada, por
mandamento constitucional,
com os entes subnacionais.
Nessa perspectiva, ainda que
o Governo Central tenha proposto
compensar os Estados e Municípios em razão das perdas de receita,
é recomendável que os gestores
se orientem com maior precaução, reforçando as medidas de
planejamento em vista de cenários adversos que se avizinham.
Um bom caminho a ser seguido está na própria LRF que
traz solução ajustada para momento. Constatado o risco de
descumprimento das metas de
resultado fiscal impende, com
urgência, a redefinição das despesas prioritárias, bem como a
intensificação da cobrança dos
haveres públicos, através de programas criativos e eficazes para
evitar fraudes tributárias.
Por fim, quanto ao Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, reforço que este ente de controle externo, dentro de suas atribuições constitucionais, está pronto
a contribuir não só com a emissão
de alertas, mas também com o
constante diálogo e com a promoção de cursos que podem oferecer
subsídios técnicos àqueles que almejam contribuir com o aperfeiçoamento da gestão pública.
———
Dimas Ramalho, presidente do Tribunal de
Contas do Estado de
São Paulo (TC-SP)

Qual o significado da
transfiguração de Jesus
Cristo no monte Tabor?
O brilho da
luz de Jesus
demonstrou a
sua superioridade
espiritual

Alvaro Vargas

A

transfiguração de Jesus no
monte Tabor foi relatada
por três evangelistas (Mateus,17:1-13; Marcos, 9:2-13 e
Lucas:9, 28-36). Intrigante é que
João, presente nesse evento, não
o tenha citado em seu Evangelho. Entretanto, embora não tenha descrito em detalhes, fora
mencionado por Pedro, uma testemunha ocular desse acontecimento(2 Pedro 1:17-19).Conforme os apóstolos, dias antes de
seguir para a Judeia, Jesus convidou Pedro e os irmãos Tiago e
João para orarem no monte Tabor. Chegando ao local, como estavam cansados,os apóstolos
adormeceram e foram despertos
pela cena inusitada deJesus se
apresentandotransfiguradoe
com o corporesplandecente, tendo ao seu lado dois antigos profetas hebreus,Moisés e Elias, que
viveram em 1500 a.C. e 900 a.C.,
respectivamente. Segundo Allan
Kardec (O Livro dos Médiuns,
item 122-123), a transfiguração
de Jesus consistiu na modificação do aspecto de seu corpo físico e a sua luz foi uma irradiação
fluídica do seu perispírito.
O diálogo que Jesus estabeleceu com esses espíritos serviu
para reafirmar a necessidade de
mantermos em bases sérias a comunicação com os “mortos”.
Proibida por Moisésquanto a utilização era por razões frívolas
(Levítico, 19:31; Deuteronômio,
18:11), ele como médium, mantinha constanteintercâmbio com o
mundo invisível. O brilho da luz
de Jesus demonstrou a sua superioridade espiritual em relação
aos dois profetas consagrados
pelo judaísmo.Elias havia reencarnado como João Batista (Mateus, 11:14), executado a mando
rei Herodes (Mateus, 6:14-29),
poucos meses após o início do
messianato de Jesus, cumprindo a profecia de sua volta antes
da vinda do Messias: “Eis que
vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor” (Malaquias,
4:5). A materialização dos espíritos de Moisés e Eliasao lado de
Jesus, pode ser interpretada
como mais uma confirmação de
que o Mestre nazareno era de
fato o Messias esperado (Isaías,
52:13-53:12). A aparição de João
Batista como o profeta Elias ocorreu pela sua vontade de apresentar-se dessa forma, já que possui, pelo seu nível evolutivo, a

habilidade de moldar o seu corpo espiritual conforme a sua
vontade. No término desse encontro de Jesus com os dois espíritos materializados, ocorreu
um fenômeno de voz direta vindo das esferas espirituais superiores: “Este é o meu Filho amado: ouvi-o!” (Mateus, 17:1-9);
uma clara indicação de que Jesus é o nosso irmão maior, modelo e guia da humanidade.
Conforme o espírito Yvonne
Pereira (NEVES, W. Encontros
com Jesus, cap. 14), esse episódio
foi muito importante, servindo
para o Mestre nazareno avaliar a
divulgação da Boa-nova na Galileia, e o início de sua jornada na
Judeia, em outubro de 32 d.C.,
que culminaria com a tragédia do
Gólgota em Jerusalém, no mês de
abril do ano 33 d.C. Com a sua
visão de futuro, Jesus relacionou
os episódios que ocorreriam desde a sua prisão e martírio; a traição de Judas e as suas reencarnações expiatórias até redimir-se;
as duas Grandes Guerras Mundiais que adviriam como necessárias ao carma coletivo dos hebreus e romanos; a importância
do surgimento de um povo alegre
no hemisfério sul do planeta, sem
raça definida, devido àmiscigenação de diferentes etnias, onde seria uma região também reservada para os futuros habitantes do
hemisfério norte, cansados dos
conflitos de diversas ordens.
Analisando a transfiguração
de Jesus, o espírito Emanuel
(XAVIER, F. C. Consolador, q.
310), cita que “todas as expressões do Evangelho possuem uma
significação divina e, no Tabor,
contemplamos a grande lição de
que o homem deve viver a sua
existência, no mundo, sabendo
que pertence ao Céu, por sua sagrada origem, sendo indispensável, desse modo, que se desmaterialize, a todos os instantes, para
que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração.”
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Justiça Federal estimula calote nos precatórios alimentares
João Badari

A

advocacia acordou no último
dia 6 de junho
de 2022 com uma inesperada notícia: o não
pagamento dos precatórios federais destacados para 2022. Estes
pagamentos ocorreriam nos próximos meses, porém o
Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF4) informou que os
mesmos não seriam pagos.
Já era esperado que todos os
precatórios federais não fossem
pagos neste ano, tal redução de pagamentos foi amparada pelas emendas constitucionais 113 e 114, originadas pela PEC dos Precatórios.
A aprovação da PEC dos Precatórios estabeleceu um limite
para o pagamento e foi uma das
formas encontradas pelo Governo Federal para furar o teto de
gastos e enviar o dinheiro devido para o pagamento de outras
despesas, como o Auxílio Brasil.
Mas afinal, o que são precatórios? De uma forma bem simples: os precatórios são dívidas
públicas decorrentes de processos judiciais. Se a União perde

uma ação judicial e
passa a ter como credor um particular, se
o valor exceder 60 salários mínimos ele se
torna um precatório,
que é o termo utilizado
para definir a dívida.
E a consequência
prática do não pagamento de uma dívida é
a perda confiança do mercado
com relação ao devedor. Isto traz
um sério abalo na credibilidade
do país com relação a sua responsabilidade financeira, de maneira nacional e fora do Brasil. Arcar com as próprias dívidas é pressuposto básico de credibilidade.
Estes valores que não serão
pagos vão trazer terríveis consequências na vida dos idosos brasileiros, que aguardam por anos (alguns, décadas), o pagamento do
seu processo judicial que a União
foi derrotada. São pessoas de idade avançada que estavam contando com este valor para custear gastos básicos como plano de
saúde, remédios, alimentação,
higiene, moradia e vestuário.
E com essa nova medida da
Justiça Federal, tivemos mais um
capítulo desta assombrosa nove-
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Os honorários
advocatícios
destacados são
parte integrante
do valor devido
a cada credor
la, onde os precatórios que serão
pagos no ano de 2022, a parte contratual destacada pelos advogados
não será paga este ano. E não existe previsão para o pagamento.
Quando o advogado ajuíza
uma ação contra o INSS, na maioria dos casos ele faz um contrato
de risco, onde só irá receber valores se o cliente vencer a causa.
Após a vitória o advogado possui
contratualmente direito a uma porcentagem, limitada pela tabela da
OAB, ao valor que venceu. O destaque de precatório é a possibilidade
prevista em lei de peticionar o seu
contrato de prestação de serviços
no processo e pedir para o juiz dividir a sua parte. Simples assim.
Portanto, o valor é o mesmo,
ele não se diferencia do valor principal, onde o magistrado apenas
já divide o que é devido a quem. E
agora, surpreendentemente, temos
a divulgação de que os honorários
destacados não serão pagos este ano.
Esta decisão foi tomada pelo
TRF da 4ª Região, e entendemos
ser ilegal, não apenas pelo caráter alimentar deste recebimento,
mas também pelo motivo do valor destacado não poder ser diferenciado do valor do seu cliente.

Os advogados que por anos
batalharam por seus clientes não
irão receber pelo fruto da sua
conquista, e advogado vive de
honorário, é com estes valores
que custeia seu escritório e também a sua vida pessoal, por isso
o cunho alimentar da obrigação.
O TRF4 incluiu de maneira
indevida os honorários advocatícios no quinto escalão de recebimentos, junto das dívidas da
Fazenda Nacional de caráter
não alimentar. O próprio CPC de
2015 estabelece em seu artigo
85, §14, que os “honorários
constituem direito do advogado,
e tem natureza alimentar, com
os mesmos privilégios de créditos oriundos da legislação do
trabalho”. Este também é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça ao julgar o Tema 637.
Não existe diferenciação
entre um honorário destacado
e os sucumbenciais, nem mesmo com relação ao destinatário,
seja ele uma sociedade advocatícia ou um advogado pessoa física. Ambos têm como finalidade alimentar o seu recebedor.
A Resolução 458 de 2017 do
Conselho da Justiça Federal estabelece que o destaque de honorários não implica a emissão
de ordens de pagamentos distintas, condicionando este recebimento ao pagamento do principal. Como não podem ser diferenciadas, as ordens de pagamento devem ocorrer conjuntamen-

te, demonstrando clara ilegalidade o entendimento contrário.
Como existe a preferência no
pagamento dos honorários sucumbenciais e contratuais que
possuem o reconhecido caráter
alimentar, não se pode desconsiderar a preferência dos honorários destacados. Isso causa
até mesmo uma quebra no princípio da isonomia, pois o advogado que venceu demanda contra a União e não destacou seus
honorários irá receber preferencialmente, porém o colega que
venceu a mesma demanda, e
utilizou a prerrogativa legal de
destacar sua parte, não irá.
A situação é tão teratológica que teremos advogados, dentro de um mesmo processo, que
pediram para destacar a sua
parte, levando ao juiz o seu contrato e a concordância do cliente, que não irão receber e o outro
colega que irá, pois não pediu
para separar os valores. É isso
mesmo, dentro do mesmo processo esta situação irá ocorrer.
Os honorários advocatícios destacados são parte integrante do valor devido a cada
credor, como estabelecido pela
Resolução 670 de 2020 do Conselho da Justiça Federal, não
sendo considerado outra espécie de precatório ou crédito
acessório do valor principal.
E aqui trazemos para o debate a questão da informalidade
e do recolhimento de impostos.

Os advogados que destacam seus
honorários mostram claramente para a Receita Federal o quanto receberam e recolhem os tributos referentes a este recebimento. Prejudicar quem faz o
correto é estimular a informalidade e sonegação de impostos.
Frisamos: a verba a ser paga
é a mesma, onde o precatório destacado é parte do precatório total.
De forma obrigatória, jurisprudencial, legal, principiológica e
conceitual um não se desvincula e
acompanha o outro. O precatório
principal e o destacado não são
frutos diferentes da mesma árvore, e sim o mesmo fruto, onde o
destacado é a parte do advogado
que foi quem plantou esta árvore e a regou. Nada mais justo que
se alimente desse fruto no mesmo momento que seu cliente.
Esperamos que os Tribunais Regionais Federais não
adotem tal procedimento, e que
o TRF4 revise esta orientação,
pois a mesma se mostra evidentemente ilegal, indo contra o
Estatuto da OAB, Resoluções do
CJF e tema julgado pelo STJ. A
preferência de pagamento da verba alimentar deve ser respeitada,
pois é fruto de árduo trabalho e
é a subsistência do advogado.
———
João Badari, advogado
especialista em Direito
Previdenciário e sócio
do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados
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E SCOLA

CHEGANDO
AS CONVENÇÕES
Dia 20 (quarta-feira), abrese o período para as convenções
partidárias, prazo válido até 5 de
agosto. Muitos já estão prontos,
e também muitos ainda negociam. Convenção do PT (Lula/Alckmin) será em São Paulo, dia
21/julho, e do PL (Bolsonaro/
Braga Neto), dia 24/julho, no Rio
de Janeiro. O estado de São Paulo tem seus principais candidatos com vices indefinidos. Fernando Haddad (PT) diz que ainda procura o vice dos sonhos, que
seria Marina Silva (Rede). Rodri-

go Garcia (PSDB) tem vários nomes, contudo, evita atritos com
os partidos: negociação mais
avançada é com o União Brasil.
Tarcísio de Freitas (Republicanos) deverá ter Gilberto Kassab
ao seu lado, com o PSD oficializando o nome de Felício Ramuth. Aliás, Kassab ainda estaria
em dúvida: Bolsonaro ou Lula?
PONTO FINAL
Argentina está comprando
150 blindados Guarani do Brasil. Como deve para o governo
brasileiro, a operação de financiamento envolveria Israel.

