ética — para exercer suas atividades. Nosso espaço está à disposição dos textos do nobre edil, como
sempre, que Deus nos ajude, e que
sempre tenhamos por perto um
secretário como Carlos Beltrame.

ERRO
Reinaldo Pousa é o nome do
futuro vereador em Piracicaba.
Como suplente, ele assumirá a
cadeira do vereador Paulo Campos (Podemos) que tira licença
para, como pré-candidato a deputado federal, colocar sua campanha na rua. Pousa é comerciante, presidente do Clube dos
Diretores Lojistas (CDL) e tem
uma longa história de trabalho
por e para Piracicaba. Em frente.
Desculpe a falha deste Capiau,
realmente cansado e idoso.
CÁSSIO — I
O vereador Cássio Luis (PL),
o Fala Pira, é dedicado no trabalho como edil, e não se coloca dúvida nisso. Mas não gostou do que
o Capiau publicou ontem sobre sua
visita a repartição municipal. “Fui
chamado pelo próprio povo e funcionários de carreira que acredita
em nossa seriedade”, afirmou a
este Capiau. O edil também diz que
“agora vou dar o revés sobre a sua
publicação”, contestando as informações relatadas nesta coluna,
cujo direito não se contesta.
CÁSSIO — II
“O senhor vai cair na credibilidade com essa ânsia de defender esse desgoverno”, escreveu o nobre vereador Cássio para
este Capiau. Registrado. “Você
não vai fazer eles saírem como
mocinhos nessa, não”. Também
registrado. Trabalha-se, aqui,
com neutralidade, noticiário plural. Quando for defender, tomar
posição a favor ou contra, tranquilamente, o Capiau avisará.
DEVER
Considerando a dedicação do
vereador Cássio ao serviço público
de Piracicaba, respeitando-o pelos
votos que o levou a ocupar uma
cadeira no Poder Legislativo, e
cumprindo nosso trabalho simples
de analisar, este Capiau garante:
todo parlamentar tem o dever (não
só direito) de fiscalizar, mas não
tem o direito de fugir da lei — e da
Edição: 14 páginas

TRE — I
A secretaria do TRE-SP e os
cartórios eleitorais de todo o estado não terão expediente no dia
1º de agosto devido à antecipação do feriado relativo à instituição dos cursos jurídicos no Brasil, celebrado em 11 de agosto (Lei
5.010/66). O atendimento será
retomado na terça-feira (2), das
12h às 19h, na secretaria, e das 12h
às 18h, nos cartórios eleitorais.
TRE — II
O objetivo da alteração é
evitar a interrupção dos serviços eleitorais na reta final do
prazo para registro de candidaturas para as Eleições 2022, que
se encerra em 15 de agosto. Os
prazos processuais, tanto de processos físicos como digitais, ficam
suspensos na segunda (01), voltando a correr normalmente na
terça (02). Atendimento online
Guia de multas e emissão de certidões estão disponíveis online.
CHANCES
A dobradinha do Partido Social Cristão (PSC) é fruto de novas
articulações em favor da cidade.
O candidato a deputado federal
será o comerciante e presidente do
Conselho de Pastores, Fernando
Favoreto, que tentou a legenda
pelo MDB. Como não foi bem sucedido, foi acolhido pelo presidente do PSC, Gilberto Nascimento,
que lhe deu a legenda para estadual e terá a companhia do ex-prefeito de Charqueada e São Pedro,
Hélio Zanata, que recebe em Piracicaba o apoio (ou atenção?) do exprefeito Barjas Negri (PSDB).
Duas novidades na política local.
PSD
No último dia 22, o PSD (Partido Social Democrático) confirmou a candidatura de Carolina
Angelelli a deputada estadual durante convenção no bairro Bela
Vista, em São Paulo. Também foi
confirmada a candidatura do exprefeito de Paulínia e empresário
Edson Moura. Carolina e Moura
participaram da convenção que
contou com a presença do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. A convenção estadual do
partido foi presidida pela coordenadora nacional do PSD Mulher, Alda Marco Antonio.

Vandalismo nos terminais de ônibus
diminui em 30% em dois meses
“Estamos sempre atentos e buscando alternativas para diminuir
ainda mais”, aponta a titular da Semuttran, Jane Franco de Oliveira
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran), mantém desde
o início do ano campanha nos
Terminais de Integração e em
ônibus alertando sobre o vandalismo no transporte público. A
ação conta com o apoio da população, por meio de denúncias,
para combater este tipo de crime

e da Guarda Civil, além da parceria com a empresa TUPi Transportes. Segundo a Semuttran,
houve diminuição em 30% dos
chamados de reposição de peças
e materiais quebrados ou furtados nos últimos 120 dias. No entanto, esse tipo de ação continua
e os maiores índices de ocorrência ainda são pixações nas portas
do banheiro e furtos de alguns

Carolina de Camargo

TRILHA DE CARREIRA
Com a medição do gestor de
pessoas Ricardo Fedrizzi e
da psicóloga Juliana Bortolazzo, a Santa Casa de Piracicaba realiza amanhã, 29, o
1o Encontro Sobre Trilha de
Carreira, a partir das 9h, no
salão nobre da instituição.
Os coordenadores revelam

que a proposta é promover
um encontro bem informal,
para que os participantes
possam conhecer o programa, tirar dúvidas e solicitar
orientações sobre como participar da seleção interna e
ampliar as oportunidades de
trabalho na instituição. A10

extintores e mangueiras de incêndio, principalmente nos terminais Vila Sônia e Piracicamirim.
QUEDA — De acordo com
o Departamento de Transportes
Públicos da Semuttran, houve
uma queda de quase 50% na reposição de materiais, como sabonetes e dispenser de álcool em
gel. A titular da Semuttran, Jane
Franco de Oliveira, ressalta a im-

portância da campanha estar
sempre em evidência. “Estamos
sempre atentos e buscando alternativas para diminuir ainda
mais o vandalismo. A população
continua com papel fundamental para denunciar tais atos pelo
SIP-156 e pelo telefone 153. A
Guarda Civil também vem realizando um bom trabalho de
fiscalização”, diz a secretária.

Emdhap tem estágio
para área de Direito
A Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba) está com vaga
de estágio para a área de Direito.
Interessados devem enviar currículo para o e-mail rh.emdhap@
emdhap.sp.gov.br até dia 1º/8.
Para a vaga é necessário que o candidato esteja cursando Direito, tenha boa redação e domínio do
Pacote MS Office. Criada em 1990,
por meio da Lei Municipal n.
3.238/90, a Emdhap nasceu com

o intuito de elaborar e executar
políticas públicas da habitação no
município. Com mais de 30 anos
de fundação, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional implantou diversos núcleos
habitacionais, removeu famílias de
áreas de risco para lotes urbanizados, viabilizou projetos e deu assistência técnica a obras, bem como
forneceu plantas para construção
de casas. O telefone para contato
com a Emdhap é (19) 3412-2222.

Carolina de Camargo

Aldo Guimarães

A Tribuna

NO ZOOLÓGICO
DEINTER
Alex de Madureira (PL) está
empenhado na construção
das sedes da Delegacia de
Defesa da Mulher (DDM) e
do 5º Distrito Policial (DP).
O deputado estadual se
reuniu com o diretor do De-

WILSON TRINDADE
O pré-candidato a deputado federal Wilson Trindade (Pros) visitou ontem (27), pela manhã,
a redação de A Tribuna Piracicabana, sendo recebido pelo
diretor, Evaldo Vicente. “Amigos
há mais de 35 anos”, esclarece Trindade, funcionário público municipal aposentado, que
terá homologada sua candidatura sábado (30), a partir das
9h, no Ginásio do Ibirapuera,
em São Paulo. A convenção do
Partido Republicano da Ordem
Social (Pros) contará com a presença do presidente nacional,

Marcos Holanda; do estadual,
Willame Cavalcante, e do secretário-executivo nacional, Edmilson Boa Morte, pré-candidato
ao Senado pelo Distrito Federal. Trindade orgulha-se em ter
sido cinco vezes candidato a
prefeito em Piracicaba e, apesar de não ter sido eleito, tem
uma história partidária na cidade, já que disputou outros cargos também. No dia 1o de
agosto, a partir das 10h, na
Rua do Porto (em frente à Prefeitura), Trindade vai lançar
projetos em benefício popular.

partamento de Polícia Judiciária do Interior 9 (Deinter
9), Kleber Altale, e o delegado seccional de Piracicaba, Américo Sidnei Rissato,
junto do vereador Laercio
Trevisan Junior (PL). A4

Dentro da programação de
celebração dos 255 anos de
Piracicaba, o Núcleo de Educação Ambiental (NEA) e o
Zoológico Municipal agendam
para a semana dos dias 1o a
5 de agosto diversas atividades que, dentre outros objetivos, busca promover o diálogo sobre o papel ambiental

do espaço. A programação começa com uma formação interna com os funcionários do
Zoo, sobre sustentabilidade e
gerenciamento de resíduos
sólidos gerados no Zoológico. O encontro será realizado segunda-feira, aproveitando o dia em que a instituição
é fechada ao público. A5
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Retratos e retratistas
Edson Rontani Jr.

H

ouve um tempo em que as
famílias se reuniam para ver “retratos”. Também houve
um tempo em que as famílias registravam
seus piqueniques na
ESALQ com “retratos”.
E esses retratos não eram instantâneos. Demoravam dias para serem revelados. Iam para São Paulo onde concentravam as grandes
máquinas de revelação. Isso foi
nos anos 1960 e 70. Já nos anos
80, a evolução chega a Piracicaba
através de famosas redes e as fotografias tinham seus negativos
revelados em ampliados em nossa
terra. Você levava numa loja, dava
um passeio e em uma hora estava
pronto. E levava um álbum de cortesia. A agonia pela espera terminava aqui e começava o horror ao
ver fotografias borradas, tremidas,
fora de foco ou de pessoas com os
olhos fechados ou boca aberta.
Tudo isso soa de forma estranha no mundo moderno em que
vemos na tela do celular o resultado de uma foto. Tão estranho quan-

to falar para a geração
atual o que é um LP pulando ou sobre o som
de um disco riscado.
Já são quase 200
anos que a fotografia foi
inventada pelos franceses. Chegou ao Brasil
pelos europeus e dom
Pedro 2° foi seu grande
incentivador. Piracicaba
nunca ficou distante dos “retratos” e dos retratistas. João Cozzo
é considerado como um dos importantes fotógrafos paisagistas
da cidade, tendo criado dezenas
de cartões-postais com cenários da
cidade. Suas fotos possuíam assinatura, tal qual um artista plástico faz com sua tela a óleo. Cartões-postais, aliás, formaram colecionadores, recordações e fizeram negócio em todo o mundo. A
Foto Rápido Cozzo, já em meados
do século passado, era uma empresa de revelações expressas de filmes fotográficos. Mas, não tão rápidas como as que me referi no início do texto. Não demoravam tanto quanto a tal uma semana para
ir a São Paulo e retornar. Cabe
lembrar que o processo era manual e o filme era monocromático.

E com a ação
destes fotógrafos
a memória
“retratista”
nunca morre
e permanece
Contribuiu em muito para o
surgimento de fotógrafos profissionais a mudança tecnológica
de impressão de jornais. Até o
início dos anos 70 as fotos precisavam virar peça de clicheria,
grandes carimbos de metal que
formavam a prensa e davam o
resultado final no papel jornal.
Já nos anos 50 e 60, acidade
possuía renomados profissionais
como Cantarelli, Lacorte, Isolino
Nascimento, Idálio Filetti e Cícero Correa dos Santos. Cobriam os
fatos na imprensa e também atuavam como retratistas de eventos sociais de forma particular.
Foram os magos da inovação química, com retoques feitos com
pincel, coloriram fotos preto e
branco, embaçavam o que aparecia em segundo plano e recortavam objetos indesejados captados pela angulação ou foco.
Os jornais passam a ter no-

Coluna Espírita
vas gerações nos anos 70 e 80
como Henrique Spavieri, Pauléo
(cuja foto de Chico Mendes visitando o CENA é icônica e foi uma
das últimas antes do ecologista ser
assassinado), Christiano Diehl
Neto, Davi Negri, Diógenes Banzatto e outros que a memória não
me deixa recordar. Nos anos 90,
ainda a imprensa, nos proporciona presenças como Bolly Vieira,
Marcelo Germano, Alessandro
Maschio, os irmãos Victor (Haroldo e Aristeu), Claudinho Coradini, Matheus Medeiros e tantos
outros. Alguns destes começaram
bem antes na profissão. Como
disse, a memória falha, mas não
deixo de registrar também a contribuição dos retratistas Antonio
Trivelin, Del Rodrigues e das Isabela Borghesi e Amanda Vieira –
que representam o universo feminino na arte da fotografia.
E com a ação destes fotógrafos a memória “retratista”
nunca morre e permanece registrando a história de Piracicaba.
———
Edson Rontani Júnior,
jornalista e presidente
do Instituto Histórico e
Geográfico de Piracicaba

A Edson Rontani Junior
Walter Naime

O

abacaxi não
da laranja.
Assim é o que
acontece com Edson.
O seu legado genético
o premiou artisticamente. A frase “todo
o tempo é perdido se
não se consome com
amor”. O Edson toca o piano e
além de tocar carrega o piano.
É conhecida a frase que uma

fotografia fala mais que
mil palavras. Se assim
acontecer, imagine o
número de livros que
estão representados
nas coleções de fotos do
nosso querido amigo
Edson Rontani Júnior.
Acredito que levaria uns dois anos para
escrever as fotografias ali existentes. Edson escreve, desenha, lê, fala, chora, fotografa, ri o riso do entendi-

mento e seleciona o que é racional para mostrar o emocional.
Nas escritas inspirado
pelo veio poético é autêntico. A
fala, doce e pausada, expressa
a satisfação de viver. Suas lágrimas se fazem às escondidas,
sabe lá por quais motivos.
Seu riso é contido; porém,
eloquente como se estivesse produzindo sua arte. Tudo isso compondo o seu emocional traz para
nós a ideia que para ele “todo o
tempo é consumido com amor”.

