Centro Brasil-Reino Unido para
Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus (CADDE) em artigo divulgado em seu site na sexta (27).

FRENTE — I
A Assembleia Legislativa de
São Paulo lançou, nesta terça-feira
(2), uma frente parlamentar em
apoio à campanha de vacinação
contra a Covid-19. O objetivo é somar forças no enfrentamento ao
novo coronavírus - viabilizando
recursos, criando novas leis e defendendo instituições públicas
como o Butantan, principal produtor de imunizantes do País.
FRENTE — II
A criação da Frente Parlamentar Pró-Vacina também
pretende auxiliar no combate à
desinformação, valorizando a
ciência e estimulando a população a se vacinar. Ótimo.
RECLAMAÇÃO — I
O vereador Paulo Campos
(Podemos), durante a reunião de
segunda (1º), reclamou da “resistência no atendimento, seja
por telefone, seja pessoalmente”,
referindo-se ao prefeito Luciano
Almeida (DEM). A agenda do
prefeito, vereador Campos, está
sobrecarregada e nada melhor
do que compreender o volume de
trabalho que tem o chefe do Executivo. Paciência, nobre edil.
RECLAMAÇÃO — II
O vereador Paulo Campos lamentou que o contato dos cidadãos seja apenas com o secretário municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico, Carlos
Beltrame (DEM). E o secretário
Carlos Beltrame é ativo e altivo, e
vai, assim, filtrando as prioridades e fazendo a máquina andar.
É preciso paciência, nobre edil.
VARIANTE — I
A variante brasileira do novo
coronavírus – conhecida como
P.1. ou variante de Manaus –
provavelmente emergiu na capital amazonense em meados de novembro de 2020, cerca de um mês
antes do número de internações
por síndrome respiratória aguda
grave na cidade dar um salto.
VARIANTE — II
Em apenas sete semanas, a
P.1. tornou-se a linhagem do
SARS-CoV-2 mais prevalente na
região, relatam pesquisadores do
Edição: 8 páginas

DINHEIRO — I
O Governo do Estado de São
Paulo transferiu terça (2) R$ 1,40
bilhão no último repasse de ICMS
de fevereiro às 645 administrações
paulistas. O depósito da Secretaria
da Fazenda e Planejamento é referente ao montante arrecadado no
período de 22 a 26 de fevereiro.
DINHEIRO — II
Os valores correspondem a
25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com
base na aplicação do Índice de
Participação dos Municípios
(IPM) definido para cada cidade. É bastante dinheiro, mas é
pouco, porque a crise aumenta.
DIESEL — I
O mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log
(IPTL) registrou aumento de
4,37% no preço do diesel em fevereiro, em relação ao fechamento
de janeiro. Com isso, o combustível passou a ser comercializado
no País a R$ 4,102 o litro médio,
valor acima do registrado em todos os meses do ano passado.
DIESEL — II
Trata-se da quarta alta consecutiva do diesel na comparação
mensal. Desde outubro, quando
o combustível apresentou o último recuo, são 11,36% de aumento. É bom registrar porque, mais
tarde, vão culpar os prefeitos de
tantos aumentos. Problema é político e a briga está entre o presidente Jair Bolsonaro e governadores, incluindo o de São Paulo.

Força-tarefa faz 82 inspeções
e interdita 9 estabelecimentos
Desde o início do ano, a Prefeitura de Piracicaba aplicou 4 multas
em reincidentes, de valores que vão de R$ 2.800,00 a R$ 5.800,00
A força-tarefa criada pela Prefeitura para coibir o desrespeito aos
protocolos de prevenção à Covid19, formada por representantes do
Cevisa (Centro de Vigilância em
Saúde), Secretaria de Finanças,
Guarda Civil (Pelotão Ambiental e
Romu) e Polícia Militar, realizou
entre os dias 24 e 28/02, 82 inspeções em estabelecimentos comerciais. Nesse período, 9 estabelecimentos comerciais foram interditados, com o encerramento das
atividades de imediato. Piracicaba está na fase Laranja do Plano
São Paulo, do Governo do Estado, para o combate ao coronavírus. Duas festas dia 27, se tratavam de um aniversário, no bairro
Pau-Queimado, e de uma festa de
casamento, no bairro Jupiá. Os dois
eventos, que geravam aglomeração
de pessoas, o que é proibido, foram
dispersados pela força-tarefa.
AUMENTO — O número de
inspeções aumentou de maneira
gradativa no município nas últimas semanas. Além de possuir um
roteiro pré-definido, a força-tarefa, durante as suas ações no período da noite, vai recebendo novas
denúncias de irregularidades por
intermédio de informações passadas pela Polícia Militar e dos telefones 156 e 153 e, assim, aumenta

Estabelecimento da região central com aglomeração de pessoas

os locais fiscalizados. “A fiscalização aumentou e a interdição de estabelecimentos comerciais diminuiu. Um bom sinal, que mostra
que a população e os proprietários
dos estabelecimentos estão mais
conscientes sobre a maneira correta de proceder nessa fase”, disse Clarice Bragantini, do Cevisa.

Divulgação/Sesc

JAZIGO
O vereador Gilmar Rotta (Cidadania), em requerimento, busca explicações do Poder Executivo para a venda do jazigo com
localização na sepultura 7 da quadra 9, grupo 10, do cemitério da
Vila Rezende. Familiares de
Eduardo José da Silva afirmam
que não receberam qualquer notificação de convocação falando
da venda. É problema para o município. “Em 2020, eles procuraram a Prefeitura, onde foram informados que receberiam o comunicado em suas residências, mas
nunca chegou", afirma Gilmar.
PACIÊNCIA
Os amigos do Capiau não gostam que este já idoso insista em
paciência, paciência, paciência. O
que dizer mais do que paciência?