Política da morte: avanço
da violência e cultura
do ódio no Brasil
Luís Fernando Lopes

E

stamos em ano
eleitoral no Brasil. A pouco menos de 100 dias do pleito, assistimos a um espetáculo de horrores,
abarrotado de ações violentas, motivadas por
algumas autoridades
públicas irresponsáveis incentivadoras da cultura do ódio, que, infelizmente, têm terminado em
mortes. Até pouco tempo, o discurso de ódio esteve restrito ao
espaço das redes sociais e limitado a ofensas e violência verbal.
Atualmente as ações já extrapolaram muito o âmbito retórico.
Diante desse cenário de total rompimento do pacto democrático, no qual o medo é utilizado como estratégia eleitoreira,
vemos o extremismo fazendo vítimas. Acrescenta-se a isso a manipulação política e econômica
que interfere nas instituições
públicas, meios de comunicação,
igrejas, entre outros espaços, acovardando-as e forçando-as a
transmitir a impressão de uma
normalidade já há muito tempo
inexistente em nosso país.
Infelizmente, os frutos envenenados do ódio semeado aparecem cada vez mais. E quando
se espera das autoridades públicas um mínimo de compreensão
e tratamento adequado da situação a fim de evitar maiores tragédias, o que constatamos por
parte de alguns é o descaso ou
incentivo à violência, ainda que
por meio de uma retórica subliminar direcionada a extremistas
em grande parte desprovidos de
freios ético-morais. O que fazer
diante de tantos absurdos?
O medo é uma força avassaladora. Em especial em ambientes que trazem um contexto no qual manipulação e fanatismo ganham cada vez mais espaço. Entretanto, paradoxalmente, essa força, destruidora
também pode se tornar um

freio para evitar piores consequências.
Como propõe, por
exemplo, Hans Jonas,
filósofo alemão e autor da obra “O Princípio da Responsabilidade”, a heurística
do temor não deve
nos paralisar, mas
nos levar a agir criativamente para evitar as ações
e suas consequências nefastas,
antes que elas sejam feitas.

É preciso
pararo ódio!
Não nascemos
para odiar
É preciso parar o ódio! Não
nascemos para odiar. A essência do humano é amor e cuidado. Contudo, em tempos de abuso de poder, arrogância, autoritarismo, manipulação ideológico-religiosa, entre outras mazelas que provocam a desumanização em larga escala, o cuidado com o ser humano, o planeta
e tudo o mais que nele habita
torna-se quase uma utopia.
A ganância desenfreada de
alguns, acompanhada da busca
insana pelo poder e sua manutenção, tem nos conduzido a um
estado de barbárie, que é totalmente incompatível com a essência do que significa ser humano.
Diante dessa trágica realidade,
apelamos à sensatez, aos sentimentos mais profundos de cuidado que despertam nosso humanismo, para que o ódio seja
contido e a paz se torne a nossa
meta e sonho alcançado.
———
Luís Fernando Lopes é
mestre e doutor em Educação. Professor do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Educação e Novas Tecnologias e da
Área de Humanidades
do Centro Universitário
Internacional Uninter

Centenária, Barão do Rio Branco
recebe moção de aplausos
Aos 125 anos, escola alcançou Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do
Estado de São Paulo) maior do que a média da Diretoria de Ensino e do Estado
Os 125 anos de existência da
Escola Estadual Barão do Rio
Branco foram homenageados através da entrega da moção de aplausos 32/2022, de autoria do vereador Thiago Ribeiro (PSC). A diretora da unidade, Ana Paula do
Carmo, e o vice-diretor, Washington Barros Martins Filho, receberam a homenagem, em cerimônia na terça-feira (12), na sala
de reuniões da Presidência.
A pedra fundamental do
grupo escolar foi assentada em
uma solenidade realizada em 17
de julho de 1895 e, em 1897, a
unidade passou a funcionar. O
prédio teve o projeto idealizado
pelos arquitetos Ramos de Azevedo, que desenvolveu as plantas, e
Victor Dubugras, autor das fachadas. As obras foram executadas pelo engenheiro Joaquim de
Oliveira Braga. O arquiteto Ramos
de Azevedo foi um dos percursores do que posteriormente seria
conhecida como “Arquitetura Escolar Paulista”. Já Dubugras é
considerado atualmente percursor da arquitetura racionalista e
protomodernista em São Paulo.
Quando a escola completou

20 anos, recebeu o nome do diplomata brasileiro José Maria da
Silva Paranhos Júnior, o “Barão
do Rio Branco”. Atualmente a escola atende cerca de 600 alunos
do Ensino Médio e Ensino Fundamental, possui sala de recursos que atende alunos com dificuldades de aprendizado, laboratórios de informática e ciências,
quadra de esportes e sala de leitura, entre outros equipamentos.
“É dali que sai o jovem preparado para o mercado de trabalho,
dali sai o amanhã”, destacou o vereador Thiago Ribeiro (PSC). Ele ainda salientou o profissionalismo e a
excelência na gestão da unidade.
A diretora lembrou que a qualidade do trabalho é fruto da atuação de muitas pessoas e também
dos alunos. “Nossa escola é antiga, mas não é velha. É uma escola
atualizada”, disse a educadora, ao
lembrar que a unidade é a que possui maior número de computadores do Estado. “Nosso objetivo é
transformar os alunos em cidadãos para que eles sejam transformadores. Esse trabalho está fazendo com que nossos alunos cresçam e eles agarram isso. O sonho

Divulgação

A diretora, Ana Paula do Carmo, e o vice-diretor, Washington Barros
Martins Filho, receberam a homenagem em cerimônia na terça (12)

de uma criança transforma o
mundo e precisamos ensinar nossas crianças a sonhar”, avaliou.
Segundo a diretora, a escola
foi recentemente homenageada
pelo Governo do Estado pelo programa de inclusão dos estudantes durante a pandemia e recebeu nota do Idesp (Índice de
Desenvolvimento da Educação
do Estado de São Paulo) maior
que a média da Diretoria de

Ensino e até mesmo do Estado.
“É um trabalho árduo e nos sentimos reconhecidos”, colocou.
Para o vice-diretor, Washington Barros Martins Filho,
a entrega da moção marca um
momento histórico. “É um trabalho desafiador que temos que
enfrentar diariamente”, disse.
Em nome da equipe da escola e
dos alunos, ele agradeceu a
oportunidade e a homenagem.

J IU - JITSU

Medalha de ouro rende moção de aplausos a atleta de 13 anos
Com apenas 13 anos de idade, a atleta Emanuelly Paiva Generoso, a Manu, já é uma promessa para o jiu-jitsu nacional. O esporte, que ela pratica desde os seis
anos de idade, resultou na recente
conquista da medalha de ouro no
Campeonato Brasileiro da categoria. Pelo feito, ela foi homenageada pela Câmara Municipal de
Piracicaba, através da moção de
aplausos 88/2022, de autoria do
vereador Thiago Ribeiro (PSC),
entregue nesta terça-feira (12),
em cerimônia realizada na sala
de reuniões da Presidência.
A conquista do campeonato
ocorreu em 15 de maio, no ginásio
José Corrêa, na cidade de Barueri,
em São Paulo. A atleta cursa o oitavo ano do ensino fundamental
na Escola Estadual Hélio Nehring
e tem uma rotina diária de treinos pesados com os professores
Flávio Junqueira e Roberta Medeiros, na academia Alliance. Na
solenidade promovida pela Câma-
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Thiago Ribeiro (PSC) homenageou a atleta Emanuelly Paiva Generoso

ra, estiveram presentes os familiares de Emanuelly, que aplaudiram a conquista da jovem atleta.
“Para nós é importante dar
esse reconhecimento pra o público
jovem, é uma obrigação do serviço
público”, analisou o autor da ho-

menagem, vereador Thiago Ribeiro (PSC). “Uma pessoa tão jovem e
tão determinada na área do esporte, a Manu é o nosso amanhã. Que
esta seja a primeira de muitas conquistas”. O parlamentar destacou
a importância do apoio da família

para o crescimento da atleta no
esporte. Manu agradeceu ao vereador pela homenagem e pelo apoio
em sua carreira. A atleta planeja
graduar, pegar a faixa azul e competir na categoria juvenil, tendo
como meta o campeonato mundial.

O limbo
Gaudêncio Torquato

N

o Além, há quatro universos:
céu, purgatório,
inferno e limbo. É o que
prega a Igreja Católica.
Fiquemos neste último.
O limbo é “a fronteira
do inferno”, o lugar de
almas que não merecem subir ao céu. E que, segundo a Igreja de Roma, também não
são condenadas a padecer o fogo
do inferno. O conceito original
se voltava para crianças não batizadas, designadas de pagãs.
Usando o simbolismo, puxemos a ideia para o campo da política. O governo de Jair Bolsonaro
não é criança pagã, mas sua índole, sua identidade, seu modus operandi nos fazem pensar que ele
está no limbo, na fronteira com o
inferno, haja visto o estrago que
tem feito ao tecido institucional.
Que estrago, indagam alguns? O afrontamento à Corte Suprema, em desafio aberto ao Poder Judiciário, o patrocínio de Proposta de Emenda Constitucional
(PEC), que possibilitará o montante
de mais de R$ 40 bilhões para cooptar votos, a intervenção na Petrobras, entre outras ações arbitrárias. O argumento é de que os
mais pobres carecem de proteção,
daí a mão forte do Estado na costura do cobertor social, a diminuição do preço de combustíveis, o
combate ao STF por “judicializar”

as políticas públicas,
entre outras ações.
O presidente Jair,
com sua verve prolífera, põe lenha na fogueira nacional, que
tende a causar mais e
mais estragos. Parece
querer acender o pavio do caos, preparando terreno para eventual intervenção, algo como um
golpe. A depender do resultado
das eleições de 2 de outubro.
O governo é um ente à procura de um rumo. Sem ideias, ou
melhor, com uma única ideia: desenhar o ambiente social e político para permitir que o presidente
se reeleja. Para tanto, o pacotão
de bondades(?) foi para o colo do
Centrão, mobilizando partidos de
todo o espectro ideológico para
aprovar a PEC Kamikaze (suicida
por furar o teto de gastos).
Qual é o eixo que movimenta
a engrenagem governativa? Qual
é a política de desenvolvimento?
Inexiste. Lembrando. Fernando
Henrique garantiu dois mandatos
montado no cavalo da estabilidade
econômica e amparado em reformas fundamentais no aparelho do
Estado, cujos efeitos positivos foram se esgarçando ante a emergência de novas expectativas sociais.
Lula da Silva e seu PT chegaram ao centro do poder, depois de costurar por décadas e
com muita intransigência os fios
de seus particularismos. Aí che-