Neste momento quero
dar um viva ao nosso amigo
Edson Rontani Júnior. Viva
o Edson Rontani Júnior!
———
(Saudação de Walter Naime para Edson Rontani Júnior
dia 21.07, durante o
lançamento do seu
livro “A Foto e a
História de Piracicaba”, no Museu Prudente de Moraes)

Metaverso & Metaprosa
José Renato Nalini

O

Brasil dos contrastes é um
país cruel. A
pouquíssimos, reserva
tudo. A muitos milhões, reserva nada. As
conquistas das tecnologias da comunicação e
da informação escancaram o fosso intransponível entre os incluídos e os excluídos.
Veja-se o metaverso, a
nova coqueluche, intensificada após Mark Zuckerberg,
dono do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, denominar o holding dessas poderosíssimas empresas de Meta.
Universidades de elite já se
utilizam dessa estratégia para propiciar a seus educandos uma formação esmerada e atualizadíssi-

ma. O sistema permite
ao aluno participar da
aula de onde estiver. Ele
simplesmente será
transferido para o ambiente virtual onde ele
atuará como se presencialmente estivesse.
Para o aluno é um
conforto, para o professor um desafio. Toda
novidade interessante e eficiente
para transmitir aprendizado é imediatamente assimilada pelos que
têm recursos. A USP já está no
metaverso como a primeira universidade pública brasileira. Firmou acordo de cooperação com a
Rádio Caca-RACA, que a ela cedeu o primeiro NFT – token não
fungível. Isso representa um ganho de espaço no Metaverso, mais
exatamente na USM – United States of Mars, uma nação virtual

O sistema
permite ao aluno
participar da aula
de onde estiver
criada pela RACA. Nela a USP poderá construir espaços de interação.
Falta, como é notório, mão
de obra especializada para produzir os módulos, daí a necessidade
de chamar os jovens que têm aptidões especiais para o mundo da
eletrônica, da informática, da cibernética, da telemática, da engenharia de dados e que tais.
Esses os profissionais dos
quais o Brasil necessita, para poder abrigar nas asas das Universidades aqueles seres que tiveram um fundamental precário,
que mal sabem ler, que ao lerem
não conseguem extrair algo de
aproveitável da sua leitura. Que

não conseguem se exprimir,
nem escrever algo inteligível.
Um enorme desafio, considerado o crescimento da miséria, a inflação galopante, a descrença na democracia representativa e a falta de compostura de
quem deveria dar o exemplo, pois
pago com o dinheiro do povo para
a busca do bem comum. Metaverso é apenas um exemplo dos
paradoxos cruéis da nação brasileira, que está mais para Metaprosa, uma fantasia imaginativa dos políticos profissionais.
———
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

Jesus amaldiçoou três
cidades na Galileia?
Alvaro Vargas

N

os Evangelhos consta
uma advertência de Jesus com relação a três cidades na Galileia: “Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida! Porque,
se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós
foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam
arrependido. Portanto, para Tiro
e Sidom haverá menos rigor, no
juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até ao
céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim
me ouve; e quem vos rejeita a
vós, a mim me rejeita; e quem a
mim me rejeita, rejeita aquele
que me enviou” (Lucas 10:1316). O Mestre concentrou mais
de dois anos de seu messianato
nas cidades e vilas da Galileia, e
um tempo menor na Judeia, pela
possibilidade de sua Boa-nova
ter uma maior receptividade
entre a gente humilde daquela
região. Entretanto, conforme
constatado por Jesus, “muitos
são chamados, mas poucos escolhidos” (Mateus 22:14).
As cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum eram habitadas predominantemente pelos
judeus e, devido ao conhecimento do judaísmo, estavam preparadas para compreenderem a
mensagem de Jesus. Um contraste, com as cidades dos gentios (não judeus), Tiro e Sidom,
que eram politeístas. O Mestre
nazareno já havia alertado que
“a quem muito foi dado, muito
será exigido” (Lucas, 12:49). O
grau de responsabilidade de
nossas ações ocorre conforme o
nosso esclarecimento espiritual,
o que justifica a reprimenda de
Jesus. Os Evangelhos Sinóticos
(Mateus, Marcos e Lucas) citam
várias curas realizadas em Cafarnaum e Betsaida, mas não
mencionam tais acontecimentos
em Corazim, povoado localizado a 3km ao norte de Cafarnaum. Entretanto, de acordo
com João Evangelista, a maioria dos “milagres” não está registrada nos Evangelhos. “Há,
porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez; e se cada uma
das quais fosse escrita, cuido
que nem ainda o mundo todo
poderia conter os livros que se
escrevessem” (João 21:25). Jesus escolheu Cafarnaum como
moradia, e onde realizou a maior parte de suas atividades na
divulgação de seus ensinamentos, atendendo as pessoas necessitadas que o procuravam. Entre os habitantes da Galileia, os

Toda a população
atingida teve
a oportunidade
de reencarnar
novamente
que residiam nessas três cidades
foram os que tiveram um maior
contato com o Mestre nazareno e
puderam comprovar queele, erade fato o Messias, que estava sendo esperado (Isaías 52:13-15).
Jesus não amaldiçoou as cidades na Galileia. Sua reprimenda se referiu às responsabilidades individuais e coletivas, que
atuamconforme o nosso livre arbítrio. Estamos submetidos a “Lei
de Causa e Efeito”, que tanto atinge as pessoas, como as cidades e
as nações.Deus nos concedeu a
liberdade de escolher o caminho,
mas somosresponsáveis pelas
nossas ações. Caso os habitantes
de uma cidade se comportem
equivalentemente nos vícios e na
maldade, isso pode atrair situações calamitosas, como terremotos, tsunamis, furacões, entre
outras. Os judeus receberam
muito esclarecimento espiritual,
com Moisés e os profetas, e posteriormente com Jesus. Pelo orgulho, arrogância e egoísmo, semearam a sua própria desdita,
sendo a nação arrasada pelos
romanos eexpulsos daquela região no ano 70 d.C."Digo-vos,
porém, que menos rigor haverá
para a terra de Sodoma do que
para vós" (Mateus, 11:24).Nessa
advertência, Jesus ressaltou a
gravidade da situação para todos aqueles que mesmo conhecendo os seus ensinamentos, permanecem em uma vida dissoluta. A região de Sodoma, citada
por Jesus, é localizada perto do
Mar Morto em Israel, atingida
por catástrofes naturais que destruíram as suas cidades. Segundo o Velho Testamento, foi um
castigo divino pelos desregramentos sexuais de seus habitantes. Na visão Espírita, sofreram
os efeitos da lei de transformação, necessária para o saneamento moral daquele local, evitando
a disseminação dos desvios
morais que já tinham haviam
atingido uma situação alarmante. Toda a população atingida
teve a oportunidade de reencarnar novamente em situações
mais adequadas para o seu desenvolvimento intelecto moral.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo-Ph.D.,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Sobre o rol de procedimentos da ANS
Douglas Yugi Koga

M

uito tem sido
noticiado sobre o rol da
ANS (Agência Nacional de Saúde) ser exemplificativo ou taxativo.
É importante esclarecer o que isso significa
e de que importa para
a sociedade, quais os benefícios e
perdas para ambos os lados.
De maneira simples e objetiva, se o rol da ANS for taxativo, a
operadora de saúde é obrigada a
cobrir apenas os gastos que constarem em sua lista de serviços.
Tudo o que estiver fora da tabela
deixa de ser obrigação da operadora. Já no caso do rol exemplificativo, a operadora pode ser
obrigada a pagar pelo procedimento mediante interpelação administrativa ou mesmo judicial.
É necessário, antes, entender
como funcionam os planos administrados pelas operadoras de

saúde, seja Unimed,
Amil, Geap ou outras.
Elas têm como produtos diferentes tipos de
planos. De forma geral,
são separados para pessoa física ou jurídica e
preveem coberturas variadas, com limitações,
algumas inclusive com
planos odontológicos.
O conceito básico desses planos é que determinados procedimentos são muito caros para
se arcar sozinho. Então, juntamse várias pessoas para dividir o
valor e, caso alguma delas precise, será possível arcar com as
despesas do procedimento. Outra estratégia é em relação à faixa etária. Considera-se que um
paciente jovem use menos o plano de saúde que um idoso. Assim, o jovem paga uma parte
pelo idoso, que dificilmente
conseguiria arcar com um plano de saúde sem essa "ajuda".
É como um fundo mutuário.

Data da fundação: 01 de agosto de 1.974
(diário matutino - circulação de terça-feira a domingo)
Fundador e diretor: Evaldo Vicente
COMERCIALIZAÇÃO
Gerente: Sidnei Borges
SB – Jornais Regionais – EIRELI - 27.859.199/0001-64
Rua Madre Cecilia, 1770 - Piracicaba/SP - CEP 13.400-490
- Tel (19) 2105-8555
IMPRESSÃO: Jornais TRP Ltda, rua Luiz Gama, 144 – CEP 13.424-570
Jardim Caxambu - Piracicaba-SP, tel 3411-3309

(...) a garantia de
tratamento das
pessoas que
realmente
precisam é
fundamental e
prioritária no
sistema de saúde,
desde que baseado
na evidência
científica
Pensando por ambos os lados planos de saúde e usuários -, temos:
• Se você é gestor da operadora de saúde, precisa calcular quanto deve cobrar de cada cliente para
que os demais possam ser atendidos nas doenças que podem ocorrer (análise de risco). Para esse
cálculo, podemos pensar que uma
porcentagem da população atendida tem tantos por cento de chances de ter tal doença e isso tem um
custo. Com base no rol de procedimentos da ANS, se chega a um
determinado valor por paciente,
possibilitando conseguir administrar o fundo e comprar os procedimentos daqueles que ficarão
doentes. Hoje, as operadoras de

saúde têm como meta uma sinistralidade (a relação do quanto se
arrecada e do quanto se gasta em
tratamentos) em torno de 75%
para garantir que, mesmo em situações de catástrofe, ofereça a
assistência a todos e tenha como
ampliar sua rede de atendimento (crescimento da empresa);
• Por outro lado, se você é cliente da operadora, é de seu interesse que o valor da mensalidade
seja o menor possível, mas sem o
risco da empresa quebrar e você
ficar sem a cobertura necessária à
saúde em algum momento da vida.
Mas o cliente não tem como saber
se esses recursos estão sendo bem
utilizados. Por isso, parte do valor
dessa mensalidade vai para o setor de auditoria e controle, que
verifica se os profissionais de saúde estão solicitando exames ou indicando cirurgias de acordo com
as boas práticas (sem desperdícios). Isso é muito importante, porque a ANS, que controla e monitora as operadoras, determina o aumento da mensalidade baseado na
sinistralidade passada. Ou seja, se
as empresas de saúde tiveram
muitos gastos no ano passado, a
ANS aplica o reajuste com base
nesse valor adicional. Por isso que

em 2021 o reajuste foi negativo não foi por fatores políticos ou
bondade, foi porque as operadoras, durante a pandemia em 2020,
gastaram menos. Em 2022, porém,
o reajuste veio alto porque aquilo
que não gastaram antes começou
a ser compensado em 2021. Dados da Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados) indicam que a sinistralidade em
2021 foi de 76%. No segundo trimestre de 2022 já está em 87%.
Se você usa um rol de procedimentos para calcular o valor a
ser cobrado dos clientes, mas esse
rol é variável, como você faz as
contas? Basicamente seria como
ser um padeiro, vender pão a um
determinado preço, mas não saber quanto vai pagar pela farinha.
Ainda mais quando o governo começa a pôr ingredientes no pão que
antes não faziam parte da receita.
Por outro lado, a garantia de
tratamento das pessoas que realmente precisam é fundamental e
prioritária no sistema de saúde, desde que baseado na evidência científica. O sistema não pode financiar
tratamentos místicos, por exemplo, dentro do contexto apresentado, ou pagar férias no Caribe apenas porque o médico assim sugeriu.

Este equilíbrio que trago à
reflexão é para que pensemos
duas vezes ao chegarmos ao consultório médico ou de outro profissional de saúde e exigirmos
"que o doutor peça tudo que tenho direito". O certo seria cobrar
do profissional de saúde o que
está nos protocolos, os chamados guidelines, que orientam a
boa prática. Uma boa dica: pergunte ao profissional para que servem os exames que ele estiver solicitando e, caso ainda não entenda,
faça uma pesquisa nas redes sociais dos órgãos sérios de saúde.
Para ajudar a refletir, trago uma analogia: quando levamos o carro numa concessionária, não pedimos para fazer a revisão de 60 mil quilômetros se o
carro ainda estiver em 10 mil. É
evidente que é desnecessária.
———
Douglas Yugi Koga, cirurgião do aparelho
digestivo, integra o
corpo clínico do Hospital dos Fornecedores
de Cana, da Unimed e
do Gastrocentro de Piracicaba; pré-candidato a deputado federal
pelo Partido Novo
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Sociedade civil e a defesa da democracia
Marcelo Aith

CATORZE DEBATES
PRESIDENCIAIS
Terminando as convenções partidárias, a próxima
atração será o debate presidencial. Começa dia 6 de agosto, na CNN Brasil, e termina
dia 29 de setembro na Globo.
Segundo turno, já no dia 3 de
outubro, novamente a CNN
abrindo, para a Globo fechar
dia 28. Participação de toda a
grande mídia, ou seja, Jovem
Pan, Band, Folha, Estadão,
SBT, Veja, UOL e TV Aparecida. Indispensável, além das
presenças de Bolsonaro e Lula,
a necessidade de jornalistas

comprometidos com um debate imparcial e de alto nível.
PONTO FINAL
Com a saída de Márcio
França (PSB) da disputa pelo
governo paulista, Rodrigo Garcia (PSDB) pulou nas pesquisas
de quarto para terceiro lugar,
empatando tecnicamente com
Tarcísio de Freitas (Republicanos). Mais: com o apoio do União
Brasil, o tucano terá na TV o
maior tempo, saindo de 2 minutos e 40 segundos para mais de
4 minutos. União garantiu a
presença de Sérgio Moro na
propaganda na TV e n o rádio.

Como destravar a
Saúde em Piracicaba?
Paulo Campos

S

ão cerca de 60
unidades de saúde em nossa cidade, mantidas pela prefeitura entre U.P.A.’s,
Unidades de Pronto
Atendimento e U.B.S,
Unidade Básica de Saúde, um hospital regional que, mesmo construído em
2018, ainda não consegue cumprir
seu objetivo institucional de atender as 24 cidades da região metropolitana; três grandes hospitais
particulares e inúmeros consultórios médicos e clínicas de várias especialidades. Uma cooperativa odontológica também com características regionais e uma faculdade especializada no tratamento, ensino e pesquisas no
campo bucal. A cidade, também,
conquistou recentemente um curso universitário em medicina.
São cerca de 1.700 funcionários espalhados pelos setores administrativos, urgência e emergência, departamento de atenção
básica. Farmácias, saúde bucal,
saúde mental e serviços especializados. Todos recém saídos da mais
inesperada e cruel situação criada
pela pandemia de coronavírus, à
qual empregaram todos os seus
esforços profissionais para o bem
estar de uma população local que
supera os 400 mil habitantes.
Em que pese essa super estrutura em nossa cidade, se vista de maneira macro, em tese,
podemos perceber que não é por
falta de infraestrutura que nossa cidade está amparada profissional e institucionalmente para
atender às demandas da população local e a dos nossos vizinhos
que nos procuram diariamente
para atendimentos diversos.
Então a questão que mais
me aflige, como legislador e especialmente engajado na assistência aos mais necessitados,
com maior ênfase no campo da
saúde, é constatar que o nosso
maior drama e dificuldade está no
campo da gestão da saúde públi-

ca de nossa cidade.
Sei que temos profissionais qualificados,
sei que a legislação local tem sido um impeditivo constante para
o cumprimento das
metas e necessidades
da pasta. Mas entendo ser urgente um replanejamento da gestão da saúde em nossa cidade,
que possa garantir melhor atuação de todos em favor dos menos favorecidos, que são muitos.