Divulgação/CCS

tulado VacinaPira. O agendamento será exclusivo para a 2ª dose.
Quem se cadastrar para receber a
primeira dose não vai conseguir se
vacinar quando chegar à unidade
de saúde. “Além de não conseguir
se vacinar quando for à unidade
de saúde, quem fizer o cadastro de
forma errada vai prejudicar quem
tem o direito a 2ª dose e pode atrasar todo o processo de vacinação
no município. Pedimos que as pessoas tenham consciência e não tentem burlar o sistema”, reforça Moisés Taglietta, coordenador da Vigilância Epidemiológica. Para fazer
o agendamento, o cidadão deve
acessar o site, clicar no banner VacinaPira, que fica no topo da página, escolher o grupo ao qual pertence, preencher um formulário e
escolher onde quer ser vacinado,
entre os 29 pontos de UBSs, Crabs
e PSFs disponíveis. Dependendo do
momento em que a pessoa fizer o
cadastro, os locais indicados serão
aqueles onde ainda houver doses
disponíveis. A informação sobre
data e horário de vacinação é divulgada automaticamente. Caso a
pessoa não tenha acesso a computadores ou celulares, ou ainda enBy
Elson
de Belém
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tecem quando os estabelecimentos comerciais desrespeitam todas as fases anteriores.
PARA DENUNCIAR —
As denúncias sobre festas clandestinas ou aglomerações podem ser feitas pelos telefones
153 (Guarda Civil) e 156 (Serviço de Informação à População).

Divulgação

CECÍLIO ELIAS NETTO LANÇA BLOG, HOJE
Decano da imprensa em Piracicaba, com 65 anos dedicados ao
jornalismo, e escritor reconhecido por mais de 30 livros — Dicionário do Dialeto Caipiracicabano chegou a 60 mil exemplares
em seis edições —, Cecílio Elias Netto lança, hoje, seu blog. A4

Município disponibiliza 2ª dose
da CoronaVac a partir de hoje
A Prefeitura disponibiliza hoje,
amanhã (4) e na sexta-feira (5), a
segunda dose da CoronaVac, que
contemplará idosos e profissionais
de saúde vacinados pela primeira
vez entre 6 e 13 de fevereiro. A novidade é que agora o munícipe poderá escolher onde quer ser vacinado, entre 29 unidades de saúde.
O agendamento pode ser feito pelo
site da Prefeitura – o VacinaPira , que será exclusivo para a 2ª dose.
As 29 unidades disponíveis são as
UBSs Centro, Vila Independência,
Jardim Alvorada, Algodoal, Esplanada, Parque Piracicaba (Balbo),
Jupiá e Pauliceia, Crabs da Vila
Rezende, Santa Teresinha, Vila Sônia e Novo Horizonte e PSFs Algodoal, Astúrias, Boa Esperança I,
Campestre, Chapadão I, Terra Rica
(Eldorado II), Jaraguá I, Jardim
das Flores, Primavera, Mario Dedini I, Monte Líbano II, Paineiras,
Santa Fé, Santa Rosa, São Francisco, Tatuapé I e Vila Industrial.
VACINAPIRA - O agendamento para a segunda dose da CoronaVac acontecerá, exclusivamente, pelo site da Prefeitura www.piracicaba.sp.gov.br -, por
meio do sistema de vacinação inti-

MULTAS — Desde o início do ano, a Prefeitura aplicou 4 multas em estabelecimentos reincidentes, de valores que
vão de R$ 2.800 a R$ 5.800. O
trabalho de abordagem da força-tarefa passa pelas etapas de
orientação, notificação e auto
de infração. As multas só acon-

contre dificuldades em agendar a
sua vacinação pelo site da Prefeitura (VacinaPira), deve procurar
uma UBS (Unidade Básica de Saúde), para que os seus profissionais
façam o agendamento da vacinação on-line. Além de fazer o agendamento pelo site, as pessoas devem
apresentar nas UBSs, CRABs e PSFs
um documento com foto e o comprovante de vacinação da 1ª dose.

ACAMADOS - No caso
específico de idosos acamados
com 80 anos ou mais, a vacinação deve ser agendada diretamente no Cevisa (Centro
de Vigilância em Saúde) pelo
telefone 3437-7800, com preenchimento de questionário
obrigatório. A vacinação dos
idosos acamados acontece sempre aos sábados e domingos.

PELO FECHAMENTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS
Material publicado nas redes sociais da deputada estadual
Professora Bebel (PT), presidenta da Apeoesp, de divulgação
do abaixo-assinado pelo fechamento das escolas em função
da pandemia do coronavírus, pela preservação da vida. A3
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Medo, riscos e maturidade
Natalia Mondoni

D

iante dos inúmeros desafios que temos vivenciado
durante os últimos meses,
percebo diante das demandas que
ouço que o medo tem permeado as
relações e a mente humana, de
uma forma geral. E esse medo
acaba por permear as nossas histórias: nos impede de dar aquele
passo a mais no trabalho; nos paralisa diante da certeza de como
será aquele relacionamento (ou o
fim dele); nos aflige de que a educação dos nossos filhos será fracassada. E então, o medo mais generalizado, talvez, de que vamos
ser reconhecidas, no fim de tudo,
como pessoas que não foram ou fizeram o suficiente para ter “sucesso” no que nos propusemos a fazer.
E, muitas vezes, o enrosco
é justamente aí: o medo fica tão
grande e evidente, que, ao invés de irmos em frente, nos fechamos e nos paralisamos diante das coisas e das possibilidades, por entendermos que
nunca faremos o suficiente, ou
que nunca temos a situação ideal, ou que, ainda, se não for com
perfeição, melhor nem tentar.
Mas, e o que é sucesso? Se
olharmos para isso como sendo
algo extremamente relativo e pessoal, veremos que “a beleza está
nos olhos de quem a vê”, ou seja,
para cada um de nós tem um sen-