O president
e Jair
presidente
Jair,,
com sua verve
prolífera, põe
lenha na fogueira
nacional
gando, embriagados com o
sumo do poder, na esteira da
verticalização de cargos no governo (coisa que o próprio presidente Lula chegou a reconhecer), desfizeram os traços que
davam nitidez a seus perfis, particularmente no que diz respeito
à bandeira ética, brandida nos
palcos iluminados da política.
As oposições intensificaram
uma locução de teor crítico cujo
fundamento era menos um escopo programático e mais o comportamento de atores principais e
secundários do palco governamental. O embate de uns contra outros.
Trata-se de uma disputa de
rua. São tempos do “embaciamento” do jogo político, ou, como denomina Roger-Gérard Schwartzenberg, uma “uniformização no
cinzento”. O posicionamento dos
partidos numa zona descolorida,
no grande arco central da sociedade, está a demonstrar alto grau
de flexibilização, um pragmatismo voltado para resultados.
Cada vez mais assemelhados,
partidos e líderes estão menos preocupados em trabalhar no campo
das ideias e mais interessados em
conquistar o “poder pelo poder”.
Parcela do Parlamento

substitui os horizontes abertos
do desenvolvimento pela visão
imediata e ligeira de investigações, agora sob a égide de CPIs.
Quem tem ideia, por exemplo, do que pensam os maiores
partidos, como União Brasil, PP,
PSD, PL, PSDB, MDB, a respeito de um projeto para o país?
Do PT, sabemos que se desloca
para o centro, ocupando flancos da socialdemocracia. É a estratégia de Lula para ganhar
maiores contingentes eleitorais.
No fundo, a intenção visível
de fortalecer o “centralismo democrático” significa o resgate do
Estado gordo, com as funções de
intervir fortemente no mercado,
calibrar e monitorar os fluxos da
locução na mídia massiva.
Os grupamentos se reúnem
nas antessalas do poder, onde
se serve o caldo insosso de uma
cultura sem discurso com sobremesa de geleia partidária. É
bem verdade que o Brasil não é
exceção na moldura da banalização da atividade partidária
que se observa em praticamente
todos os quadrantes mundiais.
L. de Crescenzo, escritor italiano, ensina: “O poder é como a droga e sempre exige doses maiores”.
Vale tudo para ampliar espaços.
———
Gaudêncio Torquato é
jornalista, escritor, professor titular da USP e
consultor político Twitter: @gaudtorquato
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Prefeitura apresenta o
programa de certificação

Mandato da deputada
Bebel leva iluminação
em Santa Teresinha
Fotos: Divulgação/CCS

Evento de lançamento aconteceu terça (12), às 19h, no Teatro
do Engenho; é o ambiente, o social e a governança em destaque
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio das secretarias de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e
de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo (Semdettur),
realizou terça (12) a apresentação
e o lançamento do Programa de
Certificação ESG do município. O
evento, que contou com o apoio da
Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) e Simespi
(Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e
Fundições), aconteceu no Teatro
do Engenho, às 19h, e contou com
representantes do Executivo, Legislativo e de empresas da cidade.
O objetivo central do programa é capacitar e certificar empresas de pequeno, médio e grande
porte de Piracicaba, com base nas
premissas do ESG – termo desenvolvido pela ONU (Organização
das Nações Unidas) em 2004, que
significa ambiente, social e governança (Environmental, Social and
Governance). A ideia do ESG, divulgada pelo Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, corresponde às práticas ambientais,
sociais e de governança de uma
organização, que deve integrar esses fatores no mercado de capitais.
O programa, em fase final
de desenvolvimento, conta com
um curso de capacitação para
funcionários, que poderão, após
a certificação, implantar os requisitos do ESG em suas organizações, em conjunto com os
demais funcionários e gestores.
Além disso, o programa deve
contar com um evento de premiação para as empresas que apresentem uma atuação de destaque.
O prefeito Luciano Almeida
abriu o evento, discursando sobre
o ineditismo desse programa na
cidade e na região. “É uma iniciativa que é uma quebra de paradigma do que nós temos que pensar
em nível de futuro, como pessoas,
como empresários, como gestores
públicos, como é o mundo que queremos amanhã e como construiremos esse mundo. Então a partir
desse conceito de ESG, buscamos
ser um indutor para que as pessoas e as empresas adotem essas políticas, esses modelos de governança, de desenvolvimento econômico-social sustentável. Essa
iniciativa é uma semente que estamos plantando para construir
esse novo mundo”, ressaltou.
Alex Gama Salvaia, titular da
Sedema, também falou aos presentes. “Buscamos nos desafiar diariamente a pensar algo novo,
para que, assim, possamos deixar
um legado para a sociedade, para
a cidade. Identificamos uma
oportunidade dentro desse tema.
Até então não existia uma certifi-

cação, uma norma escrita definindo os parâmetros, os padrões mínimos de atendimento das premissas de ESG. E o município,
como indutor de conhecimento,
tem essa capacidade de reunir
essa estrutura para que essa
ideia se torne realidade”, disse.
Também esteve no ato de lançamento o secretário da Semdettur, José Luiz Guidotti Júnior, que
comentou sobre o desenvolvimento do programa. “A atual gestão
tem sido um buscador para a criação de novas práticas de políticas
públicas, para que essas ações gerem oportunidades. Por isso, esse
programa é inovador, no qual a
Prefeitura vai viabilizar a qualificação dos profissionais indicados
pelas suas empresas, para compreensão e aplicação dos conceitos da cultura de ESG”, reforçou.
O evento foi finalizado por
uma aula magna, com os professores da Fundação Instituto de Administração (FIA), João Maurício
Gama Boaventura e Edson Barbero, que apresentaram os conceitos
do ESG e comentaram sobre a estrutura do curso de capacitação.
Salvaia destacou a parceria
firmada com Acipi, Simespi e FIA.
“As instituições prontamente
abraçaram a ideia e nos apoiaram.
A FIA possui um corpo docente extremamente capacitado com relação ao tema e acharam oportuno o
município iniciar esse processo. A
Fundação vai desenvolver essa parceria em duas frentes, a primeira é
criando o programa de certificação
em si, e a segunda é a criação do
projeto de capacitação”, explicou.
Também há a intenção de
buscar o apoio e reconhecimento
do governo e de uma universidade ou instituição dos Estados
Unidos, visando facilitar o acesso ao mercado americano. O titular da Sedema disse que as tratativas já iniciaram e estão bastante adiantadas. A participação
da universidade se dará na participação da formação do sistema de auditoria, para viabilizar
a certificação dos colaboradores.
Para Marcelo Cançado,
presidente da Acipi, o projeto
é, além de tudo, uma nova forma das empresas pensarem. “O
mais importante é trazer essa
conscientização da parte ambiental, social e de governança.
Então esse programa vai nos ajudar a estimular as empresas a se
estruturarem nesses aspectos”.
O segundo vice-presidente do
Simespi, Erick Gomes, ressaltou o
vanguardismo da Prefeitura em
idealizar o programa de certificação ESG. “O ESG vai ser um dos
principais pilares das corporações
no futuro. Então acredito que essa
atitude da Prefeitura, por meio da

Evento de lançamento do Programa de Certificação ESG contou com
representantes do Executivo, Legislativo e de empresas locais

A colocação de sistema de iluminação na passarela
garante maior sensação de segurança à população

José Luiz Guidotti Júnior, secretário da Semdettur, destacou
que a iniciativa é inédita que trará benefícios para a cidade

Cobrança feita pelo mandato popular da deputada estadual Professora Bebel (PT) junto à
Prefeitura de Piracicaba garantiu a iluminação de passarela no
final da avenida Adelmo Cavagionni, sentido Vila RezendeBongue, próximo ao Supermercado Pague Menos (Loja 1) e ao
Parque Quilombo do Corumbataí, no bairro Santa Teresinha.
O pedido da melhoria foi feito pela
assessoria do mandato, através
do 56 (Protocolo 90256/2022),
além de encaminhamento de email à Secretaria Municipal de
Governo, explicando a necessidade da colocação de iluminação.
A alegação para o pedido de
iluminação foi em função de que
o local dá acesso ao um ponto

de ônibus, mas que devido à falta de iluminação, muitos moradores davam a volta para
poder passar em segurança,
uma vez que já teria ocorrido
tentativas de assalto no local.
“Fico imensamente feliz com o
pedido feito pelo nosso mandato popular ter sido acatado,
uma vez que beneficia a população que passa por aquele local,
tendo inclusive maior sensação
de segurança”, diz a deputada
Bebel, feliz com a notícia de que
a população está satisfeita com
a colocação de iluminação há
tempo esperada, uma vez que
inclusive garante que os moradores daquela região da cidade
possam praticar seus exercícios
físicos e caminhadas no local.

B ASQUETE
Para Alex Salvaia, da Sedema, o município tem capacidade de reunir
a estrutura necessária para que esse programa se torne realidade

Sedema e da Semdettur, de implantar esse projeto, está colocando Piracicaba mais uma vez como
uma referência no país. Se muitas
empresas conseguirem minimamente se prepararem, e então usar
as melhores práticas do ESG, acredito que Piracicaba ganhará muito, porque as empresas aqui poderão abrir um leque de mercado
que não existe, passaremos a ser
referência. Eu vejo uma revolução da Prefeitura de Piracicaba”.
O curso será dividido em dois
aspectos inicialmente, um contemplando empresas autodeclaradas
de maior maturidade em ESG e

outro contemplando as com menor maturidade em ESG. No primeiro aspecto, serão capacitados
120 colaboradores, que terão acesso a 64 horas de aulas ao vivo, no
modelo à distância. No segundo,
mais 120 colaboradores serão capacitados após 32 horas de aulas ao vivo, também no modelo à
distância, totalizando, assim,
240 profissionais capacitados.
Os critérios para seleção das
empresas participantes, bem como
a forma de inscrição, entre outros
dados, serão informados no edital
do programa, a ser publicado pela
Prefeitura de Piracicaba até 29/07.

Vereador verifica
operação de placar
eletrônico em jogo
Divulgação

C OMBUSTÍVEIS

Procon Piracicaba orienta postos sobre transparência no preço
A Prefeitura, por meio do
Procon Piracicaba, iniciou na terça-feira, 12, operação para orientar proprietários e gerentes dos
postos de combustíveis a respeito
do decreto federal 11.121, de 06/
07/2022, que estabelece a divulgação transparente dos preços
dos combustíveis automotivos
praticados em 22/06/2022 para
compará-los com os preços praticados no momento da compra.
De acordo com o decreto,
essa informação deve ser divulgada de forma “correta, clara,
precisa, ostensiva e legível”. A
vigência da norma é até 31/12/
2022 e está atrelada à Lei Complementar 194 de 23/06/2022,
que classificou os combustíveis,
bem como gás natural, energia
elétrica, serviços de telecomunicações e de transporte público como bens essenciais.
O Procon Piracicaba está orientando que os postos de combustíveis instalem os dois preços (o do
dia 22/06 e o do momento da compra) próximos às bombas de com-

Andressa Mota

Decreto está atrelado à legislação de baixou o ICMS dos combustíveis

bustível para que os clientes possam visualizar a diferença de preços dos combustíveis com a diminuição da alíquota do ICMS e es-

colher o estabelecimento que melhor atenda aos seus orçamentos.
O ICMS é o imposto sobre
operações relativas à circula-

ção de mercadorias e sobre
prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Gustavo Pompeo identificou que placar eletrônico do Ginásio
Municipal de Esportes “Waldemar Blatkauskas" está
funcionando normalmente. Assunto já foi tema de ofício

Na noite desta terça-feira (12),
o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) acompanhou os jogos das
categorias Sub 18 e Sub 20 de basquete do XV de Piracicaba contra
a equipe do Sesi Franca, no Ginásio Municipal de Esportes “Waldemar Blatkauskas", para verificar se o placar eletrônico utilizado
pelas equipes durante os jogos está
funcionamento corretamente.
A verificação de deu pelo fato
de o parlamentar, em outras
apresentações da equipe às quais
compareceu, notou que o placar
eletrônico principal estava apagado. Segundo o vereador, em uma
destas ocasiões, de acordo com
relato de membros da comissão
técnica da equipe piracicabana, foi
informado que o placar estava há
algum tempo sem funcionar.
O assunto foi, então, relatado por meio do ofício 321/2022,
encaminhado pelo parlamentar
ao secretário municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Hermes Ferreira Balbino.