Invistam mais e
melhor no
planejamento
das atividades e
recursos
humanos, para
que todos sejam
disponibilizados
Quem, como eu, circula por
estas unidades com frequência,
atendendo demandas diuturnas,
sem fraquejar ou descansar nos
finais de semana e feriados, porque a dor não tem hora para chegar, entendo que demandas administrativas são mais fáceis de
prever e planejar, para atender a
todos. Li recentemente nos jornais da cidade que parte da população também tem sua parcela
de responsabilidade porque agenda consultas e não comparece. Os
números são desalentadores.
Por isso, fica a sugestão desse
velho peregrino das madrugadas
piracicabanas aos nossos gestores
da saúde. Invistam mais e melhor
no planejamento das atividades e
recursos humanos, para que todos sejam disponibilizados ao
nosso povo mais pobre e necessitado, quando ele precisar, nos
momentos de dor, nos momentos de angustia. Pois as enfermidades não escolhem dia e nem
hora para baterem à porta, especialmente a dos mais necessitados.
———
Paulo Campos, vereador
em Piracicaba (Podemos)

A

s últimas aparições e discursos
do presidente
da República vêm provocando uma nova
onda de empresários,
instituições e figuras
públicas em defesa da
democracia e do sistema eleitoral no Brasil. As falas recentes de Jair Bolsonaro são de recrudescimento aos ataques as urnas eletrônicas, ao sistema de apuração de votos e também aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o que indica uma ruptura entre os Poderes nos próximos meses, que serão os mais importantes para o futuro da nação.
Em seu discurso na oficialização de sua candidatura a reeleição pelo Partido Liberal (PL),
Bolsonaro, ao convocar seus seguidores para irem às ruas no dia
7 de setembro, disse: “Estes poucos surdos de capa preta têm que
entender o que é a voz do povo.
Têm que entender que quem faz
as leis é o poder Executivo e o poder Legislativo. Todos têm que
jogar dentro das quatro linhas da
Constituição. Interessa para todos nós. Não queremos o Brasil
dominado por outra potência. O
que nós queremos é paz e tran-

quilidade, respeito à
Constituição”, completou o presidente. Ou
seja, deixando claro que
o tom de ataques aos
ministros do Supremo,
que também compõem
o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), serão
um dos principais pontos de sua campanha e
de suas manifestações populares.
E neste cenário de tensão
institucional, setores sensíveis da
sociedade estão a observar os riscos concretos de ataque à democracia. Alguns movimentos estão
surgindo após as sistemáticas
ameaças ao sistema eleitoral e a
preservação da democracia. O
grande temor das entidades, dos
juristas, dos empresários e das
instituições é que esse discurso
do presidente da República inflame seus seguidores para um
possível golpe contra os resultados das eleições no final deste
ano e também de futuros casos
de violência e ameaças contra
membros de outros Poderes.
Os movimentos pregam o Estado de Democrático de Direito.
É justo que Bolsonaro tenha suas
convicções e seja contrário a algumas decisões dos tribunais superiores e da Justiça Eleitoral. É
justo que Bolsonaro tenha dúvi-

E neste cenário
de tensão
institucional,
setores sensíveis
da sociedade
estão a observar os
riscos concretos
de ataque
à democracia
das sobre o sistema eleitoral brasileiro, mas isso não lhe dá a carta branca para atacá-lo sem provas materiais robustas sobre as
supostas fraudes e falhas.
O próprio Bolsonaro foi eleito
de forma democrática em 2018,
com as mesmas urnas que hoje ele
ataca. Assim, como seus adversários respeitam há quatro anos
atrás, chegou o momento do presidente respeitar a decisão do povo
que será gerada através do voto.
Está chegando um momento
em que esses ataques em sequência estão ficando intoleráveis e
passam a incitar uma violência
descontrolada, além da ruptura da
ordem constitucional, que são a
base da democracia no país.
Vale destacar também que,
como candidato oficial a um novo
mandato, Bolsonaro poderá responder pelos seus atos e falas e
poderá ser punido por um novo

ataque, por exemplo, contra às
urnas eletrônicas. Assim, o presidente fica sujeito a multas, perda de tempo de TV e até, em último caso, à cassação do registro
de sua candidatura. Casos de
abuso do poder econômico, abuso do poder de autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social cometidos durante sua campanha podem ser
alvos de ações e investigações que
podem culminar no fim de seu
caminho para a reeleição. Vamos
aguardar as cenas dos próximos
capítulos e torcer para que a manifestação do dia 7 de setembro
não descambe para uma escalada descontrolada de violência.
———
Marcelo Ait, advogado,
latin legum magister
(LL.M) em direito penal econômico pelo Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa – IDP,
especialista em Blanqueo de Capitales pela
Universidade de Salamanca, professor convidado da Escola Paulista
de Direito, mestrando
em Direito Penal pela
PUC-SP, e presidente
da Comissão Estadual
de Direito Penal Econômico da ABRACRIM-SP

A virtude da ciência agronômica nos agrotóxicos
Xico Graziano

S

e todas as escolas
fizessem como o
Colégio La Salle
São João, de Porto
Alegre, ganharia a ciência agronômica. E
perderia o achismo.
A história é a seguinte: há vários
anos, o conceituado colégio gaúcho realiza um projeto intitulado “Júri Simulado”. Nele,
se objetiva debater um tema
central, selecionado previamente. Utilizando-se da regra
jurídica, o grupo organiza a
promotoria e a defesa. Os alunos adoram participar.
Em 2022, o tema escolhido foi
“o uso dos agrotóxicos no Brasil”.
O grupo da defesa convidou o professor da Esalq/USP e engenheiro
agrônomo José Otávio Menten
para ajudar na construção de sua
tese, favorável ao controle químico de pragas na agricultura.
O professor Menten, que também coordena o CCAS (Conselho
Científico Agro Sustentável), mostrou aos alunos qual é a legislação e quais são as exigências de
práticas agrícolas corretas para
o uso de pesticidas. Lecionou segundo manda a boa agronomia.
Por sua vez, os contendores
da promotoria argumentaram
sobre os perigos do uso de pes-

ticidas sobre a saúde
humana e sua interferência no meio ambiente. Segundo eles,
os agrotóxicos deveriam ser proibidos.
Estava posta a
questão.
Fatos e informações, de ambos os lados,
foram colocados na
mesa. Apresentadas alegações, e
debatidos os pontos de vista, passou-se à votação. Nessa 8ª jornada do Júri Simulado, a defesa venceu por 5 votos contra 2 votos.
Conclusão: fazendo-se o
uso agronômico recomendado,
e cumprindo as exigências legais, aquele Júri Simulado permitiu o uso de pesticidas para
combater pragas agrícolas.
Manuela Valim, estudante
do 3º ano do ensino médio, que
representava o grupo da defesa, destacou a importância dos
ensinamentos científicos do
professor Menten. Este, por sua
vez, mostrou-se satisfeito por
contribuir para desmistificar
falsas afirmações sobre o agro
nacional. Ponto para ambos.
A grande lição trazida pelo
Colégio São João reside na valorização do conhecimento científico para ajudar no processo de
tomada de decisões que, muitas
vezes, se pauta pelo achismo.
Quando não, pela maledicência.

Em todos os
setores, ou
atividades, há
pessoas que não
seguem normas,
desrespeitam
leis, afrontam o
bom senso
Neste caso, o assunto era o
uso de pesticidas (ou agrotóxicos). Mas poderia, igualmente,
ser a engenharia genética, que
cria os organismos transgênicos, ou os aditivos químicos,
utilizados na indústria alimentar. Ou para o leite sem lactose.
Vale para qualquer outra
questão polêmica, do agro ou
fora dele: só o conhecimento científico deve, isso quando o
consegue, dirimir dúvidas que
são normais em qualquer processo de evolução tecnológica.
Infelizmente, a maioria das
escolas do país não procede como
o Colégio La Salle São João, de
Porto Alegre. Professores despreparados, uns tendenciosos, realizam verdadeira doutrinação
nos alunos, apontando mazelas
históricas da nossa agropecuária sem mostrar suas virtudes.
Como mostrou o Júri Simulado, no mundo da tecnologia,
para cada problema existe uma
solução. E, sempre, é necessário
ponderar riscos e averiguar al-

ternativas. Os jovens entenderam os dilemas existentes.
Ora, existem metodologias científicas, internacionalmente reconhecidas, que regulam o desenvolvimento, o registro e o uso de ingredientes
químicos para uso agrícola. O
Brasil segue tais normas, validadas pela FAO/ONU.
Tem gente que faz coisa errada? Tem. Contamina recursos hídricos, intoxica trabalhadores, colhe e manda para o mercado sem
respeitar o prazo de carência.
Em todos os setores, ou
atividades, há pessoas que
não seguem normas, desrespeitam leis, afrontam o bom
senso. São pontos fora da curva. Ou imbecis. Ou bandidos.
No agro moderno e tecnológico, porém, conduzido por produtores capacitados, a regra é o
uso adequado de pesticidas.
Tanto é que as últimas análises
da Anvisa, dentro do Para (Programa de Análise de Resíduos de
Agrotóxicos), mostram que o risco agudo à saúde, por alimentos
contaminados, é de 0,89%.
Esse é o fato. O resto é
desinformação. Mito.
———
Xico Graziano, engenheiro agrônomo, doutor em
Administração e membro
do Conselho Científico
Agro Sustentável (CCAS)

Os figurões e a defesa da democracia
Dirceu Cardoso Gonçalves

E

xpoentes do Direito (magistratura, ministério público
e afins) e lideranças econômicas (banqueiros e empresários) entram naquilo que qualificam como luta pela democracia. Produzem manifestos onde
pretendem defender o “regímen” contra possíveis retrocessos. Alguns arriscam até emitir
parecer sobre a desconfortável
polêmica das urnas eletrônicas.
É importante que esses segmentos representativos do poder da
sociedade participem das discussões. Pena que não chegaram
antes, quando os demagogos da
redemocratização impingiram à
Nação o enfraquecimento na
execução das leis e, com isso, favoreceram a escalada do crime
organizado e da delinquência individual ou de pequenos grupos
oportunistas. Deveriam ter reagido quando os sonhadores, sob
o pretexto de humanizar a pena,
acabaram por minimizá-la ou
até extingui-la através de artifícios para a sua redução/suspensão e, como resultado, estimularam a conduta criminosa.
Esses doutos senhores representantes da sociedade civil
precisam considerar que o Estado Democrático de Direito tem
obrigações para com o cidadão

e, quando não a cumpre, perde a
sua essência. A impunidade dos
criminosos é um dos problemas,
pois enquanto beneficia os errantes, pune todo o conjunto social
por ele vitimado. As polícias, alvos principais dos afrouxadores
sociais, têm funções constitucionais a cumprir, mas em vez de
verificar se estão dentro de suas
atribuições, os adversários da
institução optam pelo linchamento dos seus agentes, invariavelmente acusados de cometer
violência policial. Todos deveriam compreender que a polícia é
mandada para uma ocorrência
com a finalidade de restabelecer
a ordem e a paz social e que quando o confronto é inevitável, as
conseqüências são imprevisíveis
É preciso, antes de se apontar
as baterias contra a corporação
policial, ter conhecimento do
fato em questão para evitar o cometimento de injustiças. Os excessos devem ser mitigados e
punidos quando comprovados,
mas não por presunção. É necessário apurar antes de acusar.
Vivemos um momento delicado, que pode ser até a virada de
mais um ciclo político-social da
vida brasileira. Chegamos ao fundo do poço no raciocínio lógico dos
oponentes. Tanto que uns acusam
os outros de estarem tentando
“dar o golpe” e ao mesmo tempo

Viver a
democracia é
obrigatoriamente
obedecer a lei e
gozar dos direitos
garantidos por
essa mesma lei
tentam se beneficiar da suposta
defesa da democracia. Primeiro é
preciso ter bem claro o que é democracia. Em princípio, ela não
deve ser – como muitos pregaram
ao longo das últimas três décadas
– o regime do onde tudo pode. Viver a democracia é obrigatoriamente obedecer a lei e gozar dos
direitos garantidos por essa mesma lei. Quem não obedecer a lei,
não deve poder reclamar direitos.
Há que se acabar com preconceitos e também com velhas teorias que pouco ou nada representam no mundo moderno. Direita
e esquerda, por exemplo, hoje constituem entulhos do passado que
muitos carregam como cadáveres
insepultos na esperança de deles
tirar vantagens; O Brasil é uma
das principais economias do mundo, construída através do esforço
de sua sociedade, e possui características próprias que não são de
direita e nem de esquerda. Precisamos observar o que melhor serve aos interesses e ao bem-estar
da população, sem nos preocupar

se vem dos Estados Unidos, Europa, China ou de qualquer outra
parte do planeta. Todos devem ser
bem vindos e cumprir regras que
estejam de acordo com a soberania brasileira sobre o nosso território. Tomado esse cuidado, nada
a obstar. Não há mais espaço para
a importação de ideologias – e
até de “revoluções” alienígenas.
A nossa democracia, bem observada, será a sustentação contra
entes externos que queiram nos
cooptar e, principalmente, contra os agentes internos que supõem puderem nos atrelar a esquemas políticos e econômicos
que a pratica e os anos sepultaram porque não deram certo nas
regiões onde foram implantados.
Senhoras e senhores expoentes. Defendam a democracia,
mas jamais se esqueçam de que
a democracia de que carecemos
não é de esquerda e nem de direita. É a democracia brasileira, decorrente da modulação
das nossas possibilidades em
confronto com as necessidades.
Diferente disso, é engodo.
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). Email:
aspomilpm@terra.com.br.
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Sema destaca políticas públicas
de apoio aos agricultores locais

Alex de Madureira quer
sedes para DDM e 5º DP
Aldo Guimarães

Dia do Agricultor e da Agricultora é celebrado hoje, 28; Pasta
divulga investimentos em novos programas voltados à categoria
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e
Abastecimento), tem se destacado nas políticas públicas em prol
de agricultores locais que vivem
da produção de alimentos para
o abastecimento do município.
Hoje, 28, é celebrado o Dia do
Agricultor e da Agricultura.
Em um ano e meio de gestão,
a secretaria já instituiu diversos
novos programas e reestruturou
os existentes. Programas como o
Patrulha Agrícola, atualizado e
instituído legalmente pela lei
9.682/2021 em dezembro do ano
passado, já adquiriu sete novos
implementos agrícolas e em maio
deste ano superou o número de
atendimentos a agricultores em
relação a todo o ano de 2021.
“Eu já usei várias vezes o programa, porque compensa principalmente no custo e benefício, no
tempo de trabalho poupado e pela
garantia de uso de maquinários
novos”, conta o agricultor familiar e presidente do Comder (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural), Marcelo Ferezini.
Os agricultores orgânicos e
agroecológicos também destacam o trabalho da secretaria que
cria mais oportunidades para a
venda destes produtos. Desde
dezembro do ano passado, a Sema
apoia e cede mensalmente o espaço do Varejão da Paulista para a
Feira Vegana e Agroecológica.
Em maio deste ano, a SME
(Secretaria Municipal da Educação) abriu, em parceria com a
Sema, uma chamada pública para
a aquisição de mais de 5 toneladas de hortifrutis orgânicos e
agroecológicos para atendimento
da merenda escolar. Esta é mais
uma iniciativa que visa beneficiar agricultores como Naomi Torigoi, agricultora orgânica da
Chácara Guaíra, que enfatiza que
esse tipo de agricultura se preocupa com a preservação do solo e
da água, o não desperdício e a
produção livre de agrotóxicos.
Os Varejões Municipais, política pública de abastecimento alimentar que completou 40 anos no
mês de junho, também é mais
uma iniciativa coordenada pela
Sema, criada para ajudar no es-

coamento da produção local e
ofertar alimentos de qualidade e
com economia à população.
A agricultora orgânica e
agroecológica Lourdes Lásaro,
que comercializa nos varejões há
40 anos, enfatiza a importância
desses espaços para a renda da
família. “Meu trabalho nos varejões me ajudou a construir
minha casa e até a viajar para
fora do Brasil. A Sema representa muito pra mim. Vou comparar com a minha família, porque
eles me ajudaram muito”, conta.
Um novo e inédito programa
implementado em Piracicaba foi
o Programa Municipal de Agricultura Urbana, instituído no fim
do ano passado. Através desse
programa, será possível o apoio
da Sema na criação de novas hortas na cidade e promoção de cursos de capacitação gratuitos.
Outra novidade de 2022 foi
o anúncio do reflorestamento
de onze propriedades rurais localizadas nas microbacias do
Ribeirão dos Marins, por meio
do programa municipal PSA
(Pagamento por Serviços Ambientais), coordenado pela Sema.
Ao todo, serão reflorestados 21
hectares em áreas de APPs (Área
de Preservação Permanente). O
preparo do solo e o plantio das
mudas já foram iniciadas.
NOVOS PROJETOS Dois projetos de lei que impactam diretamente o trabalho e a
renda da agricultura familiar
no município estão em tramitação na Câmara Municipal de
Piracicaba, aguardando votação. Um deles, o Projeto de Lei
141/2022, busca instituir o Programa Municipal de Aquisição
da Agricultura Familiar de Piracicaba, que, se aprovado pelos vereadores, vai exigir a aquisição de pelo menos 30% de produtos provenientes da agricultura familiar do município em
compras públicas de alimentos.
O agricultor familiar e presidente da Coopihort (Cooperativa
Piracicabana de Horticultores),
Vanderlei Sanches, ressalta que
essa iniciativa vai ajudar muito
os pequenos agricultores. “De
nada adianta produzir se não tivermos onde vender, então este