A vida é para
quem sabe viv
er
viver
er,,
ou seja, com
maturidade
perante os
desafios que vão
se apresentando
tido muito único e específico. Cada
um deve encontrar, dentro do
que está se propondo a fazer, a
sua própria régua e o seu próprio progresso, que deve ser medido em como vamos caminhando, ao invés de somente quais
os resultados vamos atingindo.
O medo pode aparecer, o que
deveríamos temer, na verdade, é
ficar parado, vendo a nossa história ir adiante, dia após dia, enquanto temos a sensação (real)
de que somos meros expectadores. Tentar correr pequenos riscos diante do medo é, sobretudo,
assumir a responsabilidade pela
nossa trajetória e entender que a
vida é para quem sabe viver, ou
seja, com maturidade perante
os desafios que vão se apresentando perante os nossos olhos.
E você, quais os desafios
têm enfrentado?
Vamos juntos? Com carinho,
———
Natalia Mondoni, psic ó l o g a ; Instagram
@psinataliamondoni

O fim do anonimato
Gaudencio Torquato

A

sociedade de massas está
chegando ao seu fim, sob o
rolo compressor das mudanças que ocorrem em todos os
campos da vida humana. Mesmo
se descobrindo, aqui e ali, casos
de trabalho escravo, que lembram
a era dos feudos, dos impérios e
das colônias, com a opressão sobre seres humanos, os nossos
tempos são marcados por defesa
de direitos, maior autonomia individual e coletiva, aspiração de
felicidade. O tacão dos colonizadores é substituído pela chama
libertária. E a tendência é a de
consolidação de uma comunidade política, onde os anônimos na
multidão assumam suas identidades, sob a égide da igualdade.
Os franceses designam esse
fenômeno como “autogestão técnica”, com a qual os cidadãos passam a pautar suas vidas de acordo
com o lema “sei o que quero e conheço os meios para chegar lá.”
Portanto, aquele velho chavão do
“Maria vai com as outras”, com seu
viés discriminatório, é enterrado
para dar lugar à era da expressão
individual e grupal. É evidente que
esse atributo da comunidade política é identificado no seio dos sistemas democráticos, não nos túneis
escuros de ditaduras opressoras.
Para se chegar a este estágio,
a sociedade planetária navegou por
mares turbulentos. Padeceu sob a
ferocidade de duas guerras mundiais, vivenciou morticínios realizados por governantes sanguinolentos, passou pelos longos corredores das endemias e pandemias,
como esta que hoje assola a Humanidade, experimentou uma infinidade de tipos de governos, até
encontrar, aos trancos e barrancos, o sistema que impregna as
nações mais desenvolvidas, a democracia. E esta, como se sabe,
também atravessa uma crise crônica, a partir dos eixos corroídos
que a sustentam, como os partidos, as bases, os Parlamentos e
seus componentes, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário etc.
O cerne da questão reside nos
ideários que, ao longo dos tempos,
têm impregnado as sociedades,
como o liberalismo, o comunismo,
o socialismo, e os afluentes que
abriram, como a social-democracia, o neoliberalismo, o social-liberalismo e afins. O fato é que, após
a queda do Muro de Berlim, em
1989, viu-se a aceleração do fenômeno da desideologização e a emergência do pragmatismo nas fronteiras da política. O arrefecimento
ideológico deflagrou a queda da
primeira pedra do dominó, responsável pela derrubada das outras
pedras do jogo: partidos amal-

A política
dependerá cada
vez mais de
cidadãos que
não admitem ser
apenas números
gamados, representantes desacreditados, bases desmotivadas.
Nesse ponto, voltamos ao início da reflexão. A saturação de velhas fórmulas entupiu os pulmões
do convívio social. Forte indignação – mistura de descrédito, ódio,
grito preso na garganta, expansão
de demandas nos serviços públicos
- acendeu o pavio dos novos grupamentos, que, por sua vez, fincaram estacas por todos os lados.
Explico. Sem confiança na
política e em seus agentes, os eleitores passaram a enxergar representantes com olhos de desprezo e
cobrança por quebra de compromisso. “Candidatos? Ah, só aparecem de quatro em quatro anos”.
Criou-se imenso deserto entre
os políticos e as bases. O vazio passou a ser ocupado por novos centros de poder, um conglomerado
de entidades com raízes em categorias profissionais, gêneros, raça
e etnias. As minorias passaram a
se mostrar e a exibir poder de gritar sua indignação. Sindicatos, federações e confederações, grupos,
núcleos e movimentos formam
esse mural que, agora, reivindica
voz e vez para se posicionar na
política. No Brasil, há cerca de um
milhão de organizações não governamentais, que fazem pressão de
lá para cá, das margens para o centro. Constituem as bases e as colunas da democracia participativa.
Essa é a nova realidade na
política contemporânea. Se cada
pessoa passa a ser identificada nas
ruas por câmeras poderosas e invisíveis, é sinal que se chega ao final da era do anonimato. A política dependerá cada vez mais de cidadãos que não admitem ser apenas números. Ou, parafraseando
John Stuart Mill, que Bobbio cita
em Considerações sobre governo
representativo: “há cidadãos ativos e passivos. Os governantes
preferem os segundos, mas a democracia necessita dos primeiros. Se prevalecessem os segundos, os governantes acabariam
por transformar seus súditos
em um bando de ovelhas dedicadas tão somente a pastar o capim e a não reclamar nem mesmo quando o capim for escasso”.
———
Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular da USP, consultor
político e de comunicação
Twitter@gaudtorquato
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O lugar da esperança
Camilo Irineu
Quartarollo

D

om Hélder já
idoso passeava por Recife
acompanhado por
uma freira rígida e levava suas moedas
para dar a algum necessitado entranhado nessa
cena marcante da desigualdade. A freira ralhou quando um
mendigo veio duas vezes, que o
tal já tinha pegado a moeda antes. Dom Hélder intercedeu: oh,
irmã, pobre não pode nem mentir?! Dá o dinheiro a ele!
Longe dali, num vilarejo da
Índia, contava-se que o grande
Buda passou por lá. Não obstante estar em oração sobre o
tapete uma mulher se acercou
dele com o filho no colo e, desesperada, disse-lhe: Oh, grande
Buda, pode ressuscitar meu filho?
Calmamente, sem descruzar as pernas da posição de lótus, Buda respondeu: Posso...