Ainda segundo o vereador,
em conversa com o secretário, ele
apurou que, provisoriamente,
havia sido instalado um placar
eletrônico menor com o intuito
de não impossibilitar a realização de jogos oficiais das categorias de base do clube, e que em
breve seria realizada a manutenção do equipamento principal.
De acordo com o vereador, o
placar eletrônico, agora, está funcionando normalmente, já que
recebeu todas as manutenções necessárias. “A prática esportiva é
fundamental em qualquer idade,
pois o esporte ajuda muito a formar cidadãos melhores e poder
presenciar jogos de extrema
qualidade neste ginásio é muito
bom, pois nós precisamos e incentivo para a pratica esportiva
e atração para toda a população
piracicabana”, disse Pompeo.
Naquela noite, o basquete do
XV de Piracicaba teve uma derrota e uma vitória nas categorias Sub
18 e Sub 20, respectivamente.
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I NVESTIMENTOS

Esalq recebe visitas da
Apex-Brasil e delegação
dos Emirados Árabes
Divulgação

BALANÇO

37ª Festa das Nações tem
recorde de arrecadação
Evento aconteceu em maio, com resultado líquido de R$ 2,4 milhões, beneficiando 22 entidades

Representantes do Parque de Sarjah estiveram na Esalq no último dia 6

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), que atua
para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair
investimentos estrangeiros para
setores estratégicos da economia
brasileira, e uma delegação dos
Emirados Árabes, coordenada
pelo Presidente do Parque Tecnológico de Pesquisa e Inovação de
Sarjah (SRTIP), Hussain Al Mahmoudi, visitaram, neste 6 de julho, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP).
Para conhecer o ecossistema
de inovação brasileiro e os principais players, promover encontro
com as principais startups brasileiras de tecnologia com interesse
em abrir operações e utilizarem os
serviços do parque SRTIP na região do Oriente Médio e Norte da
África (MENA), dirigentes da
Apex-Brasil e do SRTIP cumpriram extensa programação e divulgaram as oportunidades de
ações de expansão internacional.
O encontro aconteceu no
Núcleo do Parque Tecnológico de
Piracicaba. Inicialmente, a programação envolveu apresentações institucionais com o diretor
executivo do Parque Tecnológico de Piracicaba, Flávio Castellari; a presidente da Comissão de
Atividades Internacionais da
Esalq, Profa. Helaine Carrer; o
membro do Conselho Deliberativo da EsalqTec, Prof. José Belasque Junior; o docente do Departamento de Ciências Florestais da
Esalq, Prof. Weber Amaral; Apex
Brasil; Parque Tecnológico de
Pesquisa e Inovação (SRTIP).
Segundo o diretor executivo
do Parque Tecnológico de Piracicaba, Flávio Castellari, o diálogo com empresários árabes pode
promover uma transição energética mais eficiente. “Eles estão conhecendo alguns ecossistemas
no País e um dos selecionados é
o de Piracicaba, já que a agricultura é a base da nossa tecnologia, além da bioenergia, tema no
qual o Brasil é referência. Isso porque os produtores de petróleo daquela região têm dialogado conosco a fim de promover uma transição energética mais eficiente”.
A analista de expansão internacional da Apex Brasil, Adamita Mizuno Inoue, acompanha
o grupo pelo Brasil durante essa
semana. “Piracicaba é uma das
referências em inovação no agro
e nosso propósito é levar o melhor do Brasil para o mundo.
Essa é uma oportunidade para
que empresas brasileiras possam
expandir sua atuação para novos mercados nos Emirados”.
A presidente da Comissão
de Relações Internacionais, professora Helaine Carrer, falou
sobre a oportunidade que pode
se apresentar com essa interação. “É importante mantermos
contato com essas empresas pois
trata-se de uma oportunidade

que pode abrir a possibilidade
dos nossos estudantes atuarem
em diversas áreas dentro da
agricultura, em vários países”.
PITCHES – Em um segundo momento, a delegação teve
contato com as startups sediadas na EsalqTec - Agromakers,
Agromic, Justy BioSolutions,
além da Ideelab Biotecnologia,
esta última, um spin-off do Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Fitopatológica da Esalq.
“A expectativa é que nossa
empresa possa ampliar sua presença para os países árabes, uma
vez nosso modelo de negócio foi
criado para auxiliar qualquer
sistema agrícola, contribuindo
para o uso racional de defensivos agrícolas e fertilizantes químicos, redução da poluição ambiental e oferta de alimentos mais
saudáveis”, contou Sérgio F. Pascholati, proprietário da Ideelab.
José Belasque Junior, do
Conselho Deliberativo da EsalqTec, também sinalizou sobre a
oportunidade de ampliação do
mercado de atuação das startups
brasileiras. “É fundamental entendermos que isso integra o
processo de internacionalização
da universidade como um todo.
No caso desse grupo dos Emirados, eles buscam soluções tecnológicas para investir, o que pode
dar a oportunidade para que as
nossas empresas incubadas ampliem seus mercados a partir de
um grande investimento”.
SHARJAH - É o terceiro
maior emirado, depois de Abu
Dhabi e Dubai. É o único emirado
que compartilha suas fronteiras
com todos os outros seis Emirados Árabes Unidos. Em 2020,
Sharjah ficou em primeiro lugar
em 'Ecossistemas de alto crescimento' no Relatório Global de
Ecossistemas. O Parque Tecnológico de Pesquisa e Inovação de
Sharjah desenvolve e gerencia
uma zona franca para pesquisa e
o desenvolvimento de ecossistemas
de inovação e apoio às atividades
empresariais em seis setores: gestão de recursos hídricos, energias
renováveis, tecnologia ambiental,
transporte e logística, tecnologias
digitais (big data, IoT, smart cities) e manufatura inteligente.
Trata-se de um mercado culturalmente distante do ambiente
de negócios brasileiros e o apoio
local especializado é fundamental para diminuição dos riscos e
aceleração do processo de instalação local. O Programa de Aceleração apoiará empresas brasileiras a se estabelecerem e abrirem
operações nos Emirados Árabes
Unidos e expandirem para toda a
região MENA. Por meio desse
Programa, os empreendedores
brasileiros receberão metodologia, ferramentas e suporte para
escalar seus negócios e acessar o
ecossistema tecnológico exclusivo
de Sharjah, Emirados Árabes
Unidos e toda a região MENA.

A 37ª Festa das Nações de
Piracicaba teve recorde de arrecadação financeira, com resultado
líquido de R$ 2.442.702,84. O valor foi divulgado na tarde de ontem, 13, em coletiva de imprensa
no Gabinete do Prefeito, no prédio
do Centro Cívico. A festividade foi
realizada entre os dias 18 e 22 de
maio, no Engenho Central, pela
Fenapi (Associação Cultural Festa
das Nações de Piracicaba) e promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio do Fussp (Fundo
Social de Solidariedade de Piracicaba), com organização da Secretaria Municipal de Governo. Agora, estão à venda os cupons do
sorteio de um Creta Nova Geração
Comfort, doado pela Hyundai,
para que o dinheiro proveniente
das vendas seja também direcionado às entidades participantes da
festa. Os cupons podem ser adquiridos no site festadasnacoes.org.br
ou nas próprias entidades.
Outro recorde da festa foi o
de público presente, que chegou
a 80.681 pessoas. Esse número
também foi ressaltado durante
a coletiva de imprensa, da qual
participaram o prefeito Luciano
Almeida, a presidente do Fussp,
Andréa Almeida, o secretário de
Governo, Carlos Beltrame, o presidente da Fenapi, Fábio do
Amaral Sanches, e o diretor da
entidade, João Quartucci.
Com a renda da 37ª Festa das
Nações, 22 instituições sociais fo-

ram beneficiadas. Juntas elas atendem aproximadamente 30 mil pessoas em Piracicaba. O valor arrecadado durante o evento colabora
para que as entidades mantenham
seus projetos ao longo do ano. Parte dos recursos da festa vieram da
Lei de Incentivo à Cultura, via Secretaria Especial da Cultura e Ministério da Cidadania. Os patrocinadores desta edição foram Caterpillar, Embraplan, Grupo Pirasa
e Hyundai (Ouro), Drogal e Unimed (Prata) e Neurônio Adicional e Pecege (Bronze). A cerveja
oficial foi a Itaipava 100% Malte.
“Ninguém faz nada sozinho.
O resultado positivo, mais que o
dobro em relação a 2019, se deve à
incrível organização da Fenapi
junto da Prefeitura, que mobilizou todas as secretarias para o
evento. E isso também se deve à
população, que prestigiou a festa.
Nosso intuito é buscar crescer sempre”, falou o chefe do Executivo.
Quem também destacou a sinergia entre o poder público e os
organizadores da festa foi o secretário de Governo, Carlos Beltrame. “Já tínhamos noção que
a festa havia sido um sucesso,
mas ainda não tínhamos os valores e ficamos muito contentes.
Todas as secretarias se envolveram e sem a união de todos a festa não teria acontecido”, disse.
Presidente do Fussp, Andréa
Almeida comentou que os valores coletados pelas entidades são

Divulgação

Valor arrecadado na Festa das Nações em 2022 foi recorde

fundamentais para a manutenção dos serviços que oferecem.
“As instituições sociais ficaram
dois anos sem o valor proveniente da festa, por conta da pandemia da Covid-19, então nos
alegra muito saber que agora têm
a possibilidade de continuar com
os projetos que desenvolvem”,
afirmou, acrescentando que é
imprescindível que mais pessoas
se voluntariem na festa em 2023.
Segundo o presidente da Fenapi, Fábio do Amaral Sanches, a
expectativa para a próxima edição
da festa é grande. “Todos os números que atingimos neste ano
nos deixam muito contentes e
motivados já para a Festa das
Nações de 2023”, comentou.
“Com certeza 2023 será melhor,
com a presença dos piracicaba-

nos e de moradores de cidades
da região”, complementou o diretor da entidade, João Quartucci.
CRETA - Cada cupom do
sorteio do Creta Nova Geração
Comfort, avaliado em cerca de R$
120 mil, doado pela Hyundai, tem
o preço de R$ 20. É possível adquirir o cupom on-line, no site
festadasnacoes.org.br, ou nas próprias entidades (a lista das entidades está disponível no mesmo
site). Para dar segurança e transparência ao sorteio, que tem autorização da Loteria Federal, cada
cupom tem um código único, que
precisa ser cadastrado no site
carro2022.campanhafenapi.org.br
para concorrer ao prêmio. O sorteio está marcado para acontecer
no dia 5 de outubro, com divulgação no dia 6 do mesmo mês.