Thais Passos/SEMA

Encontro foi com o delegado Kleber Altale

Thais e Lourdes Lásaro atuam como agricultoras orgânicas

projeto de lei vai beneficiar não
só a população, como também nós,
agricultores, com mais emprego e
renda para nossa profissão.”
Outra iniciativa inédita é a
criação do Selapir (Selo Local de
Alimentos de Piracicaba), por
meio do Projeto de Lei Nº 140/
2022, que também aguarda votação na Câmara. O Selapir será
gratuito e terá uso facultativo,
destinado a agricultores e produtores locais do município para
uso nas embalagens de seus produtos, com o objetivo de valorizar, identificar e fomentar a produção de alimentos locais.
“Além de alavancar projetos,
como o circuito de agroturismo,
o selo local fortalecerá nossos
produtos tanto em nossa cidade, como em outros municípios.
Cada vez mais as pessoas querem vivenciar esse processo de
produção, ver de onde vêm os
alimentos e estar mais perto da
natureza”, conta o produtor de
mirtilos, framboesas, amoras e
morangos Luis Milner, da Chácara Catavento, no bairro Tupi.
RECONHECIMENTO - O
agricultor Vlamir José Domingues,
que produz hortaliças e legumes
no bairro Floresta, recebeu recentemente a visita da secretária Nancy Thame em sua propriedade. “É
a primeira vez que estamos rece-

bendo uma secretária de Agricultura em nossa casa. Temos percebido uma grande melhora no trabalho da Sema. É uma honra para
nós e agradecemos muito o trabalho que está sendo feito para
ajudar os agricultores”, disse.
“Penso que atualmente a
Sema tem outra energia, outros
olhos. Olhos que enxergam de
fato nossa imensa e rica área rural como terra produtiva, produtores rurais como protagonistas
da segurança alimentar, protagonistas da preservação e regeneração ambiental”, ressalta Bartira Mendes, produtora de shimejis no bairro Pau Queimado.
Para a secretária de Agricultura e Abastecimento, Nancy
Thame, o trabalho desenvolvido
pela Sema busca principalmente
fortalecer a agricultura local,
melhorar a segurança alimentar
e nutricional e oferecer infraestrutura e desenvolvimento rural.
“A implementação do Plano
Municipal de Desenvolvimento
Rural Sustentável do nosso município, instituído recentemente,
é prioridade em nossa Secretaria. É possível produzir alimentos gerando renda principalmente aos pequenos produtores, alimentos de qualidade para os consumidores e com respeito aos recursos naturais”, destaca Nancy.

IPCA

Economista da Sicredi União explica inflação e cenários
Embora tenha desacelerado
em junho, o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), métrica oficial da inflação brasileira, acumula alta de
11,89% em 12 meses, acima da
meta definida pelo Banco Central. Mas como funciona o cálculo da inflação e quais as perspectivas para esse indicador tão
importante da economia?
O economista e especialista
em investimentos da Sicredi
União PR/SP, Roberto Rodrigues,
explica que “para mensurar a inflação, existem diversos índices
que buscam capturar a variação
do nível de preços de determinadas cestas de consumo. No Brasil, temos o IPCA, composto por
nove categorias de produtos para
famílias com renda entre 1 e 40
salários-mínimos. Dentro dessas
nove categorias, as que têm o
maior peso são transporte, alimentos, habitação e saúde”. Ele acrescenta que quem faz as mensurações é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com
base em regiões metropolitanas.
Na prática, quais as consequências da inflação alta? “Ela
reduz o poder de compra e os
preços dos produtos internos
podem ficar superiores aos dos
produtos externos. Isso significa uma quebra na competitividade internacional e pode ser que
haja incentivo à importação. E o
principal problema que eu julgo
é que a inflação alta altera o estado das expectativas. Isso significa que os empresários podem

deixar de fazer investimentos e de
aumentar o número de empregados, porque não sabem como vão
se comportar os custos de produção. Por isso existe um compromisso por parte do governo de tentar, por meio da autoridade monetária, que é o Banco Central,
manter a inflação dentro de certos parâmetros. É daí que vem o
conceito de meta de inflação”.
Rodrigues explica que o Conselho Monetário Nacional definiu
a meta de inflação em 3,5%, com
tolerância de 1,5% para mais ou
para menos, ou seja, deveria oscilar entre 2 e 5% ao ano, bem abaixo da inflação atual. Para a equipe econômica do sistema Sicredi, a
expectativa é fechar o ano com
inflação na casa de 8%. “Quando
a gente analisa os dados de inflação dos últimos meses, tende a
acreditar que isso é resultado desse contexto de choque de oferta por
conta da guerra na Ucrânia e fatores como a pandemia, com aumento nos custos de produção
por conta da redução de oferta
das matérias-primas. Mas olhando os dados das nove categorias, todas tiveram alta em julho e
nos últimos meses”, destacou.
Ele ressalta que em momentos de
volatilidade, como o atual, é preciso analisar o núcleo da inflação,
ou seja, excluir os efeitos sazonais, e o núcleo “aponta para tendência de elevação em patamares
superiores à meta de inflação”.
O economista destaca que a
inflação é sentida de forma diferente pelos consumidores. “O IPCA

Divulgação

Alex de Madureira (PL) está
empenhado na construção das
sedes da Delegacia de Defesa da
Mulher (DDM) e do 5º Distrito
Policial (DP) em Piracicaba. Tanto que as tratativas têm sido realizadas em várias esferas e, recentemente, o deputado se reuniu
com o diretor do Departamento
de Polícia Judiciária do Interior
9 (Deinter 9), Kleber Altale, e o
delegado seccional de Piracicaba,
Américo Sidnei Rissato. Desse encontro, com participação do vereador Laercio Trevisan Júnior
(PL), foram pautadas as necessidades e a viabilidade do pleito.
“Esta é uma demanda que tenho perseguido desde o primeiro
dia de meu mandato, pois estamos
sempre em busca de melhorias
para a segurança pública da cidade”, afirmou Alex de Madureira.
O vereador Trevisan Jr. esclareceu que, recentemente, a Câmara Municipal de Piracicaba
aprovou o Projeto de Lei do Executivo (95/2022) autorizando o
município a desincorporar área
de 1.550,38 m², de sua propriedade, para posterior doação ao

governo do Estado, no bairro
Nova América, para a construção e implantação do prédio que
abrigará a sede própria da DDM.
“Agradeço a atenção do deputado Alex de Madureira pelo
comprometimento de buscar recursos junto ao governo do estado de São Paulo, na tentativa de viabilizar a construção
das novas sedes da DDM e do
5º DP”, disse Trevisan Jr.
Atualmente, as unidades
da DDM e do 5º DP funcionam em imóveis alugados,
havendo a possibilidade de
construção de suas sedes na
região de Santa Terezinha.
“Meu gabinete está trabalhando de todas as formas para
viabilizar ações voltadas à proteção das mulheres, de seus direitos e para a manutenção da
ordem pública de maneira geral.
Portanto, continuamos em busca de recursos, junto ao governo
do estado, para essas duas importantes obras que, com certeza, trarão muito mais segurança
para a população piracicabana”,
completou Alex de Madureira.

S EMAC

Centro Cultural Nhô Serra passa
por limpeza e poda de árvores
O Centro Cultural Nhô Serra,
mantido pela Prefeitura, por meio
da Secretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac), recebeu melhorias, incluindo limpeza e poda de
árvores realizadas pela Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Sedema). Além das podas,
que darão mais força e energia
às árvores, foi feita a roçada no
terreno. Também serão implementadas placas de aviso nas
áreas interna e externa para prevenção de abandono de animais.
De acordo com Elaine Moraes Bargiela, responsável pelo
Centro Cultural, os serviços foram necessários para garantir a
segurança de quem frequenta o
espaço, além dos funcionários.
“Quando o Centro Cultural retornar suas atividades haverá
grande circulação de crianças,
idosos e pessoas com deficiências, já que se trata de um local de
educação cultural. Em breve, re-

tornaremos com as aulas de violão, desenho, dança, artesanato
e teatro, proporcionando à população um ambiente saudável para
o convívio social”, explica Elaine.
O Centro Cultural Nhô Serra foi o primeiro Centro Cultural
de Piracicaba inaugurado em 17
de junho de 2006, no Parque 1º
de Maio (antigo prédio da Escola Estadual Mário Chorilli), sendo uma conquista da comunidade local para a criação e desenvolvimento de um projeto voltado à cultura e projetos sociais.
O Centro Cultural recebeu
a denominação de Nhô Serra
em homenagem ao grande trovador, cantador e violeiro, Sebastião da Silva Bueno, que
nasceu na região do bairro da
Vicentada, na Fazenda Figueira,
em 16 de junho de 1928, personalizando e reforçando a cultura caipira da cidade com o cururu. Nhô Serra faleceu em 1997.

Divulgação

Roberto Rodrigues é economista e especialista em investimentos

busca capturar a inflação das pessoas com 1 a 40 salários-mínimos.
Uma medida importante é o INPC,
que é Índice Nacional de Preços ao
Consumidor, que mensura a inflação para pessoas com renda
entre 1 e 5 salários-mínimos, que é
a maioria da população brasileira.
Aí pode ser que tenhamos uma
inflação condizente com o que as
pessoas têm sentido na hora de ir
ao supermercado, por exemplo. A
inflação é sentida de forma diferente, dependendo da cesta de consumo e da regionalidade, porque
o custo de vida em tal região pode
ser maior ou menor. Isso pode se

traduzir em uma percepção diferente de inflação pelas pessoas em
relação aos índices oficiais”.
Para ajudar a conter a inflação, governos federal e estaduais reduziram o imposto do
combustível, mas para o economista a medida tem efeito no
curto prazo, sem alterar a dinâmica de longo prazo. “A inflação deve permanecer elevada
por um pouco mais de tempo e o
Banco Central deve continuar se
esforçando para manter a inflação dentro da meta em 2023”.
Para o Sicredi, no ano que vem
a inflação deverá ser de 5,1%.

EM CATALÃO
A escritora Aracy Duarte Ferrari esteve em visita a Catalão,
município de Goiás, onde representou a Academia Piracicabana de Letras, da qual é
membro. Na cidade, conheceu a Academia Catalana de

Letras, sendo recebida pelo
seu presidente, Luis Antonio
Stevam, e pelo escritor Otílio
Batista de Paiva, os quais aparecem ao lado de Aracy. Foi um
encontro com uma troca muito
grande de conhecimento.
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51 ANOS

Sedema realiza programação
para aniversário do Zoológico
Será uma semana inteira de atividades para celebrar espaço de lazer e educação

E NSINO MÉDIO

Deputada Bebel promove
hoje audiência pública
para debater diretrizes
A deputada estadual Professora Bebel (PT) promove nesta
quinta (28), a audiência pública
virtual para debater políticas e práticas curriculares para o Ensino
Médio no Estado de São Paulo. O
objetivo é debater um ensino médio que atenda às necessidades da
juventude brasileira, dos filhos e
filhas da classe trabalhadora, em
contraposição à farsa do “Novo”
Ensino Médio que vem sendo implementado pelo então governador
João Doria e o seu secretário da
Educação, Rossieli Soares, que
continua sendo praticado pelo
atual governador Rodrigo Garcia (PSDB). Para participar da
Audiência Pública Virtual, a partir das 18 horas, basta acessar:
https://alesp-live.zoom.us/j?
6959318906?pwd=alBqaFQy
SHpkWEVNN1pzS2NPbXh4dz09
A audiência virtual contará
com a participação do professor
convidado José Fernandes de
Lima. O docente foi contemporâneo da Professora Bebel como conselheiro no Conselho Nacional de
Educação, bem como também foi
presidente. Além disso, foi relator
das diretrizes nacionais do ensino
médio, aprovadas em 2012, que
estabeleciam como eixo fundamental deste nível de ensino, a articulação entre ensino-culturatecnologias, visando a formação
integral dos jovens para a continuidade dos estudos, para o
mundo do trabalho e para a vida.
Bebel destaca que essas diretrizes foram abandonadas pelo
governo golpista de Michel Temer,

que impôs a reforma do ensino
médio. No entanto, graças, em
grande parte à atuação da Apeoesp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo), sob o comando
da Professora Bebel, atualmente licenciada da presidência da entidade em função de ser candidata
à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que
impediu a realização da audiência
pública sobre a Base Nacional Comum Curricular no Memorial da
América Latina, em 2017, Temer
não conseguiu completar o processo de desmonte do ensino médio.
Entretanto, o presidente da
República, Jair Bolsonaro aprovou
a nova BNCC e, o então Ministro
Rossieli Soares, completou a tarefa em nível nacional. Depois, como
secretário da Educação no Estado
de São Paulo, implementou a farsa do “novo ensino médio”, sob o
argumento de um falso “protagonismo” juvenil e “direito de escolha” dos estudantes. Subterfúgios
que não passam de uma cortina
de fumaça para negar à juventude que estuda em escolas públicas
o direito ao conhecimento, reduzindo sua formação à preparação
para as necessidades do chamado
“mercado de trabalho” ou o falso
“empreendedorismo”, que mascara o subemprego nos dias de hoje.
“Diante desse cenário obscuro vivido em todos os níveis da educação, é urgente e necessário pautar esse tipo de debate e incluir a
sociedade nessa discussão”, enfatiza a deputada Professora Bebel.