Os olhos dela se encheram de esperança,
euforia e, serenamente
continuou Buda: posso,
desde que me traga doze
sementes de mostarda...
Ela ia saindo, ora,
isso seria fácil naquela vizinhança, mas o Buda a
deteve mais uma vez e
acrescentou: e, que estas pessoas que
lhe derem os grãos de mostarda,
não tenham ninguém morto na família, nem antes nem depois delas.
Sem pensar, a mãe esperançosa correu com o filhinho morto no colo por toda a redondeza
e as famílias, comovidas, logo
lhe arranchavam não doze, mas
punhados de mostarda. Depois
de algumas horas ela já pôde
voltar ao Buda que ainda estava em sua meditação. De mansinho e reverente, ela soltou os
grãos de mostarda para o Buda
fazer o milagre de ressuscitação.
Buda disse: muito bem, vejo
que trouxe a mostarda, mas perguntou às pessoas que lhe deram

Há perdas
que provocam
rupturas, a vida
tem de seguir
o caminho
se havia alguém falecido naquele lugar antes ou depois deles?
A mulher abaixou a cabeça e
disse: oh, Buda, todas as famílias
têm seus mortos. Então o Buda a
fez sentar no seu tapete e lhe disse
que, como ela, também ele tivera
seus mortos e não podia, na verdade, ressuscitar nem mesmo seu filho. Completou o Iluminado dizendo que ele também não aceitara as
perdas, mas foi obrigado a dobrar-se, resignar-se e compadecer.
Há perdas que provocam
rupturas, a vida tem de seguir
o caminho, além da verdade piedosa ou mentira ingênua.
A história chinesa termina sem
falar do filho morto ou da mulher
que se vai enlutada. Talvez não seja
hora de pensar nisso, exceto para
um escrevinhador enxerido. Nós

temos o ritual das exéquias, homenagens ao morto, e muitos não
admitem nem incinerar o corpo
para não turbar a “presença” ou
lembrança do falecido. Talvez o
pouco tempo que estiveram juntos ela pôde dizer ao filho: tudo
está bem. E estava. Todos podem
se esquecer desta criança, mas a
mãe... nem a mãe de um natimorto esquece. O profeta Isaías faz
esperançar os esquecidos: “Porventura pode uma mulher esquecer-se do filho? Ainda que ela o
abandone, contudo, eu não lhe
abandonarei” - Isaías 19:15.
Confúcio contou uma vez
que quando nascemos todos riem
e nós choramos e que ao morrermos todos choram e “nós” rimos. O que havia ali nem o grande Buda podia perscrutar de todo,
mas reverenciar e aprender.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escritor, escrevente
judiciário, autor do livro A ressurreição de
Abayomi, dentre outros

Na parede, Rossieli se nega a
reconhecer que sindicato tem razão
Professora Bebel

M

esmo acuado
com as declarações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que, em
carta aberta pediu nesta
segunda (1º) toque de recolher
nacional contra a pandemia e
suspensão das aulas presenciais
em todos os níveis, e do próprio
secretário de Saúde do governo
Doria, que também defende a suspensão das aulas, o secretário
paulista da Educação, Rossieli Soares, insiste em sustentar seu erro,
mantendo e querendo ampliar as
aulas presenciais no estado.
Como informou reportagem do
UOL desta terça (2), Rossieli Soares tem defendido que as escolas

sejam as últimas a fechar
e as primeiras a abrir,
uma vez que, no seu entender, o longo tempo de
fechamento estaria causando “prejuízos às crianças e adolescentes”.
Dessa forma, o que
faz o secretário é tentar resistir em
sua posição genocida e, para isso,
está usando a vida das pessoas
numa luta pessoal com o sindicato
dos professores, a Apeoesp, que,
desde o início da pandemia, vem
defendendo o fechamento das escolas e a manutenção de aulas somente remotas, como forma de conter a propagação do Covid-19 e, assim, defender a vida das pessoas.
Evidentemente não foi por falta de aviso e de informação. Além
de todas as tratativas, em setem-

O que faz o
secretário é tentar
resistir em sua
posição genocida
e, para isso, está
usando a vida
das pessoas
bro de 2020, O IAB-SP (Instituto
dos Arquitetos do Brasil, seccional
paulista) e a Apeoesp lançaram o
Manual para Escolas Saudáveis,
colocando em números alarmantes
a situação das escolas do estado.
De acordo com o levantamento do IAB, 11% das escolas
paulistas não têm sequer pátio
para as crianças. Pior que isso,
99% não têm enfermaria, consultório médico ou ambulatório. Por

fim, 82% têm no máximo 2 sanitários para uso dos estudantes, o
que inviabiliza qualquer possibilidade de garantir condições sanitárias mínimas para as crianças.
A pergunta que fica é: por que
o secretário Rossieli fez questão
de ignorar esses dados e seguiu
na sua sanha de colocar em risco
toda a comunidade escolar? A
resposta, com certeza passa pela
política. Não a política interessada em cuidar das pessoas, mas
aquela só voltada à conquista de
poder pessoal, ainda que às custas de mortes que poderiam ser
evitadas, inclusive de crianças,
como temos visto nos últimos dias.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp

O futuro e as práticas de desenvolvimento
Julieta Nogueira

N

a administração empresarial, há muitos anos
ganhou importância a
discussão sobre o futuro das organizações, visando a construir a visão estratégica, bem como elaborar
os planos de ação para atingi-la.
Mais recentemente, foram desenvolvidas novas metodologias
para isso, o que ganhou o nome de
“futurismo”, do inglês “foresight”,
que enfatiza a importância de se
pensar em futuros prováveis (assim, no plural mesmo), com a forte recomendação de que cada Organização precisa definir e escolher seu futuro desejado ou preferido. A construção de cenários
pode ajudar, mas, de fato, tratase de cada empresa desenhar seus
futuros possíveis, fazer a escolha
preferida e engajar a liderança e
toda a equipe nessa jornada.
Na perspectiva do desenvolvimento individual, esse tema ganha
muita relevância, dada a complexidade crescente do mundo dos
negócios, a ambiguidade diante
dos desafios da vida e a dificuldade de fazer escolhas e tomar decisões. A pandemia da Covid-19 intensificou e potencializou tudo isso.
Para empresários, executivos e profissionais em geral,
há muitas maneiras de se prepararem para o futuro e/ou lidarem com o presente tão complexo, dinâmico e incerto.
A seguir, apresento algumas práticas de desenvolvimento individual que podem
ser muito eficazes e poderosas,
sem a pretensão de mencionar
todas elas e nem de esgotá-las
quanto às suas particularidades.
COACHING — Processo de
desenvolvimento pessoal ou profissional baseado em perguntas
e instrumentos para geração de
insights por parte do coachee, de
modo a aumentar seu nível de
autoconhecimento e de o apoiar
em algumas mudanças significativas de comportamentos.

O coaching é recomendado,
principalmente, no suporte ao
desenvolvimento de novos projetos, nos momentos de escolha
ou dúvidas sobre a carreira, no
desenvolvimento de competências de liderança, na melhoria de
relacionamentos profissionais
e/ou da comunicação e na potencialização da performance.
A palavra reflexão pode bem
definir essa prática. A partir
dela, coach e coachee definem
objetivos e um plano de ação que
serão acompanhados ao longo do
processo e avaliados ao final.
O coach deve ser um profissional externo à Organização e capacitado para isso, a partir de sua
prática comprovada e/ou de certificações. O coachee, por sua vez,
precisa ter um projeto, um tema
principal a ser trabalhado em seu
desenvolvimento. Recomenda- se,
fortemente, que a decisão seja voluntária, isto é, o coaching deve ser
desejado pelo profissional, mesmo
que patrocinado pela empresa.
Um coach externo não se
confunde com um líder-coach,
que vem a ser um estilo de liderança muito apropriado no
mundo corporativo contemporâneo, que requer uma prática
de gestão participativa e inclusiva, oposto ao estilo “comando
e controle” tão ainda presente.
MENTORING — Processo de
desenvolvimento profissional baseado na troca de experiências com
um outro profissional capaz de apoiar o mentee em seus processos de
trabalho e de carreira, na gestão
de um projeto ou de uma área,
na liderança de equipes. A palavra compartilhamento é apropriada para definir essa prática.
Neste caso o mentor pode ser
interno à Organização ou externo.
Há empresas que têm um programa estruturado de mentoria e outras um modelo mais fluido e informal. Sendo interno ou externo,
o mentor aporta sua experiência
nas conversas, pode fazer recomendações e sugestões de caminhos,

O coach deve ser
um profissional
externo à
Organização
e capacitado
para isso
deve explorar alguns conceitos e
métodos importantes para a situação, de modo a acelerar o
aprendizado por parte do mentee.
Muito recentemente, surgiu
a prática da mentoria reversa, na
qual um jovem profissional, que
conhece bem o mundo digital e
as novas tecnologias pode apoiar um executivo sênior, que possui muitos conhecimentos acumulados ao longo da vida, visando a, também, acelerar o aprendizado desse profissional no uso
desses recursos. Geralmente, se
bem aplicada, essa combinação
traz muito bons resultados para
ambos e para a organização.
SPARRING — Processo de
discussão entre dois profissionais
de mesmo nível e competência, no
qual um deles desafia o outro a
pensar e agir de uma maneira assertiva e não comum anteriormente. A palavra provocação
pode definir essa prática, menos
frequente no mundo corporativo.
Essa experiência pode ser
crucial e relevante para sócios de
um negócio, para um CEO ou outro C-level, posições geralmente
solitárias, que podem ser muito
beneficiadas com a possibilidade
de terem um interlocutor interessado, isento e competente para estimular conversas difíceis e desafiadoras. Um processo como
esse pode gerar mudanças de
rumo dos negócios, a adoção de
novas metodologias ou de um
novo modelo de gestão e liderança.
O termo sparring vem do
verbo to spar em inglês, que significa lutar boxe ou disputar ou
lutar a seco. No boxe é uma forma de treinamento. No aso do
verbal sparring no mundo orga-