H OMENAGEM

Milton Monti recebe título de Cidadão Piracicabano
O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) entregou no sábado (9),
título de “Cidadão Piracicabano”
ao ex-deputado federal Milton
Monti, em evento em São Manuel.
Milton Antônio Casquel
Monti nasceu no dia 11 de junho
de 1961 na cidade de São Manuel. É casado com Liliana da Silva
Monti, com quem teve três filhos:
Roberta, Vitória e Milton Monti
Neto. Formado em Economia, foi
eleito aos 21 anos de idade, prefeito de São Manuel/SP (1983 a
1988), sendo o mais jovem prefeito eleito do Brasil. De acordo
com Trevisan Jr., é considerado
até os dias de hoje um dos melhores prefeitos da cidade.
Entre os principais cargos
ocupados por Milton Monti,
destacam-se a presidência e
vice-presidência da Associação
dos Prefeitos do Estado de São
Paulo (APESP). Nos anos de
1989 e 90 exerceu a função de
diretor administrativo - financeiro da Fundação para o Desenvolvimento da Educação da Secretaria de Estado da Educação.
Em 1991 foi eleito deputado
estadual. Entre julho de 1992 a dezembro de 1993 foi Secretário de
Estado de Relações do Trabalho,
reeleito ao Legislativo do Estado
em 1995, onde foi primeiro secretário da Assembleia entre os anos
de 1997/1998. Em 1999 iniciou a
sua primeira legislatura como de-

putado federal pelo Partido Liberal (PL), sendo reeleito em 2003 e
2007 quando também se tornou
vice-líder do Governo na Câmara.
No ano de 2014 abriu um canal no Youtube, "Política sem Mistérios". No mesmo ano, a Revista
Veja divulgou o "ranking do progresso", que consiste numa lista
dos melhores senadores e deputados federais do Brasil. Para a elaboração, a revista contou com a
colaboração do Núcleo de Estudos
sobre o Congresso (NECON) e
Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Deputado Milton Monti do Partido Liberal, foi considerado um dos
melhores Deputados do País, e o
terceiro do Estado de São Paulo.
“O Milton Monti sempre
trabalhou em prol do Estado de
São Paulo, principalmente de Piracicaba e dos municípios da região” disse Trevisan Jr. Somente
para a cidade de Piracicaba, durante sua trajetória, Milton Monti destinou mais de R$ 2,4 milhões, os quais foram destinados
a entidades sociais, saúde pública, infraestrutura e esportes.
Dentre as principais conquistas, citam-se por exemplo, R$ 1
milhão ao Hospital dos Fornecedores de Cana, aquisição de veículo e equipamentos para APAE
(Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais) de Piracicaba, aqui-

Assessoria Parlamentar

Entrega da honraria foi realizada na cidade de São Manuel (SP)

sição de máquina motoniveladora, trator agrícola e tanque para
caminhão-pipa, destinados à
SEMA (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento)
para a manutenção e conversação das estradas da zona rural.
Além disso, Milton Monti intermediou a destinação de 4 ambulâncias para o SAMU (Serviço
de Atendimento Móvel de urgência) junto ao então Secretário do
Ministério da Saúde (Rogério Abdala), a destinação de 03 viaturas
para a Patrulha Rural da Polícia
Militar junto ao então Secretário de
Segurança Pública do Estado de São
Paulo, Dr. Alexandre de Moraes,
como também, a intermediação
junto ao Ministro de Esportes, Sr.

Orlando Silva, para a vinda de recursos para a reforma do Estádio
Municipal Barão da Serra Negra,
que deu certo, onde foi liberado
cerca de R$ 1 milhão de reais.
“Parabenizo o amigo Milton
Monti pelo recebimento do título
de Cidadão Piracicabano e agradeço sua parceria, trabalho e dedicação em prol a cidade de Piracicaba e a todo o Estado de São
Paulo. Sua trajetória de vida, profissional e política é digna de reconhecimento” disse Trevisan Jr.
A entrega da homenagem
foi acompanhada pela deputada federal Bruna Furlan (PSDB)
e pelo ex-ministro da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab.
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Piracicaba fecha participação com seis medalhas
Delegação da Selam foi ao pódio cinco vezes ontem, terça-feira, 12; na classificação geral, equipe é a sexta colocada
Piracicaba encerrou a participação na fase final estadual dos
Jogos da Melhor Idade (Jomi) com
seis medalhas. Após o ouro conquistado pelo meio-fundista Cosme
Gomes de Souza na prova dos 1.000
metros rasos, a equipe da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (Selam) foi ao pódio mais
cinco vezes ontem, terça-feira, 12/
07, em Pindamonhangaba: foram
três bronzes nas modalidades
dama masculino, tênis masculino
e tênis de mesa masculino; uma
medalha de prata no tênis masculino; e o ouro no tênis feminino.
A competição terminou ontem, 13, com as finais do voleibol
adaptado. Na classificação geral,
a delegação piracicabana, que já
concluiu a participação, ocupa atualmente o sexto lugar com 40,5
pontos. De acordo com o último

boletim divulgado pela organização do Jomi, a liderança pertence
a Sorocaba, com 64 pontos, seguida por Osasco (55), Campinas
(54), São José dos Campos (47) e
Itatiba (46). O evento promovido
pela Secretaria de Esportes do
Estado de São Paulo reuniu mais
de 3.000 pessoas, entre dirigentes, treinadores e atletas com mais
de 60 anos de idade, que representaram o total de 151 municípios.
O maior destaque piracicabano na reta final da competição foi
a tenista Maria Conceição Latanze, que venceu o torneio de simples na categoria A com o triunfo
por 9x7 sobre Jundiaí na decisão.
Na categoria B, a dupla piracicabana formada por Gerson Campos e Jonas Zotelli ficou com o
vice-campeonato, após perder a
final equilibrada contra Bragan-

ça Paulista pelo placar de 8x6.
Ainda nas duplas masculinas,
mas na classe A, Israel Vitti e
Valentin Seghese superaram sem
dificuldades o conjunto de Sorocaba por 8x2 e garantiram a medalha de bronze para a Selam.
Os outros dois pódios de Piracicaba vieram com Marcos
Takaki e Linneu Mendes. O primeiro chegou às semifinais do torneio masculino B de tênis de mesa
e ficou com o bronze ao vencer São
Bernardo do Campo na decisão do
terceiro lugar por 3 sets a 1. Já
Mendes encerrou a participação no
campeonato de damas com o triunfo por 2x0 sobre Jundiaí, válido
pela sexta rodada, e garantiu outra medalha de bronze para a seleção piracicabana da terceira idade.
"São resultados expressivos e que
devem ser celebrados, diante da

dificuldade apresentada pela competição. Nós estamos muito satisfeitos", afirmou o chefe da delegação piracicabana, Clevis Spada.
RESULTADOS - Além das
cinco medalhas, Piracicaba também pontuou em mais quatro modalidades no penúltimo dia de
competições. Na natação, os melhores resultados obtidos por Tereza Adelia Naked e Josué Massanao Otsuka foram o quinto e o sexto lugares nas provas de 50 metros nado livre feminino B (65 a
69 anos) e 25 metros nado livre
masculino D (75 a 79 anos), respectivamente. Areadne Aquemi
concluiu a disputa do tênis de
mesa feminino A com a sétima
posição, enquanto Maria Mieko
foi a oitava colocada na categoria
B. No xadrez feminino, Cleide Peressin conquistou o oitavo lugar.

Divulgação

A tenista Maria Conceição, segunda da esquerda para
direita, venceu o torneio de simples na categoria A

ASSINE

BOCA SECA
Muita gente sofre de boca seca (xerostomia) devido ao uso de medicamentos, doenças autoimunes e envelhecimento natural. A boca seca ocorre devido à falta de fluxo salivar e pode afetar pessoas de qualquer idade.
A boca seca pode ocorrer como resultado do uso de medicamentos como
anti-histamínicos, anticonvulsivantes, antidepressivos, drogas cardiovasculares,
antieméticos, antipsicóticos, sedativos e
descongestionantes, entre outros.
Outros exemplos de pessoas susceptíveis à xerosotomia são aquelas
que sofrem de doenças auto-imunes
como a síndrome de Sjögren, caracterizada por olhos secos, boca seca

e doenças do tecido conjuntivo (artrite reumatóide, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica, polimiosite ou doença mista do tecido conectivo). As pessoas que têm diabetes
tipo I, esclerose múltipla, esclerodermia, psoríase e doença inflamatória
intestinal, fibrose cística também podem apresentar a boca seca.
Consulte o seu médico e dentista
se estiver sofrendo desse problema e
monitore os medicamentos que você
toma e o que você come ou bebe.
Consulte o seu médico e dentista
se estiver sofrendo desse problema e
monitore os medicamentos que você
toma e o que você come ou bebe.

E
ANUNCIE:
2105-8555
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PIRACICABA ANTIGA

Livro resgata passagens da cidade
Obra reproduz cerca de 100 fotografias históricas de Piracicaba acompanhadas de um breve texto sobre seu significado histórico

O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP)
lança no próximo dia 21 o livro
“A Foto e a História - Piracicaba
Antiga”, de autoria do jornalista Edson Rontani Júnior, presidente da entidade. A obra reproduz cerca de 100 fotografias
históricas de Piracicaba acompanhadas de um breve texto sobre seu significado histórico.
O livro é uma coletânea da
coluna “A foto e a história” publicada por Rontani desde 2006,
aos sábados, no jornal A Tribuna Piracicabana. Tal coluna recebeu, em 2009, o Prêmio Garcia Netto de Comunicação – Categoria Documentário Jornalís-

tico, outorgado pela Câmara de
Vereadores de Piracicaba em
parceria com o Sindicato dos
Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. Em 2008 virou blog e depois fan page no
Facebook e perfil no Instagram.
Rontani conta que a ideia da
coluna veio em decorrência de
centenas de fotografias antigas
que possuía e achava interessante contar a história envolvendo
cenários como a sociedade, o esporte, artes e outros setores de
Piracicaba. As fotografias reproduzidas dão ênfase ao século passado, como a arquibancada do
Estádio Dr. Koch, na Vila Rezende, dos anos 1940 de autoria de

Divulgação

Idálio Filetti. O livro também relata curiosidades como a visita do
escritor Rudyard Kipling a Piracicaba, no início do século passado, quando foi recebido no Palacete de Luiz de Queiróz. Kipling, de
origem britânica, foi autor de livros
como “Mogli” e “O homem que queria ser rei”, além de ter recebido o
Nobel da Literatura em 1907.
“Quando criança, lia muito a
revista ‘Fatos e Fotos’, publicada
pela Editora Bloch, na qual passávamos vários minutos nos deleitando com os detalhes das fotografias, acompanhada de uma
breve legenda explicando do que
se tratava tal fato”, diz Rontani.
Em época de leitura rápida, o autor uniu fotos e textos curtos que
contam a história de Piracicaba
através de fatos curiosos.
O lançamento contará com
a presença do jornalista Evaldo
Vicente, editor de A Tribuna Piracicabana, além de uma palestra sobre os fotógrafos de Piracicaba como Izolino Nascimento,
Cantarelli, Cícero Correia dos
Santos, Idálio Filetti, Henrique
Spavieri e outros profissionais que
cobriram jornalisticamente a cidade durante o século passado.
SERVIÇO
Lançamento do livro “A foto
e a história – Piracicaba”, de
Edson Rontani Júnior. Quinta-feira, 21, às 19h30 no
Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes
(Rua Santo Antonio, 641 –
Centro). Distribuição gratuita limitada a 100 exemplares por ordem de chegada
(um exemplar por CPF).
Edson Rontani Jr. começou a coluna A foto e a história em 2006
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DIREITO ANIMAL

D ENIS ANDIA

Setor da GCM faz um ano com
atendimento de 587 denúncias

Ex-prefeito de Santa Barbara
destaca ‘fila zero’ nas creches
Divulgação

Trabalho vai além da punição e realiza orientação para conscientização de tutores sobre
os direitos dos animais e formas de adequação dos ambientes para o bem-estar animal
O Setor de Direito Animal,
grupamento mais novo da Guarda Civil de Piracicaba, completou
em maio um ano de existência.
Foram averiguadas, desde sua criação até final de junho, 587 denúncias feitas pelo telefone 153,
lavrados 35 boletins de ocorrência. Cinquenta 50 animais foram
apreendidos por ser constatado
maus tratos e quatro pessoas foram presas em flagrante. As estatísticas e o modo de operação
foram apresentados pela responsável pelo Setor, Inspetora Valdirene Osti e pela GCF que integra o grupamento, Renata Caetano, ao prefeito Luciano Almeida e aos secretários municipais.
O trabalho, conforme explicou
Valdirene, tem como objetivo proteger os animais, mas não se resume ao punitivismo e compreende
também orientações e conscientização dos tutores sobre os direitos dos animais e formas de adequação dos ambientes para o bemestar animal. “Quando nossa equipe chega a um local e encontra um
cachorro amarrado, porém, sadio,
por exemplo, não é aplicada a legislação de primeira. Nós explicamos para a pessoa que o cachorro
não pode ficar amarrado, porque
infringe a lei e damos sugestões
de como melhorar o ambiente e
avisamos que retornaremos para
verificar se as solicitações feitas
foram atendidas. Quanto retornamos, na maioria das vezes o tutor
acatou as orientações”, explica.
Porém, quando o tutor não
se adéqua ao solicitado a equipe
pune, aplicando multa por crime
ambiental, baseada na Lei Municipal 178/06 e também elabora
Boletim de Ocorrência, com base
nas leis federais 9605/98 e
14064/20. Desde a criação do
serviço, foram lavrados 35 bole-

tins de ocorrência e 50 animais
foram apreendidos por ordem
do delegado que lavrou o BO.
Neste período também foram realizadas quatro prisões em flagrante, sendo que três saíram
após audiência de custódia e
apenas um teve a prisão convertida em preventiva pela justiça.
PARCERIA - Além dos animais apreendidos, a equipe também atua para remanejar outros.
“Nós trabalhamos em parceria
com protetores independentes que
nos ajudam a realocar alguns animais quando o tutor aceita que não
terá condições de melhorar o ambiente do animal e se dispõe a doálo”, explica Valdirene. Ela ainda
frisa que a parceria com os protetores é ainda mais ampliada porque, por vezes, eles auxiliam as
famílias a adequarem seus espaços e também na doação de ração
e casinhas. “Muitas vezes, nós percebemos durante uma averiguação que a pessoa não consegue
cuidar do animal porque não consegue nem mesmo cuidar da sua
própria família por vulnerabilidade social e aí os protetores entram na história para auxiliar
estas famílias nas adequações”.
FALSAS DENÚNCIAS –
Apesar de acumular em um ano
587 denúncias, apenas 158 foram
consideradas procedentes, o que
atrapalha o trabalho da equipe.
“Nós percebemos que muitas vezes a pessoa realiza denúncia por
alguma desavença com o vizinho,
por exemplo, e se utiliza dos animais para atingi-lo, mas quando
chegamos lá para averiguar, percebemos que não procede ao que
foi denunciado”, explica Valdirene. Nestes casos, a equipe vai embora e dá como encerrada a averiguação, anotando a improcedência. Valdirene frisa, inclusive, que
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Em oito anos de mandato, Andia construiu 60% das
creches hoje existentes em Santa Bárbara d’Oeste