C ECAP

Vereador solicita fechamento
de canteiro central no bairro
Assessoria Parlamentar

A Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sedema), por meio do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) e do Zoológico de Piracicaba, realiza uma
semana de atividades educativas
para comemorar os 51 anos do
Zoo, celebrados no dia 1º/08. As
atividades acontecem entre os
dias 1º e 5 de agosto, no Zoo, e
têm como objetivo, além de comemorar o aniversário da instituição, aproximar a população
piracicabana, promovendo diálogos sobre o papel ambiental do
Zoológico, por meio dos seus pilares de atuação: conservação,
pesquisa e educação ambiental.
No total, serão três grupos de
atividades que envolverão público
escolar, funcionários do Zoo e uma
visita noturna aberta ao público.
A programação começa com
uma formação interna com os funcionários do Zoo, sobre sustentabilidade e gerenciamento de resíduos sólidos gerados no Zoológico. O encontro será realizado no
dia 01/08, segunda-feira, aproveitando o dia em que a instituição é
fechada ao público. “Esse movimento é importante para a sustentabilidade ambiental do Zoo, pois
visa a adoção de hábitos sustentáveis dentro da gestão do Zoo, como
a separação correta dos resíduos e
manutenção da composteira. Além
disso, a formação dos funcionários já é uma prática adotada pela
gestão da instituição”, explica
Laís Ferraz de Camargo, educadora ambiental do Nea/Sedema.
De 2 a 5 de agosto, das 9h às
11h, será realizada uma visita com
os estudantes de terceiros a quintos anos da Escola Municipal Luís
Cláudio Alves. O objetivo da atividade é retomar as visitas monitoradas no Zoo, abrangendo as escolas que estão no entorno da instituição, assim como estimular o
diálogo entre os estudantes sobre
biodiversidade e a importância
dos zoológicos na conservação
das espécies da fauna brasileira.
VISITA NOTURNA – Já
no dia 3/8, às 19h, acontece a visita noturna, aberta ao público. Para

Fotos: Carolina de Camargo

participar, é necessário fazer inscrição pelo link https://forms.
gle/USXULsELpZj2Uh1D8. As
vagas são limitadas e as inscrições se encerram no dia 31/07.
Laís comenta que a visita
noturna é o destaque da programação, uma vez que tem por objetivo aproximar a população
dos trabalhos realizados pelo
Zoo, por meio de atividades educativas e de enriquecimento ambiental realizadas com os animais de hábitos noturnos.
O ZOO – O Zoológico foi
inaugurado em 1º de agosto de
1971, pelo professor da Esalq/
USP, Doutor Edmar José Kiehl.
Na primeira década dos anos
2000 passou por uma grande reestruturação e foi reinaugurado
em 1º de maio de 2007, atendendo as normas técnicas do Ibama
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis) e contando com uma
nova infraestrutura de apoio.
Seus principais objetivos são
a conservação de espécies, a pesquisa científica para buscar melhorias para centros de conservação
de espécies e a educação ambiental,
responsável pela formação de conhecimento e incentivo às práticas de conservação da natureza.
De acordo com a bióloga do
Zoológico, Paula Cendrowicz de
Souza Matias, os animais que estão no Zoo são provenientes de
resgate, sendo filhotes que perderam a mãe e precisaram ser
criados sob cuidados humanos,
animais silvestres apreendidos
por guarda ilegal em cativeiro,
animais silvestres apreendidos
por maus tratos e animais que
sofreram ferimentos e não puderam retornar à natureza.
SERVIÇO
Visita Noturna no Zoológico
Municipal. Dia 3/8, quarta-feira, às 19h. Interessados em
participar devem se inscrever pelo link https://forms.gle/
USXULsELpZj2Uh1D8. O
Zoo fica localizado à avenida
Marechal Castelo Branco,
426, Jardim Primavera.

1- Visita noturna vai contar com atividades educativas e de
enriquecimento ambiental realizadas com os animais de hábitos
noturnos. 2- Os animais que estão no zoo são provenientes de
resgates. 3- Um dos objetivos é dialogar sobre o papel ambiental
do zoo, abordando a conservação, pesquisa e educação ambiental.
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Mandato coletivo visita CoopiHort
A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo “A Cidade É Sua”, visitou, na terça-feira (26), a CoopiHort (Cooperativa
Piracicabana de Horticultores),
onde foi recebida pelo presidente
Vanderlei Sanches Baesteiro e pelo
cooperado Marcelo Ferezini, presidente do Comder (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural).
O presidente Vanderlei mostrou à vereadora a sede da cooperativa e os maquinários recebidos
através do Projeto Microbacias II,
do Governo do Estado de São
Paulo, que constituem uma unidade completa de processamento
mínimo de hortaliças. O procedimento inclui lavagem, corte, sanitização, inspeção e pesagem, selagem e etiquetagem, além de téc-

nicas de embalagem que aumentam a durabilidade dos produtos.
Os equipamentos, que até esta semana estão em fase de testagem,
começarão em breve a serem utilizados pela Cooperativa, para
atender, dentre outras, a demanda da merenda escolar.
Atualmente, a CoopiHort
conta com 58 cooperados, que
receberam durante a pandemia,
em nome do presidente Vanderlei, um agradecimento oficial da
Divisão de Alimentação e Nutrição da Secretaria Municipal de
Educação, pelas entregas dos
Kit’s Alimentos à 120 unidades
escolares, totalizando 34.654 kit’s.
A vereadora Silvia Morales
acredita que os novos equipamentos representam um avanço

Assessoria Parlamentar

Cooperativa recebeu maquinários através do Projeto Microbacias II

na política municipal de abastecimento e ressaltou a importância de incentivos para o fomento
da produção e escoamento dos

produtos locais, bem como da
organização em grupo, como
maneira mais ágil e dinâmica de
trabalho coletivo e cooperado.

CNH

Poupatempo realiza último mutirão do mês para quem precisa renovar
Ribeiro foi chamado por moradores que temem risco de acidentes

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) visitou nesta terça-feira,
26, o bairro Cecap, onde foi chamado por moradores das ruas
Afonso José Fioravante e Alameda Marcílio de Souza Dias. No
local, o parlamentar conversou
com moradores que temem o risco de acidentes envolvendo veículos do transporte coletivo.
A solicitação é que seja fechada a alça de retorno existente e que os ônibus utilizam
para entrar ao Terminal do Cecap. O vereador protocolou na
manhã de quarta-feira, 27, a
indicação 2164/2022, solicitando que o pedido dos moradores
seja atendido, e que a alça de

retorno seja removida e o canteiro central totalmente fechado.
Na justificativa, o parlamentar mencionou que uma das
residências foi atingida por um
veículo do transporte coletivo e
que os moradores temem que
veículos estacionados também
possam ser atingidos, o que vem
gerando desconforto entre moradores e motoristas que realizam a manobra de retorno.
O parlamentar constatou que
50 metros à frente, existe uma grande rotatória na avenida Lourenço
Filho e que os veículos podem utiliza-la para fazer o retorno ao terminal com mais segurança aos veículos, pedestres e residências.

No sábado, 30, o Poupatempo irá realizar mais um mutirão
para a renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A
oportunidade é voltada aos condutores que tiveram o documento vencido entre maio e junho de
2021 e, agora, precisam renovar
até o final deste mês. A grade
para o atendimento presencial
será liberada com 9,2 mil vagas
distribuídas entre as unidades
do programa. O agendamento
para o serviço deve ser feito previamente pelos canais eletrônicos
de forma gratuita – portal
www.poupatempo.sp.gov.br,
aplicativo Poupatempo Digital e
totens de autoatendimento.
Lembrando que os docu-

mentos que forem solicitados a
partir de agora já serão emitidos
no novo modelo da CNH pelo
Detran.SP. Atendendo à Resolução nº 886 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a mudança altera características da
identidade visual da carteira de
motorista, agora em tons de verde e amarelo, e possibilita a inclusão de informações como o
nome social, para quem já possui essa opção no RG, filiação afetiva e o uso do código MRZ, que
permite ao condutor embarcar em
terminais de autoatendimento
nos aeroportos brasileiros.
Neste ano, o Poupatempo já
realizou cerca de 1,9 milhão de
atendimentos para solicitações de

renovação de CNH, sendo que
700 mil foram feitas presencialmente. Ao longo de todo o ano
passado, 7 milhões de cidadãos
deram entrada ao processo de
renovação da habilitação no
Poupatempo e, desse total, 4,5 milhões de solicitações (65%) foram
realizadas de forma online.
Importante reforçar que a
renovação simplificada deve ser
feita preferencialmente de forma
remota, tanto pelo Poupatempo
quanto pelos canais do
Detran.SP. Para isso, o motorista não precisa comparecer presencialmente em uma unidade,
bastando seguir o passo a passo
do atendimento online, realizar
o exame médico na clínica indi-

cada durante o processo e o novo
documento chegará ao endereço
de cadastro, pelos Correios.
Os motoristas que tiverem
CNH nas categorias C, D ou E precisam realizar o exame toxicológico em laboratório credenciado pela
Secretaria Nacional de Trânsito
(Senatran) com antecedência, pois
o laudo poderá ser solicitado durante o exame médico. O exame é
válido por dois anos e meio para
menores de 70 anos e tem a mesma validade da CNH para maiores de 70 anos. Outra opção é o
condutor solicitar o rebaixamento de categoria, o que também
pode ser feito pelos canais digitais, inclusive durante o processo
de renovação simplificada.
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V ÊNUS

T ANQUINHO

Artista e educadora social
lança videoclipe de rap

Vicinal de acesso
recebe iluminação
Assessoria Parlamentar

Música Pensamentos integra o álbum V.I.D.A., disponível nas principais plataformas digitais
A artista, rapper e educadora social piracicabana Vênus (Gabriela Rodrigues) disponibiliza,
hoje, 28, o videoclipe da música
Pensamentos, que faz parte do
álbum V.I.D.A. (Vivendo Independente do Ânimo), lançado nas
principais plataformas digitais em
fevereiro deste ano. O material
audiovisual será disponibilizado
às 12h, no canal Vênus, no YouTube, e possui acessibilidade para
a comunidade surda, via legendas (bit.ly/vpensamentos).
No conteúdo, dirigido pela
própria Vênus, Luana Iris e Sampa Beats (que também assina a
produção musical), a artista de
23 anos dialoga sobre a valorização da vida. Ela conta que, no dia
da gravação, o educador social
Eberton Silva Cetein, que atua orientando a população em situação
de rua e é amigo e membro da
equipe de Vênus, conversou com
algumas pessoas em tal condição,
na Praça José Bonifácio (no Centro), que já o conheciam pelo seu
trabalho e ficaram interessadas
em participar do videoclipe.
A estratégia de lançamento
consistiu em dividi-lo em duas
partes: uma versão anterior do clipe, com outro “beat” (batida/instrumental da música), foi grava-

da há oito anos, porém só foi disponibilizada no começo deste mês
no YouTube. Segundo a artista, o
intuito foi trazer à tona os diferentes momentos da carreira e
mostrar sua evolução artística.
“No início, por eu ser muito
nova, não entendia exatamente
meu papel enquanto mulher preta e periférica, mesmo me reconhecendo como tal. Tanto que, no
primeiro videoclipe, apareço tímida e com o cabelo alisado; no que
será lançado agora, estou mais interativa e com tranças. O tempo
me mostrou a importância de nos
valorizar, de potencializar a autoestima da mulher preta e de
enaltecer nossas raízes e nossos
antepassados”, revela Vênus, que
afirma que Antonio Filogenio de
Paula Junior e Vanderlei Benedito Bastos, da Casa de Batuqueiro, além de outras pessoas, a tem
auxiliado neste processo.
Vênus, que é natural da
zona oeste (bairro Jardim Glória)
de Piracicaba, iniciou sua trajetória em 2013, ao ser a primeira
mulher a participar da Batalha
Central, tradicional duelo de rimas improvisadas, que ocorre na
praça José Bonifácio nos últimos
domingos de cada mês. Ela também atua como educadora social
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Semob realizou a instalação de novos equipamentos

Audiovisual será disponibilizado às 12h, no canal Vênus, no YouTube

em alguns bairros da cidade e na
Fundação Casa, orientando sobre prevenção na saúde, com oficinas educativas e Hip Hop.
Além da carreira solo, ela integra, com Luana Iris, a dupla Lua e
Vênus, que mescla a cultura regional e o Hip Hop. Recentemente, elas
se apresentaram no Congresso do
Orçamento Participativo de Piracicaba, que contou com a presença
de diversos representantes do Po-

der Público e de lideranças comunitárias. As artistas também dirigem a Produtora Ladys, em sociedade com Isabela Meireles (CNP).
SERVIÇO
Lançamento do clipe “Pensamentos”. Hoje, 28, às 12h, no
canal da artista no YouTube
(bit.ly/vpensamentos).
Mais informações:
@gabbyyvenus / @ladys_prod.

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) acompanhou, na última
sexta-feira (22), os serviços de instalação de iluminação pública na
vicinal Dr. Dimas Cera Ometto,
principal via de acesso ao bairro de
Tanquinho. O trabalho foi realizado pela Prefeitura Municipal de Piracicaba, através da Secretaria Municipal de Obras (Semob), atendendo a solicitação do parlamentar.
Segundo o parlamentar, foram instalados 26 novos conjuntos de iluminação pública, além de
16 postes, dois transformadores e
mil metros de rede secundária,
possibilitando a iluminação total
da vicinal num trecho de 1,6 km.
“Trata-se de uma antiga
reinvindicação da comunidade
de Tanquinho, que garantirá
maior segurança aos moradores
e motoristas que trafegam pela
via à noite” afirmou Trevisan Jr.
“Agradeço o atendimento desta
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importante solicitação ao prefeito Luciano Almeida, ao secretário municipal de Obras, Paulo
Sérgio Ferreira da Silva, e aos engenheiros Ivan Mendes e Rodrigo Neia, da Divisão de Eletricidade da Semob”, complementou.
ILUMINAÇÃO – PRIMEIRA ETAPA: Em novembro de
2014, o trecho de 700 metros entre o prédio da Estação de Avaliação de Suínos até a entrada do
bairro recebeu iluminação pública. Também foi através de um pedido realizado, na época, pelo vereador Laercio Trevisan Jr., atendido pelo secretário de obras, Arthur Ribeiro e pelo prefeito em
mandato Gabriel Ferrato. “Agora
em 2022, o prefeito Luciano Almeida assumiu esse compromisso e
atendeu a essa importante reivindicação dos moradores de Tanquinho, iluminando toda a extensão
da vicinal”, destacou Trevisan Jr.
Fotos: Divulgação

Caneta da Saúde trabalha para conscientização sobre diabetes
A Secretaria de Saúde, por
meio do Departamento de Assistência Farmacêutica, recebe na cidade hoje, 28, e amanhã, 29, o
caminhão da Caneta da Saúde,
que vai oferecer espaço para informações sobre o combate ao diabetes, a disponibilidade da caneta de insulina na rede pública,
além de atividades interativas,
como aulas de dança, game sobre
alimentação saudável e um miniestúdio para criação de conteúdo
e compartilhamento nas redes
sociais. As ações são gratuitas e
acontecem em espaço na Praça
José Bonifácio, das 9h às 17h.
A vinda do caminhão da Caneta da Saúde é fruto da parceria entre a Associação de Diabetes Juvenil (ADJ), a Associação
Nacional de Atenção ao Diabetes
(ANAD), o Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde
(Conasems), a Frente Nacional de
Prefeitos (FNP) e a Novo Nordisk, empresa de saúde dedicada a promover mudanças para
vencer o diabetes, obesidade e
outras doenças crônicas graves.
Conforme explica o secretário
de Saúde, Filemon Silvano, com a
divulgação da Nota Técnica Nº
169/2022, o Ministério da Saúde
estabeleceu a ampliação da faixa
etária de pacientes com diabetes
tipo 1 e 2 que poderão ter acesso
gratuito à caneta de insulina disponibilizada pelo SUS (Sistema

