
PPPPPARQUEARQUEARQUEARQUEARQUE A A A A AUTUTUTUTUTOMOOMOOMOOMOOMOTIVTIVTIVTIVTIVOOOOO::::: MAISMAISMAISMAISMAIS UMAUMAUMAUMAUMA EMPRESEMPRESEMPRESEMPRESEMPRESAAAAA NANANANANA CIDCIDCIDCIDCIDADEADEADEADEADE
A3A3A3A3A3

Edição: 8 páginas
Opinião ................................. A2
Cidade ......................... A3 e A4
Cultura ................................. A5
Esportes .............................. A6

Piracicaba está entre as cidades
paulistas mais sustentáveis

Programa VerdeAzul classifica Piracicaba entre os 92 municípios com melhores políticas públicas ambientais

CAXAMBU
Estão atrasadas as obras da

Unidade Básica de Saúde do Ca-
xambu e, por isso, os usuários
estão bravos, irritados com a
Administração Municipal, pois
entendem que não é possível
uma obra de reforma e amplia-
ção de tal magnitude - tão aguar-
dada pela população - estar com
apenas dois operários. O atraso
vem de seis meses e o povo não
merece isso. O comentário desses
usuários, revoltados, é que se re-
laciona esse atraso com a notícia
do adiantamento das obras da
PM. Quem saberá explicar?

REDES SOCIAIS
Só está começando a campa-

nha eleitoral deste ano e as redes
sociais já estão dando o tom de
como serão os embates e, conse-
quentemente, as ações na Justiça
Eleitoral. Há, já, "resultado" de
pesquisa em que 93 por cento dos
piracicabanos "querem ele fora da
Prefeitura", com uma foto do pre-
feito Barjas Negri (PSDB). Imagi-
nem o que vem por aí. Isso ajuda a
prejudicar o debate político sobre
a cidade, os projetos e as soluções
dos grandes problemas que Pira-
cicaba enfrenta há tantos anos.

IPVA
A Secretaria da Fazenda e

Planejamento fechou balanço
parcial de pagamentos do impos-
to. Até 27/2 foram arrecadados
R$ 9.605.227.360,00 referentes
a 10.127.543 veículos, cujos pro-
prietários quitaram o tributo à
vista, com ou sem o benefício de
3% de desconto, ou efetuaram
os pagamentos da primeira e se-
gunda parcelas do imposto. O
valor é 5,36% maior que o arre-
cadado no mesmo período de
2019. Bom sinal para o caixa do
Governo do Estado de São Paulo.

Piracicaba é uma das cida-
des certificadas e premiadas por
figurar no ranking do PMVA
(Programa Município VerdeA-
zul). A Noiva da Colina integra o
rol dos 92 municípios paulistas
que mais desenvolvem ações e
políticas públicas sustentáveis no
Estado de São Paulo. Em cerimô-
nia realizada ontem (5), no Pa-
lácio do Governo do Estado de
São Paulo - Palácio dos Bandei-
rantes -, o secretário municipal

da Sedema (Defesa do Meio Am-
biente), José Otávio Machado
Menten, recebeu um certificado
em um troféu em nome do mu-
nicípio. O secretário Menten re-
presentou o prefeito Barjas Ne-
gri (PSDB) na solenidade reali-
zada na capital. Criado em 2007,
o Programa VerdeAzul é uma ini-
ciativa da então Secretaria de Es-
tado do Meio Ambiente - atual
Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente - que avalia, re-

conhece e premia prefeituras
paulistas que adotam políticas
públicas sustentáveis. No total,
613 municípios participam desta
edição do PMVA. Eles colocam
em prática 85 tarefas, divididas
em 10 diretrizes da agenda am-
biental local (coordenada por um
interlocutor) que abrange temas
estratégicos: Município Susten-
tável; Estrutura e Educação
Ambiental; Conselho Ambiental;
Biodiversidade; Gestão das

Águas; Qualidade do Ar; Uso do
Solo; Arborização Urbana; Esgo-
to Tratado; e Resíduos Sólidos.
Para incentivar a prática destas
atividades, o Programa atribui
notas de zero a 100 ao resultado
das ações realizadas no municí-
pio durante um ano. Menten en-
fatiza que, embora no município
seja coordenado pela Sedema, o
PMVA é um reconhecimento a
toda a Prefeitura, pois contempla
ações desenvolvidas conjunta-

mente com outras pastas - secre-
tarias de Obras, Educação, Saú-
de, Agricultura e Abastecimento,
Trânsito e Transportes, Trans-
portes Internos, com o Ipplap
(Instituto de Pesquisas e Planeja-
mento de Piracicaba) e Emdhap
(Empresa Municipal de Desenvol-
vimento Habitacional de Piracica-
ba) - e com o Semae (Serviço Mu-
nicipal de Água e Esgoto), além
do Comdema (Conselho Munici-
pal de Defesa do Meio Ambiente).

PEC 18, vitória
vergonhosa do
 governo Doria

Professora Bebel

Amaioria governista escre-
veu uma página vergo-
 nhosa na história da As-

sembleia Legislativa de São Pau-
lo ao aprovar, nesta última terça-
feira, 03 de março, a PEC 18/
2019, que ataca o direito à apo-
sentadoria do magistério e demais
categorias de servidores públicos.