Primeira prisão em flagrante após aprovação da Lei Sansão

as pessoas devem ter responsabilidade ao realizar uma denúncia, já
que falsa comunicação é considerada crime previsto no Código Penal e atrapalha o trabalho da Guarda, que poderia atender outra
ocorrência real. Valdirene também
cita que cachorro que late não configura maus-tratos. “Quando chegamos neste tipo de averiguação,
nossa orientação é uma mudança
do local onde o cachorro fica para
verificar se a intensidade dos latidos não muda, por exemplo”.
Além das denúncias feitas pelo
153, a equipe também atende denúncias oriundas do 156. Nestes
casos, porém, o fluxo de atendimento é diferente. “As denúncias
são encaminhadas ao Núcleo de
Bem-Estar animal, vinculado ao
Centro de Controle de Zoonoses e
nós só entramos em ação quando
o Bem-Estar sozinho não consegue resolver a situação”. No total, o setor atendeu 55 denúncias
vindas pelo 156, todas em 2022.
ORIGEM – Antes da existência do setor, a Guarda Civil

já iniciava um trabalho mais
acurado no direito dos animais
domésticos. No final de 2020,
logo após a aprovação da Lei
Sansão, como é conhecida a lei
14064/2020 que acrescentou parágrafos na lei 9605/98, ampliando a pena por maus-tratos, a
GCM realizou a primeira prisão
em flagrante na cidade com base
na lei, conforme explica Renata,
presente naquela ocorrência.
Em março de 2021, o setor
ganhou corpo e se estruturou
para aprimorar o atendimento.
Para o comandante da Guarda
Civil, Sidney Miguel da Silva
Nunes, que criou o Setor, o grupamento faz diferença na causa
animal. “Nós entendemos que
todos merecem respeito e cuidado, inclusive os animais. Por isso
investimos na criação deste Setor, que vem fazendo um belo
trabalho, sobretudo pelo caráter
que transcende o punitivismo e
realiza orientação e conscientização dos tutores de animais
domésticos”, ressalta Nunes.

C ONFLITO

Servidores aprovam matéria econômica como solução
Os servidores públicos de Piracicaba fizeram greve entre os
dias 01 e 07 de abril de 2022. A
prefeitura, unilateralmente instaurou o dissídio de greve no Tribunal de Justiça de São Paulo
cujo processo será julgado no final deste mês. Antes do julgamento, se fez necessário a realização de assembleia entre os servidores para discutir e deliberar
sobre as consequências do julgamento e o tempo da decisão em
instância superior (diga-se: STF).
A assembleia ocorreu na
noite desta terça-feira (dia 13),
com a presença de número representativo de servidores de todas as unidades da administração pública na sede do Sindicato
dos Trabalhadores Municipais
de Piracicaba e Região, sendo
que, dos presentes 87% decidiram, ao final dos debates acolher
a matéria econômica proposta
pelo Prefeito no que diz a respeito da reposição as perdas salariais e clausuras econômicas, ficando sub judice, ainda a legalidade
da greve e os dias de greve que
deverá ser discutido no Supremo
Tribunal Federal (STF) ou fruto
de acordo com a administração.
Durante a assembleia a diretoria do Sindicato se absteve de
direcionar a votação, deixando livre o debate entre os próprios servidores presentes, ampliando assim a democratização na discussão de um tema com grande
importância a toda categoria.
“O departamento Jurídico do
Sindicato peticionou nos autos do
Tribunal e entendeu que era incontroverso o valor de 3,17% a
partir de 1 de julho. Foi dado despacho positivo, porém o prefeito
entende que não é incontroverso
esse valor e sustenta sua tese em
desacordo com o interesse da categoria”, informou o dirigente sindical Osmir Bertazzoni. “O processo continua e vamos buscar reverter o nosso direito constitucional
de greve no STF, pois os direitos

coletivos de protestos não podem
ser mitigados, sendo essa atitude contrária ao estado democrático de direito”, completou.
A proposta foi colocada em
votação após explanação dos funcionários da Câmara a respeito do
processo que está em tramitação.
O advogado James Granziol, funcionário da Câmara, durante sua
fala lembrou que “a proposta do
Prefeito foi rejeitada e os servidores optaram pela greve. O poder
Judiciário negou o direito a greve
garantido na constituição mitigando a possibilidade dos servidores continuar com a greve, determinando o retorno de 100% da
educação, saúde e guarda civil
municipal e, os demais, apenas
30% poderiam continuar em greve. Esclarecendo que o direito foi
liquidado no papel por uma decisão judicial academicamente
inconstitucional, inclusive com
decisões no Supremo tribunal
Federal apontando para o sentido que o direito deve ser regulado, porém não pode ser mitigado.
Isso inviabilizou o direito a greve
e o movimento perdeu força. A
greve ficou apenas no papel”.
A Professora Luciana contestou dizendo que “se sentiria constrangida em aceitar uma proposta
da administração que ela mesmo
rejeitou, mas respeitaria o processo democrático de votação da assembleia”. Sabrina Bologna, jornalista, também fez uma longa
fala e se posicionou favorável aos
servidores reiterando que “mostramos força para lutar e não perdemos nada, apenas avançamos
com coragem e o momento requer
muita reflexão, em sua compreensão acredita que a matéria
econômica deveria ser aprovada pelos servidores presentes”.
A servidora Cândida Mattos
também seguiu a mesma argumentação, assídua e protagonista
no processo de luta contra o arbítrio da atual administração questionou sobre a legitimidade da as-

A qualidade da Educação de
Santa Bárbara d’Oeste disparou
nos últimos anos. Desde 2013 e ao
longo dos dois mandatos do exprefeito Denis Andia, o amplo investimento no sistema municipal
de ensino colocou a cidade na
vanguarda em uma área prioritária para a população e elevou
todos os índices de qualificação,
tornando-se referência regional e
recebendo diversos prêmios estaduais, nacionais e internacionais.
Quando assumiu a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia colocou em mente a
superação de dois desafios: zerar a fila histórica por vagas de
creche e proporcionar aos alunos
uma educação de qualidade. E
os tabus foram quebrados.
Santa Bárbara d’Oeste é
hoje um dos poucos municípios
com 200 mil habitantes a ter
plena disponibilidade de vagas
de creche. Em seus oito anos de
mandato, Denis Andia construiu 60% das creches hoje existentes na cidade. Além disso,
criou uma parceria inovadora
com a iniciativa privada, comprando vagas em creches particulares. Pelo conjunto desse trabalho, Santa Bárbara d’Oeste
recebeu o primeiro lugar do
“Prêmio Cases Inovadores”, em
2021, entre todos os 645 municípios do Estado de São Paulo.
Parcerias com Unicamp,
USP, UFSCar, Unesp e Sebrae
proporcionaram a capacitação de
profissionais de educação para a
qualificação do conteúdo em sala

de aula para matemática financeira, matemática pura, empreendedorismo, meio ambiente, português e inglês. Com isso, a qualidade do ensino disparou e a rede
municipal de ensino de Santa
Bárbara d’Oeste apresenta um
dos melhores índices do IDEB
(Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica) do Brasil.
Na região, Santa Bárbara
d’Oeste foi a primeira a firmar
parceria com a gigante Google,
conectando novos equipamentos e ferramentas à rotina de
alunos da Educação Infantil,
Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Em 2020, a cidade recebeu o
certificado “Educação que Faz a
Diferença”, ficando entre os primeiros municípios do Brasil que
apresentaram avanços consistentes na aprendizagem dos alunos.
“O caminho para a transformação da sociedade é a Educação.
Os melhores países do mundo chegaram a este patamar porque, durante anos, investiram maciçamente em Educação. Desde 2013,
Santa Bárbara d’Oeste faz a sua
parte e desempenha o seu papel
transformador. Com organização,
planejamento e muito trabalho
mostramos que é possível fazer ainda mais e passamos a ser uma
boa referência de evolução e
qualidade. Fizemos em Santa
Bárbara e podemos levar este trabalho para outros municípios da
região e do Brasil”, comentou o exprefeito Denis Andia e atual précandidato a deputado federal.

Dario Banzatto
Divulgação

CERTIFICAÇÃO ESG
Assembleia dos servidores públicos aconteceu na terça-feira, 12

sembleia e razão do estado de greve que estava declarado pelos servidores. Em resposta, o Advogado
Osmir Bertazzoni mostrou que todos os pedidos sugeridos pela professora foram adotados e faziam
parte dos autos do processo de dissídio, porém estatutariamente e
segundo a legislação laboral a necessidade da assembleia se fazia
imperiosa neste momento. Nada
questionou e ao final votou pela
aprovação da proposta econômica.
Roci Felippe Baptista, servidor da Procuradoria Jurídica,
questionou se a administração
acolheria a aceitação da assembleia. Esclarecendo, Bertazzoni
disse que isso somente se confirmaria nos autos do processo segundo a vontade da administração.
Na sequência, a jornalista
Sabrina Bologna explanou que a
administração usou como mote
o ataque ao Sindicato pela intransigência na negociação e que
um outro discurso seria uma
contradição política muito grave do prefeito a ser explicado.
Outra questão debatida foi
sobre a competência do Poder Judiciário em julgar matéria financeira no debate de dissídio de greve de servidores públicos. Dr. Ja-

mes informou que “o poder Judiciário não pode decidir, falar para
o poder Executivo (Prefeitura) o
quanto e como pagar o reajuste dos
servidores. A esse poder (Judiciário) compete apenas julgar a legalidade da greve, que são nossos
direitos sociais, que também entram os dias descontados” concluiu. No final ele também informou que a proposta válida é a que
está no processo: ano de 2022 índice de reajuste 14,04% em duas
parcelas: 01/março 10,56 % e
01/julho 3,17%; ano de 2023 reposição da inflação mais 3,17% a
partir de 01/07/2023; e ano de
2024 reposição da inflação mais
3,16 % a partir de 01/03/2024.
Segunda a legislação pátria, a
assembleia é soberana nas decisões
e, após a aprovação pela maioria
dos servidores presentes, o Departamento Jurídico do Sindicato faria cumprir a deliberação e decisão. “Uma petição será protocolada no processo nas primeiras horas do dia 13 de julho de 2022 e
aguardará a decisão do Poder
Judiciário e do Prefeito, já que
essa foi a última proposta encaminhada pela administração municipal”, disse José Valdir Sgrigneiro, presidente do Sindicato.