Único de Saúde). “Agora, além de
pessoas com até 19 anos de idade,
adultos a partir de 45 anos também podem receber o dispositivo
nas Farmácias Municipais de referência, desde que tenham indicação e receita médica. Atualmente, fazem uso de insulina na rede
SUS de Piracicaba 4.392 pacientes”.
A partir da Nota Técnica, conforme informa o Ministério da
Saúde, 70% dos pacientes com indicação de insulina humana terão
acesso à caneta e, em 2023, a previsão é atender 100% das pessoas
que precisam do medicamento.
Com a mudança da faixa etária,
estima-se que 2 milhões de pacientes receberão o dispositivo em todo
o país (aproximadamente 200 mil
pessoas a mais do que em 2021).
De acordo com a ADJ e a
ANAD, a caneta da saúde preenchida com insulina é considerada
um dos métodos mais eficazes e
seguros para o tratamento de diabetes tipo 1 e 2. Para ampliar a informação sobre a disponibilidade
do medicamento, a campanha Caneta da Saúde segue visitando diversas cidades do Brasil. Após Piracicaba, a carreta segue para São
Caetano do Sul (SP), Osasco (SP),
São Bernado do Campo (SP), Criciúma (SC), Florianópolis (SC).
Para a diretora médica da
Novo Nordisk, Priscilla Mattar, a
continuação da campanha é essencial, especialmente em um mo-

mento em que a prevalência do
diabetes cresce no mundo inteiro. “Somente no Brasil, mais de
16 milhões de pessoas convivem
com a doença. Em 2021, a campanha Caneta da Saúde levou informação e educação a quase 45
milhões de pessoas”, explica.
A Secretaria de Saúde esclarece que não haverá distribuição
de canetas preenchidas de insulina no caminhão. “O objetivo da
campanha é divulgar os benefícios e a disponibilidade da caneta
no SUS para pacientes, profissionais da saúde, familiares e cuidadores. A caneta está disponível para pessoas com diabetes tipos 1 e 2, preferencialmente até 19
anos e a partir de 45 anos”, explica Ana Raquel Passari Faggin de
Castro, diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica.
A DOENÇA – O diabetes é
uma condição crônica que se caracteriza pela produção insuficiente ou resistência à ação da
insulina, hormônio que regula
a glicose (açúcar) no sangue e
garante energia ao organismo.
O tipo mais comum de diabetes
é o tipo 2, quando a insulina
produzida pelo pâncreas não
consegue agir adequadamente.
O diabetes tipo 2 está diretamente relacionado ao sobrepeso,
sedentarismo, colesterol e triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos de vida não saudáveis. Em-

bora seja considerada uma doença silenciosa e não apresente sinais
na maior parte do tempo, alguns
sintomas podem surgir quando os
níveis de açúcar estão muito altos
no sangue, incluindo fome e sede
frequentes, vontade de urinar
constante, formigamento nos pés e
mãos, visão embaçada e demora na
cicatrização de feridas no corpo.
Já o diabetes tipo 1, geralmente diagnosticado na infância ou
adolescência, mas também pode
ocorrer em adultos, ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente, o que exige um tratamento com uso diário de insulina. Seus sintomas no momento do
diagnóstico incluem fome e sede
frequentes, vontade de urinar
constante, fraqueza, perda de
peso, fadiga, náusea e vômito.
O diabetes pode desencadear complicações no coração, artérias, olhos, rins e nervos. Independentemente do tipo, ao
aparecimento de qualquer sintoma é fundamental que o paciente procure o atendimento médico especializado para dar início ao tratamento adequado.
SERVIÇO
Caneta da Saúde em Piracicaba. Hoje, 28, e amanhã, 29, na
Praça José Bonifácio, com diversas ações de conscientização e educativas sobre o diabetes das 9h às 17h. Gratuito.
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Estrada recebe iluminação pública e raspas de asfalto
Após solicitação do vereador
Laercio Trevisan Jr. (PL), a Prefeitura Municipal de Piracicaba,
através da Secretaria Municipal de
Obras (Semob), realizou a instalação de iluminação pública na Estrada Municipal Louver José Trevisan, no bairro Nova Suíça, no
trecho inicial, que fornece acesso à Rodovia Samuel de Castro
Neves (Piracicaba-Anhembi).
Em visita realizada no local,
em conjunto com o secretário de
Obras, Paulo Sérgio Ferreira da
Silva, o parlamentar destacou que
a rodovia Samuel de Castro Neves é de intenso tráfego de veículos, assim como a Estrada Municipal Louver José Trevisan também apresenta grande movimentação, tendo em vista que dá acesso aos bairros Alpes Suíços, Nova
Suíça, Floresta, Monte Branco,
Recanto Nova Suíça, Tigueirão,
entre outros, com aproximadamente dois mil moradores.

No total, foram instalados sete
novos conjuntos de iluminação
pública, o que garantirá maior segurança aos moradores e motoristas que trafegam pela via à noite.
“Agradeço o atendimento
desta importante solicitação ao
prefeito Luciano Almeida, o secretário municipal de Obras, Paulo
Sérgio Ferreira da Silva, e aos engenheiros Ivan Mendes e Rodrigo
Neia, da Divisão de Eletricidade
da Semob”, disse o parlamentar.
MANUTENÇÃO DA ESTRADA - Atendendo a solicitação do vereador Laercio Trevisan Jr. (PL), a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema), após compromisso assumido pelo prefeito Luciano Almeida, realizou a colocação
de raspas de asfalto na Estrada
Municipal Louver José Trevisan,
no bairro Nova Suíça, no trecho
inicial de aproximadamente 150
metros, visando a melhorar o
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CINE QUEBRADA

Trevisan Jr. solicitou serviços que foram realizados pela Semob

acesso dos motoristas que chegam pela rodovia, assim como
amenizar o levantamento de poeira. Além disso, o parlamentar
afirma solicitar com frequência
os serviços de passagem de má-

quinas e a colocação de cascalhos e pedregulhos em toda extensão da estrada, garantindo
melhores condições de trafegabilidade e maior segurança aos
motoristas que por ali transitam.

O projeto Prevenção na Quebrada realizou, na terça-feira,
26, mais uma edição do “Cine
Quebrada” com o objetivo de
levar a sétima arte aos atendidos pelo Centro POP. Como
parte da campanha Julho
Amarelo, de prevenção e orientação sobre hepatites virais, a equipe fez uma parceria com o Consultório na Rua
para aplicação da vacina contra a Hepatite B, além de passar informações e orientações
sobre as ISTs para as pessoas em situação de rua. “Levar
arte para as pessoas é parte

do nosso trabalho voltado para
contribuir que todos possam
se desenvolver enquanto pessoas ativas na sociedade”,
destaca Paulo Soares, presidente do Caphiv (Centro de
Apoio ao HIV/Aids e Hepatites
Virais), entidade que realiza
o projeto Prevenção na Quebrada, além de outras iniciativas. “Também vale ressaltar
a nossa busca por parcerias
sempre com o objetivo de
ampliar o alcance de nossas
ações de prevenção e orientação da população em situação de rua”, concluiu.
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Dedini recebe Prêmio
Visão Agro Centro-Sul
Divulgação
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Fenacap realiza homenagem
ao capoeirista Mestre Cosmo
6º Festival Nacional de Capoeira de Piracicaba ocorre em diferentes
formatos até o dia 3 de agosto; ação é organizada pelo Instituto Afropira

Representantes da Dedini durante a entrega do prêmio

A Dedini S/A Indústrias de
Base foi a premiada na categoria
Equipamentos Industriais na 11ª
Edição do Prêmio Visão Agro
Centro-Sul, que retomou este ano
o formato presencial. O Vice-Presidente da empresa, Sérgio Leme,
recebeu no dia 26 de julho troféu
e certificado alusivos a um dos
mais importantes reconhecimentos ao setor sucroenergético, durante jantar de homenagem que
reuniu 300 executivos, no Espaço Beira Rio, em Piracicaba.
"Mais uma vez, nosso trabalho no segmento Equipamentos Industriais é reconhecido, o
que constitui motivo de grande
orgulho para nossa empresa. Nos
sentimos recompensados e motivados para oferecer ao mercado soluções tecnológicas de ponta e um atendimento que nos diferencia e nos coloca num patamar de liderança, dentro desse
mercado estratégico”, disse Leme.
Segundo a Superintendente
Corporativa da Dedini, Cloé Gobbo D. O. Duarte, a empresa está
preparada para atender da melhor

forma possível o mercado e suas
demandas. “E, a despeito de qualquer cenário, continua focada em
liderar tecnologias no campo de
energias renováveis, gerar empregos e benefícios junto às comunidades onde estão as suas plantas
e, sempre, ajudar no desenvolvimento do Brasil”, destaca.
Alex Ramos, presidente do
Grupo Visão Agro, responsável
pela premiação, diz que a proposta de reconhecimento a profissionais, empresas e entidades que
fizeram a diferença e desenvolveram seus negócios com excelência e em prol do setor sucroenergético, em diversas áreas, tem
sido um estímulo para toda a cadeia seguir firme em sua missão.
DEDINI - Totalmente nacional, líder em tecnologia
para o setor, a Dedini é uma
das maiores empresas de bens
de capital do Brasil. É a única
no país preparada para entregar a chamada “Usina chave em
mãos”, uma usina completa, que
incorpora conceitos de tecnologia de eficiência energética.

H OMENAGENS

Solene celebra Dia do Agricultor
e Dia do Trabalhador Rural
O “Dia do Agricultor” e o “Dia
Trabalhador Rural” serão celebrados em Reunião Solene, na noite
de hoje, 28, a partir das 19h30, no
Salão Nobre “Helly de Campos
Melges”, localizado no primeiro
andar do prédio principal da Câmara Municipal de Piracicaba.
As celebrações alusivas às
datas, neste ano, foram propostas por meio do requerimento
340/2022, de autoria da vereadora Ana Pavão (PL), e do requerimento 407/2022, assinado pelo
vereador Gilmar Rotta (PP).
Para representar os agricultores, serão homenageados

Vilma Castilho Floriano, feirante agricultora familiar, e Antonio Chistofoletti, dono de uma
horta no bairro Campestre. Já
no Dia do Trabalhador Rural,
os homenageados serão o gerente de produção e operações
agrícolas, Adão Alves, e Maurício José Ferezini, que é horticultor desde a infância.
A solenidade é aberta ao público e será transmitida ao vivo
pela TV Câmara, nos canais 11.3
UHF, 4 da Net/Claro e 9 da Vivo.
O evento também contará com
transmissão simultânea pelo
YouTube e Facebook da Câmara.

O PORTUNIDADE

União Operária abre inscrições
no projeto “Música para todos”
Divulgação

O 6º Festival Nacional de Capoeira de Piracicaba (Fenacap),
promovido pelo Instituto Afropira, promove no dia 28 de julho
uma homenagem ao Mestre Cosmo, capoeirista de grande referência de Piracicaba que faria 67 anos
no mesmo dia, com uma roda de
capoeira com supervisão de Mestre Marquinho e Mestre Geninho.
A homenagem relembra a forte presença e atuação de Claudival
da Costa - Mestre Cosmo (28/07/
1955 - 26/04/2004) – a capoeira
na cidade de Piracicaba. Será às
19h, e o local deve ser conferido
nas redes sociais do Instituto.
Por ser um dos pioneiros e
por sua trajetória e luta pela capoeira, todos os representantes
dos grupos da cidade reconhecem
a “Homenagem Mestre Cosmo”.
Ela ocorre desde a primeira edição do Fenacap, por meio da Câmara de Vereadores de Piracicaba.
Além da homenagem, a programação conta com a divulgação de um vídeo com o Mestre
Zequinha e uma atividade de celebração e de homenagem ao
aniversário do Mestre Valter.
Com objetivo de celebrar e levar a capoeira a mais pessoas, o
Fenacap é uma ação gratuita e

que continua acontecendo em diversos locais e em diferentes formatos até o dia 3 de agosto.
DIA 28 JULHO: Ação do
Mestre Geninho da Associação
Engenho Central e Mestre Marquinho do Geacap, em homenagem ao Mestre Cosmo, às 19h.
Local será divulgado em breve
nas redes sociais afropira (Instagram @institutoafropira).
DIA 29 JULHO: Visita à
E.E. Pedro De Mello (Tupi) – Das
11h55 às 12h30. Apresentação de
capoeira e bate papo sobre a capoeira em Piracicaba, convidando-os
para as atividades que serão oferecidas pelo Fenacap; Divulgação
do vídeo com Mestre Zequinha.
DIA 30 JULHO: Rota Afro
(Julia Madeira) com Orquestra de
Berimbaus (organizado pelos grupos e escolas de capoeira da cidade)
DIA 31 JULHO: Roda do
Mestre Nelinho e Mestre Boca do
Grupo Ìdílé Capoeira, que ocorre
mensalmente na Rua do Porto em
frente ao Casarão de Turismo
O apoio é do Sesc e da Secretária Municipal de Ação Cultural (Semac).
FENACAP - O Festival Nacional de Capoeira de Piracicaba é
promovido pelo Instituto Afropi-
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Festival Nacional de Capoeira segue com atividades até 3 de agosto

ra. Surgiu em 2017 sob a orientação de Mestre Marquinho, um dos
diretores do Instituto. A primeira
ação para criação do Fenacap foi
fazer um mapeamento da capoeira dentro da cidade, em 2015. Em
2021 obteve o resultado de 17 grupos de capoeira cadastrados, com
28 representantes atuando em
mais de 50 locais entre: varejões,
centros comunitários, projetos
sociais e escolas particulares.
Depois do levantamento,
veio um processo de pouco mais
de um ano, com rodas de conversas e escutas com todos os

grupos, visto que a capoeira piracicabana tinha falta de contato entre seus representantes.
A proposta de ações foi uma
programação onde o foco era a
promoção do intercâmbio e integração entre os grupos da cidade.
Esta edição que foi o piloto do projeto, com rodas de conversas, debates sobre políticas públicas para
capoeira, oficinas, festival de música e finalizando com apresentações de samba de roda. O Festival
ocorreu nos anos seguintes, porém a 4ª e 5ª edição foram online
devido ao período pandêmico.
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Campanha Zera Dívida do Semae será prorrogada
A partir de 1º/08, a campanha Zera Dívida do Programa de
Regularização Fiscal (Refis) do
Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto) será prorrogada por
mais seis meses. A campanha teve
início no dia 1º/2 e prevê o parcelamento de dívidas com a autarquia em até 96 vezes e desconto de
até 100% dos juros e multas.
De acordo com Maurício André Marques de Oliveira, presidente do Semae, a campanha será
prorrogada para possibilitar que
mais pessoas possam quitar suas
dívidas com a autarquia. “Durante
os seis meses do Zera Dívida foram negociados cerca de R$ 8 milhões, visto que o montante de
inadimplência até dezembro de
2021 é de R$ 94 milhões, a campanha não atingiu nem 10% do valor”, explicou o presidente.
Podem participar do Zera Dívida pessoas físicas e jurídicas. A
campanha tem como objetivo implementar a arrecadação, bem
como regularizar os débitos, cuja
referência de faturamento tenha
ocorrido até 31 de dezembro de
2021. Os débitos previstos na Lei
são aqueles inscritos ou não em
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Com a campanha, os descontos de juros e multas podem chegar até 100%

dívida ativa, mesmo em fase de
execução fiscal, ou discutidos em
ação ordinária ou qualquer outra
medida judicial, os provenientes
de procedimentos administrativos
ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, cancelado ou
por falta de pagamento. O valor
de cada parcela não poderá ser
inferior a R$ 100 para pessoa física e R$ 300 para pessoa jurídica.

J ARDIM TATU
APÉ II
TUAPÉ

SERVIÇO
Zera Dívida. Sede Semae - rua
XV de Novembro, 2.200, de segunda a sexta-feira, das 8h às
16h; Prefeitura de Piracicaba –
rua Antônio Corrêa Barbosa,
2233, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, Guichê
16 – Térreo 2; Pessoa física: RG,
CPF e documento de posse do
imóvel. Caso já seja o titular da

fatura apenas RG e CPF; Pessoa jurídica: CNPJ, contrato social, ser o representante legal
da empresa ou apresentar procuração do representante legal, RG, CPF e documento de
posse do imóvel. Caso a empresa já seja a titular da fatura,
o documento de posse não
precisa ser apresentado.