 Apesar de toda a nossa
mobilização, não apenas no dia
da votação,  mas desde que o
governo decidiu enviar o pro-
jeto para a Alesp, o governo
conseguiu aprovar o desmonte
da nossa previdência em se-
gundo turno. Lotamos a gale-
ria, os corredores da Alesp e
fechamos a Avenida Pedro Ál-
vares Cabral, interrompendo o
trânsito por várias horas em
defesa dos nossos direitos.

O presidente da Alesp, Cauê
Macris, é responsável pelo mas-
sacre dos servidores públicos.
Agindo em consonância com o
governador, Cauê Macris deu
carta branca para a tropa de cho-
que da PM de Doria agir violen-
tamente, massacrando os servi-
dores com bombas e balas de
borracha dentro do prédio, que
deveria ser a casa do povo, não
um "santuário de deputados",
que agem pelos interesses do go-
verno, contra a população.

A responsabilidade pelos
tumultos, pelo pânico, pelas
pessoas machucadas e, sobre-
tudo, pela forma truculenta e
antidemocrática como esta re-
forma da Previdência foi impos-
ta é do senhor Cauê Macris, que
abriu mão das prerrogativas de
seu cargo, para o qual foi eleito
pelos pares, para se tornar um
mero auxiliar do governador
do Estado e de seu projeto de
destruição dos serviços públi-

No dia 18 de
março vamos
parar o Estado
de São Paulo

cos e dos direitos do funciona-
lismo e da população. Não nos
intimidam! Não nos impedirão
de continuarmos lutando!

No dia 18 de março vamos
parar o estado de São Paulo. Nós
professores, juntamente com os
demais servidores públicos, saí-
mos da Assembleia Legislativa de
cabeça erguida. O presidente da
Alesp e o governador Doria es-
banjaram autoritarismo e trucu-
lência contra aqueles que tão so-
mente lutavam pelos seus direi-
tos. Que vitória é essa desse go-
verno? Contra professores? Con-
tra servidores que ganham bai-
xos salários e trabalham em con-
dições precárias? Uma vitória
indigna que não abala nossa dis-
posição de luta. No dia 18 de
março, as escolas e demais servi-
dores públicos vão parar para
dar uma resposta à altura ao go-
vernador Doria e seus aliados.

Professor, comece desde já
a conversar com os colegas. As
subsedes devem organizar reu-
niões nas regiões e intensificar
visitas às escolas. O nosso calen-
dário estabelece as seguintes
ações: 8 de março - Dia Interna-
cional da Mulher - Ato Estadual
no MASP; 14 de março - reuni-
ões de RE-  Dia de Marielle Vive;
18 de março - Dia Nacional de
Greve - Assembleia Estadual - 14
horas - Praça da República - em
seguida, ato unificado do funci-
onalismo  no vão livre do MASP.
É hora de darmos o troco!

———
Professora Bebel, presi-
denta da Apeoesp e de-
putada estadual pelo PT

Nesta sexta (6), o Sindban
(Sindicato dos Bancários de Pi-
racicaba e Região) apresenta à
imprensa a pesquisa anual "Per-
fil Bancário", principalmente
com dados sobre as mulheres da
categoria. Entre outros aspectos,
a pesquisa demonstra a diferen-
ça salarial e nível de escolarida-
de entre bancários e bancárias.
Será também momento do lan-
çamento do projeto Sindban Aco-
lhe, uma iniciativa que oferece
atendimento jurídico, psicológi-
co e assistencial às mulheres ví-
timas de violência doméstica.

Sindban
apresenta
'Perfil
Bancário',
nesta sexta

Cecan: 51% do atendimento são direcionados à mulher

Cecan fala sobre saúde
no universo feminino

Com a proposta de manter a
prevenção no centro das discus-
sões, o Cecan (Centro do Câncer)
da Santa Casa de Piracicaba pro-
move movimento em alusão ao
Dia Internacional da Mulher,
hoje a partir das 8h30, para lem-
brar que "No universo feminino,
saúde é tudo". O tema será foco
da análise que o oncologista Fer-
nando Medina fará junto a paci-
entes, familiares, acompanhan-
tes, médicos e funcionários da

Unidade. Ele lembra que mais de
80% da força de trabalho do Ce-
can é feminina e revela que 51%
dos pacientes tratados na Uni-
dade são mulheres. "Por isso,
abordaremos o tema em meio a
um café da manhã especial; com
sessão de fotos, música ao vivo e
maquiagem", diz Medina em
agradecimento ao apoio volun-
tário concedido pela dupla Kar-
los e Malu, da fotografa Mara
Santos e da equipe Mary Kay.
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A diretoria da Unimed Piracicaba recebeu re-
presentantes da Construcione Engenharia para
assinatura do contrato que viabiliza o início da
primeira etapa das obras do Centro Adminis-
trativo da Cooperativa, que será construídoa
no Hospital Unimed Piracicaba. "É um prazer
contar com uma empresa conceituada e pira-
cicabana para executar um projeto tão sonha-
do para a Cooperativa, que comemora em de-

zembro 50 anos de fundação", disse o presi-
dente da instituição médica, Carlos Joussef,
que ressaltou, ainda, a participação de outras
construtoras no processo de concorrência do
projeto. O novo prédio, que será entregue até o
fim deste ano, contará com aproximadamente
3,4 mil metros quadrados de área construída,
dividida em cinco pavimentos. Mais de 60 pro-
fissionais participam diretamente das obras.

Diretores da Construcione José Cione Filho e Luis Otavio Perecin com Carlos Joussef, presidente
da Unimed Piracicaba, e Juliano Padovani, diretor de Promoção de Saúde da Cooperativa
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