O vereador Aldisa Vieira Marques, o Paraná (Cidadania),
participou na terça-feira (12),
no Teatro “Erotídes de Campos”, no Engenho Central,
do lançamento do programa
ESG (Environmental, Social
and Governance), que irá
certificar empresas em

questões ambientais, sociais e de governança. O evento foi realizado pela Secretaria de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur), com
apoio da Acipi e Simespi.
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“Relatos de uma História”
traz acontecimentos inéditos
Divulgação

E NGENHO

Orçamento Participativo terá
congresso neste sábado, 16
Evento acontecerá no Armazém 14, no Engenho Central, das 8h30
às 12h30, e vai reunir os delegados que participaram das plenárias

E-book “Estação da Paulista – Relatos de uma História”, de Esio Pezzato

Com uma escrita inigualável,
cheia de ricos detalhes históricos
e relatos únicos, o livro Estação
da Paulista – Relatos de uma História, de autoria do renomado
poeta e cronista Esio Pezzato –
que já recebeu mais de 300 prêmios literários nacionais e internacionais -, traz como diferencial
um texto peculiar, que flui harmoniosamente entre acontecimentos políticos e a suavidade da poesia, retratando épocas e costumes
de um povo e seu inestimável legado à cultura piracicabana.
O livro narra a epopeia travada durante 20 anos (19021922) por homens visionários
para o progresso de um dos maiores símbolos de formação histórica de Piracicaba, considerada hoje um importante cartãopostal para promoção de eventos culturais e artísticos da cidade, a Estação da Paulista que, em
29/07, completará 100 anos.
De acordo com Ésio, que escreve desde os 14 anos, o livro
não possui classificação etária
porque desperta interesse em todas as idades por meio de relatos de fatos inéditos, e histórias
curiosas dos bastidores que ocorreram durante a construção da
Paulista. “Procurei escrever com
uma linguagem objetiva, misturando importantes conceitos factuais com literatura que, ao mesmo tempo em que informa, também agrada todas as idades e
gêneros. Essa é a peculiaridade
do poeta de verdade: informar
com criatividade pitoresca”.

Com 193 páginas, o livro Estação da Paulista – Relatos de uma
História destaca-se também pela
empolgação dos leitores com as
personalidades que marcaram a
história desse centenário, como
Francisco Feio, Dr. Paulo de
Moraes, entre outros importantes nomes como artistas, políticos e pessoas piracicabanas.
“Toda essa pesquisa foi um
grande conhecimento para mim.
Há algum tempo eu já estava coletando importantes relatos quando houve o restauro da Paulista e
a inauguração do Centro Cultural Antônio Pacheco Ferraz para
a confecção desta obra; mas agora, tudo ficou mais empolgante.
É uma honra publicar esse livro
em uma data tão especial, e contribuir com as comemorações do
centenário da Paulista, podendo
ainda, destacar poesias e músicas famosas que fazem alusão
aos trens e a este segmento tão
importante para o desenvolvimento do País”, completa Ésio.
O livro digital pode ser baixado no formato PDF através
da página do IHGP (Instituto
Histórico e Geográfico de Piracicaba) em www.ihgp.org.br ou
pelo celular para o QRCode.
Presidente do Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio
Cultural), Esio Antonio Pezzato é
piracicabano, poeta e cronista profissional. Atualmente publicou 16
livros, sendo 60 inéditos, além
de mais de 600 crônicas publicadas. O autor é mencionado também como verbete de dicionário.

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:
MARCOS VINÍCIUS DO SANTOS VICENTIN e MARIANNA DE SOUZA MANOEL, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de logistica, nascido em
Piracicaba - SP, aos 30/10/2000, residente e domiciliado
Rua Rua Euclydes Guidolim, nº 460, Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras - SP, filho de MARCOS ROBERTO
VICENTIN e de LENIR DOS SANTOS VICENTIN; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida
em Piracicaba - SP, aos 21/10/2001, residente e domiciliada na Rua Euclydes Guidolim, nº 460, Residencial Bom
Jardim, Rio das Pedras - SP, filha de ANTONIO DE SOUZA
MANOEL e de ROSIMARE APARECIDA DE SOUZA.
AGOSTINHO AFONSO DOMINGOS VIANA e ADNA VIEIRA PENHA, sendo o pretendente: nacionalidade portugues,
viúvo, motorista, nascido aos 19/06/1956, residente e domiciliado Rua Rua Joaquim Leite, nº 668, Jardim Bom Jesus, Rio das Pedras - SP, filho de CAMILO AFONSO VIANA e de OFÉLIA DA CONCEIÇÃO DOMINGOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de enfermagem, nascida em Natal - RN, aos 18/11/1973, residente e domiciliada na Rua Joaquim Leite, nº 668, Jardim
Bom Jesus, Rio das Pedras - SP, filha de SEBASTIÃO
CRISÓSTOMO DA PENHA e de JOSEFA VIEIRA.
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,14
de julho de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governo,
realizará no sábado, 16, das 8h30
às 12h30, o Congresso Municipal
do Orçamento Participativo
(OP). O evento acontecerá no Armazém 14, no Engenho Central.
O Congresso vai reunir os
delegados que participaram das
plenárias do Orçamento Participativo, 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. No total foram apresentadas 378 demandas, sendo Zona
Norte (74); Zona Sul (52); Centro (37); Zona Leste (81); Zona
Rural (43) e Zona Oeste (91).
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 a 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 serem executadas. As demandas
não atendidas continuam planificadas para execução posterior.

Thais Passos

Congresso reunirá os delegados de todas as regiões de Piracicaba

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.
SERVIÇO
Congresso Municipal do
Orçamento Participativo.
Sábado, 16, das 8h30 às
12h30, no Armazém 14
do Engenho Central.

PROGRAMAÇÃO
8h30 às 9h30 - Inscrições
8h50 às 9h30 - Apresentação das diretrizes do Congresso 2022
9h30 às 9h45 – Abertura com o prefeito Luciano Almeida e secretário
de Governo, Carlos Beltrame
9h45 às 11h45 - Divisão dos participantes em grupo por região
9h45 às 11h15 - Trabalhos de priorização das demandas, apresentação, debates e votação
11h15 às 11h30 - Coordenação do grupo por região para executar
relatório técnico de classificação das 10 (dez) demandas mais votadas
11h30 às 11h45 - Eleição por região dos representantes da sociedade civil Titular
e Suplente para compor o Conselho Municipal do Orçamento Participativo
11h45 às 12h - Apresentação pela Coordenação das regiões às demandas mais votadas
12h às 12h15 - Apresentação dos novos membros do conselho por região
12h15 às 12h30 - Encerramento

196ª E DIÇÃO

Festa do Divino continua neste fim de semana
Comemorando mais um ano
de tradição, a 196º Festa do Divino de Piracicaba terá continuidade nesta semana até o domingo, 17, organizada pela Irmandade do Divino Espírito Santo,
com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da
Ação Cultural (Semac). O encerramento das festividades será
com a Festeira Maria Rosa Zilio
Casarin (Rosinha) e família.

A abertura da programação,
10/07, foi realizada com a Missa da Derrubada e Benção dos
Barcos no Rio Piracicaba, com o
Monsenhor Ronaldo, seguida
pela Congada A Folia do Divino. No sábado, 16/07, haverá a
procissão e o encontro dos barcos/Bandeiras às 16h. Já no domingo, 17/07, após a missa das
10h, haverá a posse dos novos
festeiros: Adolpho Queiroz e Eli-

sabeth Bortolin como representantes para o próximo ano.
De acordo com o presidente da Irmandade do Divino Espírito Santo, Victor Alberto
Toti, a paixão e o fascínio por
essas festividades vêm desde
criança quando acompanhava o
pai no Encontro das Bandeiras.
Também para os próximos festeiros de 2023, a emoção é muito
forte. “Não temos palavras para

expressar a gratidão por sermos escolhidos como os próximos festeiros desta divina festa religiosa”, completa Adolpho
Queiroz e Elisabeth Bortolin.
SERVIÇO
196ª Festa do Divino de Piracicaba. De 10/07 a 17/07.
Local: Irmandade do Divino
Espírito Santo, rua Moraes
Barros, 58, Centro. Informações: (19) 3434-9701.

A RCOR

Programa social promove encontro com educadores
O Instituto Arcor, por meio do
programa social Um Novo Olhar
para a Infância, desenvolvido em
parceria com o Núcleo de Estudos
de Políticas Públicas da Unicamp
– NEPP e Fundação FEAC, com
apoio da secretaria municipal de
Educação de Rio das Pedras, promoveu o 1º Encontro com profissionais da Educação Infantil.
No total, 180 profissionais
estavam presentes. Professores,
estagiários, oficiais de escola,
merendeiras, serventes, diretores, se reuniram no Centro Pedagógico de Rio das Pedras para
o encontro que teve como temática: “A escola da infância que
acolhe a singularidade dos contextos de aprendizagem”.
Para a professora Gisele Inês
dos Santos, essas ações têm contribuído muito para melhorar suas
práticas pedagógicas. “As oficinas
presenciais proporcionaram interações e trocas de conhecimento
entre toda equipe escolar. Ver a
valorização e o envolvimento de
todos os funcionários da unidade
escolar é encantador”, afirma. O
encontro contou com três oficinas.
Para Milena Porrelli Drigo
Azal, coordenadora do Instituto
Arcor Brasil, o projeto cumpre um
papel importante pelas escolas por
onde passa. “Não só os espaços físicos, como também os profissio-

Divulgação

1º Encontro com profissionais da Educação Infantil em Rio das Pedras

nais são transformados e começam a enxergar a educação com
um único caminho de mudança e
melhoria do futuro”, acredita.
Para o segundo semestre, o
Instituto Arcor prevê a realização
de mais dois módulos de oficina
de formação: “As cem linguagens
da criança, a cultura e a arte” e “A
documentação pedagógica, o livro
da vida e o portfólio como instrumentos de avaliação”. Além da re-

alização de uma mostra nos dias
23 e 24 de novembro, no Centro
Pedagógico do município e de uma
publicação documentando a experiência e o aprendizado do programa desenvolvido na cidade.
O Instituto Arcor Brasil tem
como objetivo promover, de forma orgânica e corporativa, o desenvolvimento integral das comunidades onde atua, contribuindo
para a igualdade de oportunida-

des educacionais para as crianças,
mobilizando atores sociais, desenvolvendo as capacidades de educadores, cuidadores e responsáveis
pelas crianças e apoiando a projetos de âmbito territorial, voltados
para a infância na perspectiva dos
direitos. Conheça mais sobre do
Instituto Arcor Brasil em:
www.institutoarcor.org.br;
@institutoarcor (Instagram) e
@institutoarcorbrasil (Facebook).
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ZONA RURAL

Vereador solicita remodelação
dos Centros de Educação Digital

Parlamentar acompanha
manutenção em estrada
Divulgação

Na justificativa da indicação, o parlamentar menciona a existência do Projeto
Farol do Saber e Inovação, um diferencial na educação da capital curitibana
O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) protocolou, nesta quartafeira (13), a indicação 2037/
2022, em que solicita a remodelação e transformação pedagógica dos 16 Centros de Educação Digital de Piracicaba. Na
justificativa da indicação, o parlamentar, que recentemente conheceu projetos educacionais
através de visitas técnicas em
Curitiba (PR), menciona a existência do Projeto Farol do Saber
e Inovação, um diferencial na
educação da capital curitibana.
Segundo o texto da indicação,
o projeto instituído pelo então prefeito de Curitiba, Rafael Greca
(PSD), em 1994, desenvolveu-se ao
longo dos anos. Em 2016, com o
retorno dele ao Poder Executivo, o
projeto passou por remodelações e
a instituição da área de inovação,
em uma parceria realizada pela
Prefeitura de Curitiba com a Lego
Fundation e o MIT (Massachusetts Institute of Technology). O
projeto buscou levar mais apoio
e garantir ferramentas para os
alunos da rede pública municipal, utilizando a tecnologia de
robótica, como o Lego Spike Prime, em todas as unidades dos
Faróis do Saber e Inovação.
Também é oferecido pela Lego
Fundation treinamento para a
equipe da secretaria, que é capacitada para treinar os professores.
Eles passam por uma formação
sobre inovação durante um ano e,
após esse período, passam a atuar
nos Faróis do Saber e Inovação.