C ASTELINHO

Moradores pedem manutenção Kawai cobra manutenção no
na rede de esgoto do bairro asfalto após obra do Semae
Assessoria Parlamentar
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O responsável pelo projeto é o músico e maestro Jonatas Dionísio

A Corporação Musical União
Operária está com inscrições
abertas para o projeto “Música
para todos”, que prevê o ensino
de carreira musical para quem
tem a partir de dez anos. Segundo o maestro Jonatas Dionísio,
não é necessário ter conhecimento de música, muito menos possuir instrumento musical. Durante as aulas, que são gratuitas, serão oferecidos conhecimentos teóricos e práticos, dando
iniciação ao mundo da música.
As aulas terão como foco
instrumentos de sopro e percussão como saxofones, flauta transversal, clarinete, trompete, trombone, tuba, bombardino, trompa e bateria.

A ação faz parte das atividades da Banda União Operária
para 2022 com intenção de ampliar o acesso as aulas de música
para a comunidade piracicabana e aumentar a concentração
dos alunos através da música.
Outra intenção é resgatar a tradição das bandas de praças.
O responsável pelo projeto
é o músico e maestro Jonatas
Dionísio que possui formação
musical pelo Conservatório
Musical de Tatuí e outras qualificações de âmbito musical.
SERVIÇO
As inscrições e informações podem ser feitas pelo
telefone 99831-2637.

Pedro Kawai enviou ofício à autarquia pedindo o reparo em via pública
Anilton Rissatto destacou o rápido atendimento do Semae

Na manhã do último sábado (23), o vereador Anilton Rissato (Patriota) se reuniu com
moradores do Jardim Tatuapé ll,
juntamente com o líder comunitário, Edvaldo Carvalho. Na ocasião, estiveram presentes representantes da concessionária Mirante, e a pauta da reunião foi a
situação da rede de esgoto da comunidade. Segundo os representantes da Mirante, o projeto já

está montado e agora aguardam
a autorização do Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto)
para iniciar a manutenção.
O vereador relata que esteve
no local no começo do mês e, ao
constatar o vazamento de esgoto,
acionou a empresa. “Liguei para a
concessionária Mirante e para o
presidente do Semae, Maurício de
Oliveira, que foi muito pronto e rápido no atendimento”, comentou.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) informou que enviará ao
Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) ofício a fim de que a equipe de manutenção refaça o reparo no
pavimento asfáltico da rua Jornalista Breno Silveira, entre a rua Mathias de Albuquerque e a avenida Nove
de Julho, no bairro Castelinho.
Nesta quarta-feira (27), Kawai foi até o local e, acompanhado de moradores, constatou que
há uma depressão entre o recape
realizado por ocasião da conclu-

são da obra, e o pavimento original. “É quase um degrau, que
pode danificar veículos, causar
queda de ciclistas e até de pedestres”, observou o parlamentar.
Segundo Kawai, já há solicitação feita em março deste ano
pelo morador Valdir Martini
(SIP 156 2022/35339), mas o
problema é mais antigo. “A obra
foi feita ainda no ano passado
e, apesar dos pedidos que fizemos ao Semae, até agora nada
foi feito”, lamentou Martini.
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VOCÊ ESCOVA SEUS DENTES CORRETAMENTE?
Você provavelmente aprendeu a cuidar
dos seus dentes ainda criança. Manter esses hábitos ao longo de sua vida é importante não só para sua boca, mas para sua
saúde e bem-estar geral.
Pense se você está usando a escova e
o creme dental corretamente. A maioria dos
dentistas sugere uma escova de cerdas
macias com uma cabeça pequena, pois ela
permite alcançar áreas difíceis.
Substitua sua escova de dente a cada
três meses. Faça isso assim que ela
apresentar sinais visíveis de desgaste.
Cerdas gastas não são eficientes para
limpar os dentes e podem danificar o esmalte e a gengiva. Também substitua a

escova se esteve gripado.
Assegure-se de investir tempo suficiente em cuidar dos dentes. Dois minutos,
três vezes ao dia é a recomendação da
Associação Dental Americana (ADA) para
escovar os dentes. A maioria de nós nem
chega perto dos dois minutos de escovação. São só quatro minutos de um dia inteiro. Você tem esse tempo.
Escovar por dois minutos não é efetivo a menos que tenha a técnica correta.
Use movimentos curtos e suaves enquanto escova e assegure-se de escovar até a
linha da gengiva e dentes posteriores, áreas difíceis de alcançar.
E consulte sempre um dentista.
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E NCONTRO

Santa Casa promove 1º Trilha de Carreira
Proposta é aprimorar processos internos que resultem em benefícios para os funcionários
Com o objetivo de apresentar aos funcionários o novo sistema implementado no hospital
que os auxilia a buscar estratégias para sua evolução na carreira interna, a Santa Casa de
Piracicaba, por meio do setor de
Recrutamento e Seleção, promove amanhã, 29, seu 1º Encontro
Sobre Trilha de Carreira. O evento começa às 9 horas, no salão
nobre da Instituição, tendo como
mediadores o gestor de pessoas
Ricardo Fedrizzi e a psicóloga Juliana Bortolazzo, coordenadora do
setor de Recrutamento e Seleção.
Os coordenadores do evento
revelam que a proposta é promover
um encontro bem informal, para que
os participantes possam conhecer o
programa, tirar dúvidas e solicitar
orientações sobre como participar da
seleção interna e ampliar as oportunidades de trabalho na Instituição.

Eles explicam que a “Trilha de
Carreira” é uma ferramenta virtual implantada em julho de 2021
com apoio do Setor de Tecnologia
e Informação (TI), permitindo ao
funcionário ter acesso ao perfil de
todos os cargos existentes na Instituição, com detalhes sobre as
competências técnicas e comportamentais necessárias ao preenchimento das vagas disponibilizadas.
“Com um clique no link da
“Trilha de Carreira”, disponível no Portal GP, o funcionário
é direcionado para a Gestão e,
em seguida, para o Setor que
gostaria de consultar para saber mais sobre os cargos abertos pelo processo de seleção interna de forma transparente,
objetiva e de fácil acesso”, disseram lembrando ainda que, no
Portal, os funcionários encontrão
também a relação de escolas e or-

ganizações parceiras que podem
contribuir para essa jornada.
Eles entendem que, desta forma, o funcionário consegue concorrer a qualquer vaga aberta pela
Instituição, de forma a planejar
sua carreira e crescer profissionalmente e pessoalmente.“O funcionário será o protagonista desse
processo, desenvolvendo reflexões
constantes sobre sua trajetória de
forma a poder direcionar melhor
suas escolhas e sua carreira”.
Convictos de que o programa
ajuda a reforçar a estabilidade do
funcionário, evidenciando um dos
itens elencados na pesquisa de clima organizacional da Instituição,
os coordenadores do Encontro
sugerem que os funcionários interessados acessem a “Trilha de Carreira” no Portal do Gestão de Pessoas pelo https://portalgp. santacasa
depiracicaba.com.br/login.php

Divulgação

Evento estará sob a coordenação de Ricardo Fedrizzi e Juliana Prezotto

SANT
A R IT
A
ANTA
ITA

Vereador solicita instalação
de bebedouros na região

M ERENDEIRAS

Passeio em Águas marca término de capacitação
Após três dias de cursos, palestras e apresentações que envolveram desde temas técnicos
até a qualidade de vida, como
bem-estar no ambiente de trabalho ou familiar, as merendeiras
de Rio das Pedras terminaram a
semana com direito a um passeio em Águas de São Pedro.
A ida até a estância turística
teve passeio de trenzinho pelas
ruas da cidade, tempo para aproveitar o centro com suas atrações
e também uma visita ao Grande
Hotel com a possibilidade de conhecer toda a estrutura do local e
tirar dúvidas sobre como lidam
com alimentos e seu preparo.
Após o almoço, as funcionárias ainda tiveram mini-palestra
sobre etiqueta a mesa e mesa posta que trouxe mais aprendizado,
possibilitando a elas inclusive a
possibilidade de renda extra.

Divulgação

Thiago Ribeiro (PSC) pede que equipamentos sejam instalados
para dar suporte a quem realiza a prática de exercícios

Merendeiras tiveram a oportunidade de conhecer o Grande Hotel

C IRCUITO A CAK

Divulgação

Karatê de Rio das Pedras
compete em Indaiatuba
Divulgação

TECTEXTIL

Competição aconteceu no último dia 24 de julho

No último dia 24, aconteceu a
4ª etapa do circuito ACAK na cidade de Indaiatuba. Rio das Pedras foi representada pela academia Washi-Kan que, mais uma
vez, brilhou no evento trazendo os
seguintes resultados: Laura (campeã de Shiai Kumite e 3o no Kata);
Isabela (campeã da categoria Festival); Clara (campeã de Kata e 3o
no Shiai Kumite); Micaela (3o no
Kata e 3o no Shiai kumite); Bianca
(vice-campeã no Kata e no Shiai

Kumite); Beatriz (vice-campeã no
Shiai Kumite); Nicholle (3o no
Kata e no Shiai Kumite); Luis (3o
no Shiai Kumite); Lucas Carrion
(3o no Shiai Kumite); Fábio (vicecampeão no Shiai Kumite); Lucas
Della Vale (3o no Shiai Kumite); e
Matheus Oyan (campeão no Shiai
Kumite). Também tivemos a participação dos seguintes atletas
Eduardo Bombem e Pietro Leoni
Zagui. Eles foram acompanhados
pelos técnicos Thauana e Darling.

Com mais de 30 anos de tradição, a Empresa Tectextil
anunciou o início das obras
de uma nova unidade na cidade que trará cerca de dois
mil empregos. O lançamento da pedra fundamental, que

marca o início das obras,
aconteceu próximo à estrada do Ceasa. Junto com a
empresa, vem a expectativa
de mais desenvolvimento e
empregos para os moradores de Rio das Pedras.

Divulgação

E VENTO

Cãominhada acontece
neste domingo, dia 31
Um dos eventos mais esperados pelos donos de pets é
a Caominhada. O passeio que
envolve cães e seus tutores
acontecerá no próximo domingo, 31, a partir das 7h30, com

Assessoria Parlamentar

saída da área Genatti Soave,
a Pista de Caminhada da Bica.
As inscrições estão abertas na
Secretaria de Esportes e haverá sorteio de brindes e medalhas aos participantes.

RECAPEAMENTO
Em menos de seis meses,
dezenas de ruas de vários
bairros foram recapeadas.
Desde o dia 22, mais oito
ruas em seis bairros diferentes vão passar por recapeamento. As melhorias vão
passar pelos bairros Ange-

lo Montagnani, Monsenhor
Cecílio Coury, Vila Kenedy,
Santo Antonio, Alberto Zepeline e Bom Retiro. Essas
obras visam melhorar o
acesso em ruas de grande
movimento para garantir
mais conforto e segurança.

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) visitou na terça-feira, 26,
o bairro Santa Rita, onde solicita ao Executivo que instale bebedouros d’água na avenida Dorival Cruz Lima, local frequentado por praticantes de atividades
físicas. O pedido foi oficializado
no último dia 14, com o protocolo da indicação 2064/2022, e com
o encaminhamento do ofício
017/2022 ao Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto),
recebido pelo presidente da autarquia, Maurício Oliveira.
O parlamentar justifica a necessidade de instalação dos equipamentos por conta do local ser
utilizado para prática de caminhadas, corridas e ciclismo. “A
região do bairro Santa Rita foi

uma das contempladas com as
ciclovias implementadas pela
atual gestão e, por esse motivo, o
número de praticantes de esportes aumentou”, aponta Ribeiro.
Em alguns trajetos, chegase a percorrer entre 10 e 15 quilômetros pelo bairro, sejam caminhando, correndo ou até mesmo
pedalando, e não se encontra nos
trajetos nenhum bebedouro para
dar suporte aos praticantes.
O presidente do Semae,
Maurício Oliveira, informou que
enviará cópia do ofício à Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente), aos
cuidados do secretário Alex
Gama Salvaia, uma vez que compete a pasta a construção de bebedouros em áreas verdes.
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E MPREENDA -P IRA

Food-trucks retornam ao
Centro Cívico amanhã
Divulgação

H ISTÓRIA

Centenário da Estação da Paulista
terá exposição, entrevistas e filme
Mostra "Trilhos da História" reúne fotos atuais e antigas e documentos que
contam todo o processo até a inauguração da Estação, em 29 de julho de 1922

Os trailers serão montados na rampa do Centro Cívico

O Empreenda-Pira, programa de fomento aos empreendedores criado pela Prefeitura,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur),
que reúne food-trucks, será realizado amanhã, 29, das 10h às
17h, na rampa que dá acesso ao
prédio do Centro Cívico.
Serão oferecidos lanches, crepes, pastéis, cachorro-quente, espetos, salgados, batata recheada,
doces e churros. A última edição
do evento no Centro Cívico, realizada em junho, bateu recorde de
vendas, além de representar uma
nova opção de alimentação para
os servidores municipais. O evento está programado para acontecer mensalmente no local.
O secretário de Administra-

ção, Dorival José Maistro, lembrou que a iniciativa beneficia os
quase 500 servidores municipais
que trabalham no prédio do
Centro Cívico. Fernando Reis,
chefe de setor de Economia Informal da Semdettur, lembra que
a última edição do EmprendaPira fez sucesso e muitos tiveram
de encerrar o expediente mais
cedo por falta de ingredientes.
Ele também comentou que a
Semdettur tem feito um trabalho
importante para auxiliar as pessoas que querem empreender,
buscando a atividade ambulante
ou de trailer. “Quem deseja abrir
o seu próprio negócio pode nos
procurar porque fornecemos todas as orientações necessárias,
além de ajudar na execução de
projetos-piloto”, revelou Reis.