nizacional, é importante que o
ambiente seja de confiança mútua e alguns combinados precisam ser feitos entre ambos - “regras do combate” - para evitar arranhões desnecessários e evitáveis.
COUNSELING — Processo de
orientação de carreira, no qual a
palavra que o define é sua própria tradução – aconselhamento.
Prática mais utilizada no passado, quando as carreiras, os desafios e a realidade eram menos dinâmicos e o mundo era mais previsível, esse processo tem sido
substituído pelas práticas de coaching ou mentoring. Mas, logicamente, ainda há espaço para esse
tipo de orientação, seja no mundo
acadêmico, seja nas organizações.
Não posso deixar de comentar aqui sobre algumas práticas de
desenvolvimento em grupos que
são importantes e trazem outro tipo
de resultado, tais como: os
workshops de liderança, as atividades de teambuilding, os cursos
e programas sobre novos conceitos, novas metodologias e tecnologias, que visam ao desenvolvimento das equipes ou a atualização/aperfeiçoamento de conhecimentos.
As práticas de desenvolvimento individual podem potencializar
os resultados das equipes. Fica mais
fácil —ou menos difícil— liderar um
grupo no qual seus membros têm
um bom nível de autoconhecimento e conseguem compartilhar
e estabelecer compromissos comuns na direção da estratégia e
dos resultados empresariais.
Trata-se de lançar mão das
melhores alternativas para acelerar o aprendizado e o desenvolvimento de indivíduos e equipes, escolhendo, com sabedoria
e pertinência, as mais eficazes
para o momento e a situação,
evitando-se a decisão mais simples e cômoda do one size fits all
– um tamanho serve a todos!
———
Julieta Nogueira, consultora da MESA Corporate Governance
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Aulas passam a ser transmitidas pela TV Câmara
Gravação é feita pelos professores; aulas também são disponibilizadas no YouTube da SME; transmissão começou segunda (01)
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Educação (SME), passou a transmitir
ontem, 1º/03, aulas de língua
portuguesa e matemática pela
TV Câmara. As aulas são gravadas pelos próprios professores
da Rede Municipal de Ensino.
As aulas são transmitidas pela
parceira TV Câmara nos canais 11.3
da TV Digital Aberta, canal 4 da
Claro Net e Canal 9 da Vivo Fibra,
além do Facebook e YouTube da
Câmara de Vereadores. As transmissões acontecem em dois horários diários: das 8h30 às 9h30 para
os alunos de 1°, 2° e 3° ano do
Ensino Fundamental, e das 16h
às 17h para os alunos de 3°, 4° e
5° ano do Ensino Fundamental.
“É a Educação chegando nas
casas dos nossos alunos”, comemorou João Marcos Thomaziello,
secretário Municipal de Educação.
As responsáveis pela geração do conteúdo das aulas são
as formadoras pedagógicas da
SME Ana Lucia Marra e Flávia
Brito, e a gravação e edição são
feitas pela monitora de informática Jessica Lopes de Toledo.
As aulas também serão disponibilizadas no YouTube da Secretaria Municipal de Educação.

Divulgação/CCS

C HARQUEADA

Obras na SP 191 segue
em ritmo intenso
Fotos: Divulgação

As educadoras Leiziane Gonçalvez Martim e Andréa Fernanda Delabio

P ANDEMIA

Apeoesp promove abaixo-assinado
pelo fechamento das escolas estaduais
Tendo como base o agravamento da epidemia da Covid-19
no Brasil e no Estado de São Paulo, a Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) acaba de lançar abaixo-assinado para pressionar o governador João Doria
(PÇSDB) a tomar medidas urgentes e necessárias, com o fechamento das escolas estaduais e a
manutenção das aulas remotas
em função do agravamento da
pandemia do coronavírus. Já em
Piracicaba, onde levantamento da
Apeoesp revela cinco casos de professores contaminados pela covid19, na tarde desta quarta (03),
professores que estão em greve
contra as aulas presenciais, promovem carreata pela em defesa da
vida. Eles sairão de frente do gabinete da deputada estadual Professora Bebel (PT), presidenta da
Apeoesp, na rua Governador Pe-

dro de Toledo, 1765, às 14 horas, e
percorrerão a região central da cidade, seguido de panfletagem nas
imediações da Praça José Bonifácio, como forma de conscientizar
a população dos riscos que toda
comunidade escolar está correndo com a reabertura das escolas.
De acordo com a Professora
Bebel, no abaixo-assinado, dirigido ao governador João Doria e ao
secretário estadual de Educação,
Rossieli Soares, que pode ser acessado pelo link https://secure.
avaaz.org/.../governador_doria_e.../
, a população irá manifestar sua
posição favorável ao fechamento de
todas as escolas estaduais, como
medida de prevenção e defesa da
vida! “O abaixo-assinado também é em defesa da vacinação
dos profissionais da educação na
primeira etapa, juntamente com
idosos, profissionais da saúde e
demais segmentos prioritários”.

Em suas páginas nas redes
sociais, a deputada estadual Professora Bebel (PT) pede apoio e assinatura ao abaixo-assinado. “Ajude-nos a pressionar o Governo Estadual pelo fechamento das escolas estaduais, como forma de prevenção, em defesa da vida, enquanto a comunidade escolar não estiver segura. E para que todos os
profissionais da educação sejam
vacinados contra a Covid-19 já na
primeira fase da vacinação. A saúde de nossas crianças, de toda comunidade escolar e mesmo da sociedade em geral depende disso! #VacinaJá para todos os
profissionais da Educação #Escolas
FechadasVidasPreservadas”.
No abaixo-assinado, ainda, a
presidenta da Apeoesp enfatiza que
diante do agravamento da epidemia do novo coronavírus, inclusive com a presença no território
nacional de novas variantes do

novo coronavírus com alto potencial e contágio e carga viral que pode
chegar a dez vezes mais que a da
variante original do vírus, assim
como pelo fato de que essas novas
variantes estarem provocando a
covid 19 em pessoas mais jovens,
inclusive causando óbitos em crianças e adolescentes, somada a
precariedade das condições estruturais e a falta de pessoal e outras
condições objetivas para a garantia da segurança sanitária nas escolas estaduais paulistas, reivindica a suspensão das atividades presenciais e fechamento de todas as
escolas estaduais, como medida de
prevenção e defesa da vida, com a
manutenção do trabalho remoto
para professores, estudantes e funcionários, além da vacinação dos
profissionais da educação na
primeira etapa, juntamente com
idosos, profissionais da saúde e
demais segmentos prioritários.