COMO FUNCIONAM – Os
Faróis do Saber estão presentes em
praças e unidades escolares da cidade. Nas praças, funcionam
como bibliotecas descentralizadas,
com trabalhos educativos e culturais. Já as escolas, além das bibliotecas pedagógicas, possuem um
ambiente de inovação, chamado
de espaço maker, onde a escola e
a comunidade podem utilizar
tecnologias como a impressão em
3D e kits de robótica “Ludobot”.
Esse último possui CPU microduino, bluetooth, hub de sensores e bateria recarregável e incentiva os alunos dos 6 anos aos
14 anos a integrar ideias e projetos para criar robôs funcionais.
Os Faróis do Saber e Inovação presentes nas unidades escolares ainda desenvolvem ações
que levem as crianças a imaginar, criar, brincar, compartilhar
e refletir. As unidades escolares
têm como princípio dar autonomia aos seus alunos, deixando
com que os mesmos desenvolvam
projetos e atividades, criando
uma escola inovadora. As unidades escolares contam ainda
com laboratórios experimentais
de química, que ensinam as crianças as noções da tabela periódica e de seus elementos. Na impressora 3D do Farol, elas podem criar nos computadores e
tablets disponibilizados pelo município e imprimir os elementos
químicos em terceira dimensão.
Os professores que atuam nas
bibliotecas dos Faróis do Saber

Assessoria Parlamentar

No mês passado, Gustavo Pompeo promoveu reunião entre a
secretária de Agricultura e Abastecimento e moradores da região
Ribeiro indicou modelo pedagógico semelhante ao de Curitiba

passam a ser chamados de agentes de literatura e desenvolvem
nas crianças a vontade pela leitura e pela busca no conhecimento.
O parlamentar solicita que o
Poder Executivo estude a possibilidade de transformar o conteúdo
pedagógico dos Centros de Educação Digital, como um piloto a ser
desenvolvido na cidade, buscando parcerias com a iniciativa privada e também com o Parque Tecnológico de Piracicaba, buscando
garantir o acesso ao desenvolvimento tecnológico para as crianças da rede municipal de ensino.
“Em março deste ano, após
minha primeira visita à Curitiba
(PR), após Piracicaba ser convidada a participar do movimento Cidades Educadoras, eu me reuni
com o secretário Bruno Roza (Educação), Carlos Beltrame (Governo),

Adolpho Queiroz (Cultura) e com
representantes da Secretaria de
Esportes Lazer e Atividades Motoras (Selam). Discutimos a possibilidade de transformação dos
Centros de Educação Digital em
espaços multidisciplinares. Retornei a Curitiba para então aprofundar o conhecimento estrutural e
pedagógico das unidades dos Faróis do Saber e Inovação. Acredito que podemos trabalhar junto da iniciativa privada e também das universidades presentes em nosso município, além do
Parque Tecnológico, para transformar os Centros de Educação
Digital do município em uma referência de inovação e tecnologia
da Região Metropolitana de Piracicaba, utilizando os conhecimentos elencados na capital paranaense”, destacou Thiago Ribeiro.

Na tarde desta terça-feira
(12), o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) acompanhou as obras no
prolongamento da rua Alberto
Coral, na zona rural de Piracicaba, que liga os bairros Vila
Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Godinhos e Agrofap. A manutenção é promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema).
No mês passado, o parlamentar promoveu o encontro entre a
secretária Nancy Aparecida Ferruzi Thame e representantes do
bairro Agrofap, para que os mesmos pudessem apresentar as dificuldades que eles têm encontrado
para se deslocar em direção ao perímetro urbano da cidade. No encontro, Nancy havia se comprometido a realizar as manutenções
necessárias para facilitar o acesso dos moradores, além de deta-

lhar o cronograma que seria realizado pela pasta nesta região.
Passados alguns dias do encontro, Pompeo acompanhou a realização dos trabalhos para fiscalizar se as obras têm sido realizadas a contento da população,
atendendo de fato a necessidade
dos moradores da região e daqueles que fazem uso da estrada.
“O que encontrei foi uma equipe
fazendo um belo trabalho instalando o 'lajão' por toda a estrada
e passando o rolo compactador
para melhorar a passagem dos moradores e aumentar a durabilidade do solo” completou Pompeo.
As obras, que começaram
nas imediações do bairro Godinho, devem ir até à entrada da
Agrofap, para melhorar a estrada e facilitar a vida de todos os
moradores do bairro e região e
daqueles que utilizam a estrada.

Divulgação

LOCALIZADAS
Durante ações de zeladoria
em praças da cidade na manhã de terça-feira, 12, o Pelotão Ambiental, da Guarda Civil, que acompanhava caminhão da Secretaria de Defesa
do Meio Ambiente (Sedema),
localizou duas colunas de ferro de construção, com 3,5
metros cada no canteiro ao
lado da Praça Antônio de Pádua Dutra. Numa delas havia
uma etiqueta do depósito que
vendeu as colunas. A equipe,

formada pelos GCs S. Almeida, Battagin, R. Santos e L.
Fernando, ligou no depósito e
conseguiu o telefone do engenheiro dono das colunas, o
que permitiu localiza-lo. As
colunas foram apresentadas
à Unidade de Polícia Judiciária e devolvidas ao proprietário, mediante apresentação da nota fiscal. O engenheiro relatou que foram furtadas de uma das casas em que
responde pela construção.
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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.
------------------------------------------

SRA. MARIA FRANCISCA DA
CONCEIÇÃO DA SILVA faleceu
anteontem, nesta cidade, contava
75 anos, filha da Sra. Zefira Maria
da Conceição, já falecida, era viúva do Sr. Cicero Francisco da Silva; deixa os filhos: Jose; Eronildo;
Ivanildo; Veronildo; Marcelo e Maria. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada/SP para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ARMANDO BRUNO faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr.
Herminio Bruno e da Sra. Rosa
Salani Bruno, era casado com a
Sra. Eliete Rodrigues Bruno; deixa os filhos: Sidnei Rodrigues Bruno, casado com a Sra. Clelis Cristina Longatto Bruno; Claudinei Bruno; casado com a Sra. Marlene
Bruno; Doraci Rodrigues Bruno de
Oliveira, casada com o Sr. Mario
Sergio de Oliveira e Renata Rodrigues Bruno, casada com o Sr. Denilson Larocca. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30
do Velório da Saudade, sala 07,
para o Cemitério Municipal da Sau-

dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. OTACILIO DONIZETE DE
SOUSA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho
do Sr. Espedito Felipe de Sousa,
já falecido e da Sra. Maria de Lourdes de Sousa; deixa os filhos:
Marcelo Pereira de Sousa, casado com a Sra. Gislaine Silva Alves de Sousa; Luiz Fernando de
Sousa, casado com a Sra. Renata Svazzatti de Sousa; Luciano
Pereira de Souza, casado com a
Sra. Simone Rocha Soares; Fernanda Pereira de Sousa, casada
com o Sr. Jorge Raul Mendes e
Elaine Cristina Pereira de Sousa,
casada com o Sr. Antonio Carlos
Sousa. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala 01
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. APPARECIDA OLIVEIRA
GOES FORNASIERO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91
anos, filha dos finados Sr. Joaquim da Silveira Goes e da Sra.
Anna Candida de Oliveira, era viúva do Sr. Francisco Fornaziero;
deixa os filhos: Dirceu de Oliveira

Fornasiero, casado com a Sra.
Edenir Luiza Geraldin Fornasiero;
Neusa Maria Fornaziero; Maria
Ivone Fornasiero Campion, casada com o Sr. Luiz Carlos Campion; Joaquim de Oliveira Fornasiero, casado com a Sra. Milien Durrer Fornasiero; João de Oliveira
Fornasiero, já falecido; Dimas de
Oliveira Fornasiero, já falecido e
Maria Ines Fornasiero, já falecida. Deixa netos, bisnetas, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h00 da sala
02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA ZACARIAS PINTO
ALVES faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos
finados Sr. Benedito Zacarias Pinto e da Sra. Emilia Zacarias Camargo, era casada com o Sr. João
Alves. Deixa filhos, genros, noras,
netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 09h00 da sala
01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MATIA ABILIO BUSO faleceu

ontem, nesta cidade, contava 74
anos, filha dos finados Sr. Antonio
Abilio e da Sra. Antonia Adolfo Abilio, era viúva do Sr. Ampelio Buso;
deixa as filhas: Solange Maria
Buso Massarentte, casada com o
Sr. Ricardo Alexandre Massarentte e Celiane Mara Buso Nogaroto,
casada com o Sr. Jose Adelino
Nogaroto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o
féretro às 13h00 da sala “Standard”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. EUNICE MOREIRA DE LIMA
faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr.
Isaias Moreira Damasceno e da
Sra. Adelina Rosa de Jesus, era
casada com o Sr. Pedro Ingracio
de Lima; deixa os filhos: Ezequiel
de Lima; Marli de Lima; Sueli de
Lima; Dirce de Lima; Vanderlei de
Lima, casado com a Sra. Soely;
Edna de Lima, já falecida, deixando viúvo o Sr. Marcos e Cristiane
de Lima, casada com o Sr. Alcides. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje às 10h00
no Cemitério Municipal da Vila Rezende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000747-86.2022.8.26.0451. O MM.
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Piracicaba, Estado de São Paulo, Dr. Mauro Antonini, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER ao executado CIRO CESAR DA SILVA-ME, CNPJ 08.462.791/0001-83,
com endereço à Lourenco Filho, 226, Cecap, CEP 13421-536, Piracicaba - SP que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Angeleli & Palauro Ltda Me. Encontrando-se o executado Ciro César da Silva - ME, em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,
§2º, IV do CPC, foi determina-da a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$16.508,57 (dezesseis mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e sete centavos),devidamente atuali-zada, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-cado na
forma da lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de Piracicaba, aos 27 de junho de 2022.

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

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIRACICABA
Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Piracicaba, CNPJ
46.245.098/0001-48, através de seu Presidente Reinaldo José
Pousa, convoca os associados que estejam em gozo de seus
direitos para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29 de julho de 2022 a Rua XV de Novembro, 720 –
Centro na cidade de Piracicaba, as 9 horas em primeira convocação e as 10 horas em segunda convocação, obedecidos
os respectivos quórum do Estatuto Social a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia :
- ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL PARA MUDANÇA
DE ENDEREÇO DA SEDE DA CDL
Piracicaba, 14 de julho de 2022.
Reinaldo José Pousa
Presidente

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
COMUNICADO
Pregão Presencial nº. 049/2022 - Processo nº. 1810/2022 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de 09 (nove) Veículos de passeio Zero Km, tipo Sedan e 02 (duas)
Pick-Ups, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com
o Anexo I – Termo de Referência do Edital - IMPORTANTE: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 14/07/2022 ÀS 09h00min., ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/07/2022 ÀS
09h30min - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: e-mail: licitacao@riodaspedras.sp.gov.br –
fone: 19-3493-9490 – O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da
Prefeitura – www.riodaspedras.sp.gov.br - REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, 01 de julho de 2022
Marcos Buzetto
Prefeito Municipal

Edital de Leilão – Romualdo Pandolfo, leiloeiro
oficial Jucesp 1201, torna público que realizará
um leilão online no site:
www.totalleiloes.com.br, de:
Lote 01- casa matrícula
14.287 CRI São Pedro/SP
data, 14/07/2022, 13:00:00,
Lote 02 – Diversos Implementos Agrícolas, data 26/
07/2022, 14:00:00, Lote 03
- terreno matrícula 95.220 2º
CRI Piracicaba/SP, data 27/
06/2022, 13:00:00, Lote 04
– Casa matrícula 13.038 do
2º CRI Piracicaba/SP, data
28/07/2022, 14:00:00.

A Tribuna Piracicabana
A14

Quinta-feira, 14 de julho de 2022