Assessoria Parlamentar

Os 100 anos da Estação da
Paulista, a serem completados
amanhã, dia 29, terão uma programação especial com a participação da Câmara Municipal de
Piracicaba. As ações para marcar
a data incluem exposição de fotos
e documentos históricos, entrevistas com jornalistas que acompanharam a evolução do terminal e
exibição de filme sobre o tema.
As atividades envolvem o Departamento de Comunicação Social, o Setor de Gestão de Documentação e Arquivo, a Escola do
Legislativo e o gabinete do vereador Pedro Kawai (PSDB). O parlamentar lembra que a comemoração dos 100 anos da Estação
coincide com o aniversário do
bairro Paulista, que se formou
em torno do terminal férreo.
Instalada no hall de entrada
do prédio principal da Câmara, a
exposição "Trilhos da História"
será aberta amanhã, 29, às 10h.
A mostra reúne fotos antigas e
atuais da Estação da Paulista e
documentos históricos mantidos
sob a guarda do Setor de Gestão
de Documentação e Arquivo.
Entre eles, está o ofício que foi
enviado em 23 de março de 1902
pela Câmara Municipal de Piracicaba à Companhia Paulista de Estradas de Ferro e é tido como a
primeira menção à construção do
terminal que seria inaugurado 20
anos depois, em 29 de julho de
1922. O documento mostra que
partiu da Câmara a proposta de
construir a segunda via férrea que

passaria a atender Piracicaba, somando-se à Sorocabana.
"O ofício fala do interesse de
Piracicaba em construir uma linha
férrea aqui", explica a arquivista
Giovanna Calabria, chefe do Setor
de Gestão de Documentação e Arquivo, que, junto com Rodrigo Alves, chefe do Departamento de
Comunicação Social, responde
pela curadoria da exposição —que
também terá uma versão digital
no endereço documentacao.
camarapiracicaba.sp.gov.br.
Pedro Kawai —cujo gabinete fará a divulgação da mostra
"Trilhos da História" na região
da Paulista, por meio de cartazes com o QR code que remete à
exposição virtual— aponta o papel central da Estação na formação do bairro homônimo e de
outras comunidades que surgiram ao longo da via férrea.
"A Estação da Paulista atuou
como propulsora do desenvolvimento de Piracicaba: trouxe pessoas, trabalhadores que vieram
para construí-la e se instalaram ali,
e foi terminal de cargas, servindo
como meio para o transporte de
matérias-primas. Foi um importante vetor de crescimento porque,
ao longo dela, foram surgindo as
pequenas comunidades, como
Tupi", afirmou o vereador.
Com família e amigos no
bairro, Kawai foi o diretor da Estação da Paulista quando ela foi
reaberta ao público como centro
cultural, no primeiro governo
Barjas Negri. Na função entre

Arquivo/Câmara

Estação da Paulista completa 100 anos amanhã, dia 29

2006 e 2012, participou do processo de restauração do prédio e
de recuperação de seus equipamentos, além de ter colaborado
na implantação do Memorial do
Imigrante, em homenagem às colônias de outros países que chegaram a Piracicaba via trem.
Na próxima terça-feira (2), às
14h, o vereador fará a mediação
da roda de conversa "100 anos da
Estação da Paulista: A importância histórica, social e cultural desse espaço centenário". Organizado pela Escola do Legislativo, da
qual Kawai é o coordenador, o
evento será presencial, na sala de
aula do andar térreo do prédio
anexo da Câmara. Terá a participação dos jornalistas Cecílio Elias
Netto, Edilson Rodrigues de Morais e João Umberto Nassif. As

Divulgação

inscrições, gratuitas, devem ser
feitas até domingo (31) pelo site
escola.camarapiracicaba.sp.gov.br.
Na TV Câmara, os 100 anos
da Estação da Paulista serão tema
da conversa de Nassif com o jornalista Erich Vallim Vicente no
"Câmara Convida" que vai ao ar
nesta sexta-feira, ao meio-dia.
O canal também exibirá, em
horários alternados ao longo da
programação, o filme "Alma de
Ferro: Histórias e Lembranças
de um Passado Ferroviário". O
documentário, produzido pelo
Departamento de Comunicação
Social da Câmara com o apoio
do gabinete de Pedro Kawai, foi
lançado em 2015 e resgata a história da estrada de ferro Sorocabana e da Companhia Paulista de Estradas de Ferro.
Assessoria Parlamentar

ALAGAMENTOS
Na manhã desta segunda-feira (25), o vereador Anilton Rissato (Patriota) e o engenheiro
de drenagem Ivan Antônio Patteti, da Semob (Secretaria
Municipal de Obras), estiveram na rua Corcovado, ao lado
do supermercado Coopbom
(antigo supermercado Ideal),

na região de Santa Terezinha,
para verificar a questão relatada de alagamentos no local.
Também estiveram na rua Virgílio da Silva Fagundes, no
bairro Vila Bessy, na qual moradores solicitam a realização
de tapa-buraco, limpeza e desobstrução de boca de lobo.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

TATTO FALCONI TTF
A banda Tatto Falconi TTF
lança dois novos álbuns,
“All” e “Ela Me Prefere Doidão”, e anuncia uma nova
turnê com datas marcadas
em algumas das principais
cidades dos Estados Unidos,
como Seatlle, Los Angeles,
Phoeniz, Houston e Philadelphia. A banda é liderada por
Giovanni Falconi Ossa nos

vocais e guittara, e conta
também com George Elso
(baixo), Cristóbal Casajeros
(bateria) e Juan Pablo Barra
(teclados). “Os novos discos
em inglês e português são
um trabalho árduo que nos
levou um ano de muita composição e criatividade. Sem
dúvidas, são nossos melhores álbuns”, diz Falconi Ossa.

PAU QUEIMADO
O vereador Paulo Henrique
(Republicanos) recebeu de
moradores a informação de
que a CPFL instalou, em 12
de julho, os braços de iluminação no trecho da estrada do Serrote, na região do
bairro Pau Queimado, entre
os números 3.205 a 3.860.
O serviço foi solicitado atra-

vés da indicação 1743/
2020, de autoria do parlamentar. Ele lembrou que os
moradores ficaram satisfeitos pelo atendimento do pedido. "É de grande importância o atendimento dessa
reivindicação dos moradores locais e usuários do trecho da estrada", frisou.
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FALECIMENTOS
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., copacoz., 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).
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------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 TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------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.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado. A duas quadras de distância da praia. De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem farmácia, padaria, banco, ponto de táxi e
ônibus. Contatos: (19) 99897-1417 Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO NO CPF OU CNPJ
com ou sem restrições. Score baixo, aumento. Sem entrada, mesmo
com o nome restrito no SPC. Compro
dívidas ou carro e imóvel já financiado ou quitado, pago a vista. Nome
limpo no SPC e Serasa. Tiramos certidões em geral. (11) 9.5126-6610.
-----------------------------------------TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
-----------------------------------------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.
------------------------------------------

SRA. TERESA ASSUNÇÃO CHAVES DA
SILVA faleceu anteontem, na cidade de
São Paulo/SP, contava 80 anos, filha dos
finados Sr. Alfredo Chaves e da Sra. Santa Gonçalves Chaves, era casada com o
Sr. Getulio Barbosa da Silva; deixa os
filhos: Tania Barbosa Passarella, casada
com o Sr. Osvaldo Passarella; Fabio
Barbosa da Silva e Jose Barbosa da Silva Neto, casado com a Sra. Maria do
Carmo de Melo Trevisan. Deixa netos,
demais familiares e amigos. O Velório ocorreu ontem das 10h00 às 13h00 na sala
“Diamante” do Memorial Metropolitano de
Piracicaba”, seguindo o féretro para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família
e amigos enlutados os sentimentos de
pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO BATISTA FORNAZARO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70
anos, filho dos finados Sr. Julio Fornazaro e da Sra. Herminia Pavan Fornazaro,
era casado com a Sra. Dirce Aparecida
Durer; deixa os filhos: Fernanda Fornazaro; Catia Fornazaro e João Carlos Fornazaro, já falecido. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às
10h30 do Velório da Saudade, sala 02,
para o Cemitério Municipal da Saudade. À
família e amigos enlutados os sentimentos
de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. DEDECILIA MARIA MARTINS
faleceu anteontem, nesta cidade, contava
79 anos, filha dos finados Sr. Benedito
Martins Cordeiro e da Sra. Leontina Antonia de Paula, era viúva do Sr. Jose Martins Filho; deixa filhos: Jose Paulo Martins, casado com a Sra. Ivone Maria de
Jesus Martins; Devair Martins de Oliveira, casado com a Sra. Tania Pianco de
Oliveira; Airton Pedro Martins, casado
com a Sra. Eleodora Espironelo Martins;
Renato Antonio Martins, casado com a
sra. Betania da Silveira Nunes Martins;
Adilson Antonio Martins, casado com a
Sra. Claudenanda Meneguine Martins;
Ricardo Luis Martins, casado com a Sra.
Claudia Raquel Martins; Anderson Cesar
Martins, casado com a Sra. Angelica de
Jesus Martins e Ana Paula Martins da Silva, casada com o Sr. Jonathan da Silva.
Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do
Velório da Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e
amigos enlutados os sentimentos de pesar
da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO CASACHI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 96 anos,
filho dos finados Sr. Francisco Casachi e
da Sra. Ana La Placa, era viúvo da Sra.
Jandira Dona Casachi; deixa os filhos:
Ismail Antonio Casachi, casado com a
Sra. Maria Dileta da Silva Casachi; Geni
Casachi, casada com o Sr. Manoel Alves da Silva; Marly Suely Casachi Santos, casada com o Sr. Valdo Vieira Santos; Izilda Bellato, casada com o Sr. Nivaldo Bellato e Leni Casachi Nogueira, já
falecida deixando viúvo o Sr. Luis Nogueira. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu se-

pultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala “C” do
Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de
pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. SALIM KRAIDE faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 90 anos, filho dos
finados Sr. Jorge Kraide e da Sra. Maria
Helou Kraide, era casado com a Sra. Vera
Lucia Lazzarine; deixa os filhos: Salma
Kraide Giacomeli, casada com o Sr. Luiz
Donizete Giacomeli; Samira Kraide e Ricardo Miguel Kraide, casado com a Sra.
Maria Salete Dini Kraide. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O Velório ocorreu ontem das 08h00 às 15h00
na sala “Esmeralda” do Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro
para o Cemitério Municipal da Saudade. À
família e amigos enlutados os sentimentos
de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. CARLOS GIOLITO FILHO faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 73 anos,
filho dos finados Sr. Carlos Giolito e da
Sra. Clelia da Silva Giolito, era casado
com a Sra. Neusa Aparecida Avilez Giolito; deixa os filhos: João Marcos Giolito,
casado com a Sra. Arine Roberta Domingues Q. Giolito; Carlos Giolito Neto, casado com a Sra. Joice Francine de Campos Giolito e Camilia Giolito de Oliveira,
casada com o Sr. Fabio de Oliveira Pereira. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do
Velório da Saudade, sala 03, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família
e amigos enlutados os sentimentos de
pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LURDES CAETANA LIBARDI faleceu anteontem, nesta cidade, contava
77 anos, filha dos finados Sr. Angelo Cerignoni e da Sra. Oscarlina Ventura Cerignoni, era casada com o Sr. Jose Baraldi Libardi; deixa os filhos: Marcelo Libardi, casado com a Sra. Regiane Vanin
Libardi e Luciano Libardi, casado com a
Sra. Lucelia Elias Francisco. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 15h00 da sala “D” do
Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos
de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

FALECIMENTOS
SR. ANTONIO BIROLLO faleceu anteontem nesta cidade, aos 77 anos, era
casado com a Sra. Celina de Souza
Birollo. Era filho dos finados Sr. Luiz
Birollo e Sra. Palmira Totti. Deixa irmãos, sobrinhos e demais familiares e
amigos. Seu sepultamento deu-se ontem às 14:30hs, saindo o féretro do Velório Parque da Ressurreição, Sala Standard,
para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. SUELI MARIA FEDRIGO faleceu
ontem na cidade de Charqueada, aos 69
anos, era viúva do Sr. Antonio Pagani.
Era filha dos finados Sr. Durvalino Fedrigo e Sra. Alice Maria Lavorante Fedrigo.
Deixa o filho: Rafael Luis Pagani casado
com Kelly Cristina Antonelli. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento deu-se ontem às 15:00hs, saindo o féretro do Velório Municipal de
Charqueada, para o Cemitério Municipal de Charqueada. À família e amigos
enlutados os sentimentos de pesar do
GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. MARIA CREUZA SACARO BARBOZA faleceu ontem na cidade de Rio
das Pedras, aos 80 anos, era casada
com o Sr. João Barboza. Era filha dos
finados Sr. Angelino Sacaro e Sra. Maria
Ganassim Sacaro. Deixa as filhas: Maria
Giovana Barboza Bassa casada com
Agenor Ariovaldo Bassa, Luciana Barboza e Maria Emilia Barboza. Deixa netos,
bisnetos e demais familiares e amigos.
Seu sepultamento deu-se ontem às
16:00hs, saindo o féretro do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério
Municipal de Rio das Pedras. À família e
amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

SR. ANTONIO CARLOS BERALDI faleceu ontem nesta cidade, aos 68 anos, era
casado com a Sra. Aparecida das Graças Spagnol Beraldi. Era filho dos finados
Sr. Antonio Beraldi e da Sra. Maria José
Beraldi. Deixa os filhos: Rene Spagnol
Beraldi casado com Sthephany Cristini
Montebello A. Beraldi e Gisele Spagnol
Beraldi Telles casada com Rafael Telles.
Deixa 02 netos e demais familiares e
amigos. Seu sepultamento dar-se-a hoje
às 13:00hs, saindo o féretro do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição sala
A, para a referida necrópole. À família e
amigos enlutados os sentimentos de pesar do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
SRA. MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA faleceu ontem nesta cidade, aos
50 anos, era casada com o Sr. Jose
dos Santos Pereira. Era filha do finado
Sr. José Melo Costa e da Sra. Joana
de Souza Costa. Deixa a filha: Sabrina
Costa Pereira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento darse-a hoje às 16:00hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Vila Rezende
Sala 01, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar
do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.
JHONATA GOMES DA SILVA faleceu
anteontem na cidade de São Pedro,
contava 30 anos, era filho do
Sr.Valdecir Gomes da Silva e da
Sra.Suely Aparecida da Silva. Deixa
irmãos, demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu se ontem saindo
o féretro ás 16:30 h do Velório Municipal de São Pedro seguindo para o Cemitério Parque São Pedro. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar
do GRUPO BOM JESUS FUNERAIS.

SR. JOÃO PALMA JUNIOR faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho
dos finados Sr. João Palma e da Sra.
Conceição Guarda, era casado com a
Sra. Josefa Paulino Palma; deixa os filhos: Cleonice Palma Torina, casada com
o Sr. Nivaldo Torina; Cleosson Palma,
casado com a Sra. Edmara Cristina Marcos Palma e Cleomir Palma, casado com
a Sra. Alessandra Zanelato Palma. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do
Velório da Saudade, sala “01”, para o
Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de
pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Associação Protetora do Jardim Santa Rosa, convoca os sócios
moradores cadastrados, para Assembleia Geral Ordinária, a realizar – se dia 21 de agosto de 2022, em primeira convocação as
9.00 hs, com no mínimo metade dos associados, ou às 9. 30 hs,
com qualquer numero de presentes, termino previsto as 12.30
hs. Rua: José Pires Godoy, 202. Com os seguintes assuntos:
1 – Eleição para diretoria e conselho fiscal, gestão 2022/2026,
com inscrição das chapas até o dia 11 de agosto ás 15.00 horas,
contendo suas qualificações e xerox do RG, CPF e certidão de antecedentes criminais dos pretendentes. Comissão Eleitoral: Edelsio
Christian dos Santos Leite, Valéria Ribeiro Aiello Lovadine.
2 – Assuntos Gerais
Iraci Vitor Honda
A Diretoria

SOCIEDADE BENEFICENTE DE PIRACICABA – SOB
CNPJ nº 47.745.138/0001-83
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Pela presente, ficam os associados da Sociedade Beneficente de
Piracicaba – SOB, convocados para à Assembléia Geral Ordinária
e Extraordinária à ser realizada no próximo dia 10/08/2022, em sua
sede, localizada na Rua Cristiano Cleopath, 670, bairro Centro,
Piracicaba, SP, às 18:30 h em primeira convocação e às 19:00 h
em segunda, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:
1. Aprovação da proposta de reajuste da mensalidade da
HAPVIDA referente a anuidade e sinistralidade a partir de
maio de 2022;
2. Prestação e aprovação de contas nos termos do artigo 16º,
letra “a” do Estatuto Social e;
3. E demais assuntos de interesse geral.
Na eventualidade de em primeira convocação não ser obtida a
presença dos associados que representem a totalidade dos
votos, a referida Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
será realizada no mesmo local e dia mencionado em segunda
convocação as 19:00 h com qualquer número de presente sem
mais avisos.
Em caso de ausência, torna-se obrigatório a aceitação do que
for deliberado em assembléia, com tácita concordância.
Presidente
Antonio Maria Perez

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
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