NOTA DO PT-PIRACICABA EM APOIO E SOLIDARIEDADE
AOS PROFISSIONAIS E DISCENTES DA UNIMEP
UNIMEP E A ENCRUZILHADA NEOLIBERAL
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se
dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. (Mt. 6,24).
A Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) é uma instituição de
ensino que guarda identidade com a
própria história dos últimos 50 anos
da cidade de Piracicaba. Apesar de
ser uma instituição privada, a Unimep
sempre buscou se vincular a princípios e valores que se posicionavam para
além da dinâmica do mercado.
O fato é que, apesar do substrato religioso, que sempre serviu de
marketing, a Unimep tem assumido
e implementado o duro receituário de
austeridade do neoliberalismo, a ponto de se tornar um case paradigmático para se entender as consequências destrutivas da lógica neoliberal nas instituições de ensino.
A Unimep aplicou, de maneira irresponsável do ponto de vista social,
o que se convencionou chamar de
“austericídio”, buscando reduzir investimentos para ampliar os lucros. Nesse processo, a instituição prescindiu
de seus profissionais mais qualificados e renomados, comprando a concepção de que mão-de-obra pode ser
facilmente descartada e substituída.
Há uma perversa lógica do capital
que insiste em reduzir o ser humano a
mera coisa, instrumentalizando todo o
seu potencial criativo, servindo exclusivamente a acumulação do próprio capital. Tudo se reduz a uma simples
questão de negócio: a primeira base e

critério de tomada de decisão é a possibilidade do lucrar, usurpar, acumular,
sobrepujando a dimensão da ética.
A Unimep parece ter se rendido à razão matemática, que se revela incapaz
de pensar a vida humana. Talvez a razão
matemática seja justamente a lógica inescrupulosa do mercado, do capital, a tomar decisões meramente técnicas, matemáticas, sem considerar a dimensão
existencial, as expectativas e perspectivas humanas. No campo educacional
tal postura desvela-se profundamente
contraditória em relação ao projeto de
uma educação minimamente comprometida com a formação para a cidadania.
Diante da dramática situação de
aberta injustiça e violação sistemática
de direitos trabalhistas, é fundamental
construir um vasto movimento de apoio
jurídico, tanto aos ex-colaboradores
quanto aos atuais profissionais que atuam na Unimep. É preciso que seja criada uma rede de assessoria jurídica gratuita, para atender a todos que foram
lesados em seus direitos pela Unimep.
O desmonte de uma instituição do
porte da Unimep impõe impactos sociais, culturais, políticos e econômicos
para o conjunto da comunidade, e por
isso se espera de administradores a devida gestão ética, com responsabilidade social. De maneira mais imediata,
torna-se urgente construir também uma
mobilização solidária, visando auxiliar,

se necessário inclusive com recursos
econômicos, ex-professores e funcionários que tenham sido demitidos nos
últimos anos e ainda não tenham recebido suas devidas indenizações.
Não é admissível um projeto de instituição universitária que seja construído
e sustentado sob as bases da injustiça,
do desrespeito às Leis, do constante
descumprimento de compromissos assumidos. Como é possível formar doutores, mestres, bacharéis e licenciados em
diferentes campos do conhecimento, inclusive em áreas como direito e administração de empresas, sob um exemplo de gestão tão desastroso para as vidas de centenas de famílias de trabalhadores e agora até de estudantes?
As instituições existem, sobretudo,
para servir à sociedade. Daí a contundência, atualidade e assertividade dos
conceitos de responsabilidade social,
sustentabilidade, ética, governança corporativa, transparência na gestão etc.
Para as instituições cristãs, tais conceitos alcançam ainda maior relevância,
demarcando aspectos da própria missão, visão e valores organizacionais. O
espectro do capitalismo de mercado ameaça o projeto de humanidade. Render-se
a tal fantasma significa renunciar a própria razão de ser de uma instituição que
se quer calcada em princípios e valores civilizacionais, como se posicionou,
em sua origem fundacional, a Unimep.

Penéloti Mendes, Presidenta
Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Piracicaba

Com a obras, a orientação para acessar o município de Charqueada
é utilizar o dispositivo no quilômetro 99 pela SPI 194/308

A Eixo SP Concessionária
de Rodovias mantém o ritmo intenso nas obras de reconstrução da drenagem e pavimento
no km 96 da SP 191 – Rodovia
Irineu Penteado, em Charqueada. O trecho foi rompido por
uma forte chuva no dia 14 de
janeiro passado e rapidamente
sinalizado pela equipe da concessionária que identificou e orientou os usuários para um desvio
que tem sido usado desde então.
Já no dia seguinte funcionários e equipamentos de escavação
iniciaram os trabalhos inclusive
aos sábados e domingos, para a
retirada do tubo metálico de drenagem que rompeu com a força

A GENDAMENTO

das águas da chuva e a recomposição de todo o sistema, seguindo
as normas atuais de construção.
“É uma obra que exige cuidados extras estarem às margens do
ribeirão Fregadolli. Mesmo assim
as equipes têm se dedicado ao máximo e já estamos instalando novo
sistema de drenagem”, explicou
José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.
BLOQUEIO - Equipes operacionais da Concessionária
mantém o bloqueio e a sinalização do local para a segurança
dos condutores. A orientação
para acessar o município de Charqueada é utilizar o dispositivo no
quilômetro 99 pela SPI 194/308.

PRÉVIO

Agências do INSS na região de
Piracicaba evitam aglomerações
As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
na região de Piracicaba realizam
atendimentos presenciais apenas
mediante agendamento prévio. A
medida foi adotada nacionalmente pela instituição, desde a reabertura das unidades, a partir de
setembro de 2020. O objetivo é
evitar aglomerações e, assim,
ajudar a conter a pandemia de
covid-19. O agendamento deve
ser realizado pelos canais remotos de atendimento: Portal Meu
INSS (aplicativo e site gov.br/
meuinss) e Central Telefônica 135.
Além da necessidade de
agendamento, outras duas mudanças foram promovidas pelo
INSS desde a reabertura. Houve
a redução do horário de atendimento, que passou a ser feito das
7h às 13h, e a priorização dos seguintes serviços: cumprimento
de exigências, avaliação social,
perícia médica, reabilitação profissional, justificação administrativa e atendimento a convocações feitas pelo próprio INSS.
É importante ressaltar que
quase todos os serviços e benefícios do INSS podem ser acessados ou solicitados a distância,
pelos canais remotos de atendimento. Sem sair de casa, pelo Portal Meu INSS, o cidadão pode requerer benefícios, emitir extratos,
cumprir exigência e agendar atendimento presencial. Nesse canal,

encontra também a assistente virtual Helô, que orienta sobre benefícios, esclarece dúvidas e emite senha para acesso à área restrita do portal. Pelo telefone 135,
é possível fazer inscrição na Previdência Social, obter orientações,
esclarecer dúvidas, solicitar benefícios e agendar atendimento
presencial, entre outros serviços.
MEDIDAS SANITÁRIAS
– Acompanhando as restrições
no atendimento, foram adotadas medidas sanitárias para ajudar a conter a pandemia. Entre
elas, medição de temperatura no
acesso às unidades; distribuição
e instalação de equipamentos de
proteção individual e coletiva,
como álcool em gel, máscaras,
luvas, face shield, toucas, aventais e protetores acrílicos para
mesas e balcões; e demarcação
de piso e assentos e afixação de
cartazes informativos, visando
ao distanciamento físico. Houve ainda o reforço na frequência da higienização, especialmente nos locais de realização de
perícia médica e avaliação social.
SERVIÇO
Agendamento: Portal Meu
INSS (aplicativo ou site
gov.br/meuinss): 24 horas
por dia. Telefone 135: segunda a sábado, das 7h às
22h. Atendimento presencial: segunda a sexta, das 7h
às 13h, com agendamento.
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CECÍLIO

O jornalista e escritor lança seu Blog
A partir desta quarta (3), Cecílio Elias Netto disponibiliza acesso a seu Blog (www.cecilio.blog.br), desenvolvido por João Elton Moreto
Marcelo Fuzeti Elias

O jornalista e escritor Cecílio Elias Netto abre mais um canal de expressão

O jornalista e escritor Cecílio
Elias Netto abre mais um canal
de expressão, agora, por meio de
seu “Blog do Cecílio” – com acesso disponível a partir desta quarta-feira (3), em www.cecilio.blog.br
. O Blog foi desenvolvido por João
Elton Moreto, da Q11 Digital.
Por que um blog agora?
Cecílio responde:
“Com justificada razão, alguém perguntará: ‘Por que, aos
80 anos, um jornalista e escritor haverá de ter um blog? Nesta altura da vida?’ A resposta
parece-me a mais simples. Ou
melhor: a mais humana para
mim mesmo. Um blog é, antes
de mais nada, um diário pessoal tal qual os cadernos de antigamente. Neles, o escrevinhador deixava suas impressões,
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sentimentos, anseios, tristezas,
alegrias. Foi assim, como jornalista e pessoa humana, que o
fiz ao longo da vida. Hei, pois,
que fazê-lo agora, na era digital. E, portanto, digitalmente.
Mudam-se os instrumentos, os veículos. Permanece o
homem com sua história, anseios, sentimentos que, mesmo com a idade, estão vivos.
Este blog é onde pretendo
continuar minha missão jornalística e minha maior expressão de vida, que é escrever.
O jornalista - a qualquer
tempo - tem o dever e a responsabilidade - especialmente
em momentos caóticos - de colaborar para a compreensão do
que está ocorrendo. Mesmo
aos 80 anos, o jornalista tem

a missão de escrever o rascunho
do que, um dia, será História”.
A ESCOLHA DA DATA
PARA O LANÇAMENTO - O
jornalista e escritor esclarece:
“Não se trata de coincidência o
lançamento deste blog no dia 3
de março de 2021. Foi uma escolha, necessidade d´alma. Neste
dia, meu pai, Tuffi, estaria completando 110 anos. Estaria, não,
está. Pois, embora em uma outra
dimensão que desconheço, ele
continua cada vez mais vivo em
minha memória e daqueles que o
conheceram. Não pretendo fazerlhe uma homenagem póstuma.
Escolhi essa data para agradecer
e fazer-lhe um confíteor, onde
quer que ele esteja. Agradecer pela
vida, pela sabedoria com que me
propôs e sugeriu a existência”.

T URISMO

Frente parlamentar ampliará debate Grupo discute projetos
"Pensar políticas públicas para
a área da cultura de qualquer cidade pressupõe muito mais do que
elencar sugestões para o fomento
de atividades artísticas a serem
sugeridas por um determinado
grupo e enviadas à uma secretaria
governamental". Com esta premissa, os vereadores: Rai de Almeida
(PT), Acácio Godoy (PP), Jojef
Borges (Solidariedade), Paulo
Camolesi (PDT), Pedro Kawai
(PSDB), Silvia Morales (PV), do
Mandato Coletivo A Cidade É Sua
e Thiago Ribeiro (PSC) apresentam o projeto de resolução 4/
2021, que deu entrada na 7.ª reunião ordinária, no último dia 22.
O projeto segue para análises e pareceres das comissões internas para votação em plenário
nas próximas reuniões ordinárias. A frente se apresenta para
ampliar o debate em torno das
políticas públicas para a área –
estabelecendo processos e criando expedientes para que a cidade
e seus respectivos poderes possam
pensar coletivamente dinâmicas
que favoreçam a ampliação da
noção de cultura e da importância de suas práticas e vivências.
Depois de constituída, a Frente poderá convidar parlamentares
e representantes de outras esferas
para participar de suas atividades.
Será composta por representantes
de partidos políticos com representação na Câmara de Vereadores,

que tenham afinidades e/ou relações políticas com a área afim.
A adesão será formalizada em
termo próprio e dele constará um
conjunto mínimo de compromissos
a serem observados. Caberá à Frente propor, apoiar a Semac (secretaria municipal da Ação Cultural)
com vistas à sua reestruturação
administrativa, ampliação do quadro funcional e fortalecimento político; envidar esforços para ampliação do orçamento destinado à
Semac; promover encontros, debates e simpósios com vistas a apoiar
e viabilizar a execução do Plano
Municipal de Cultura 2020-2030;
propor e debater a legislação voltada à consolidação e ampliação da
política cultural do município,
acompanhando a sua consolidação; articular com cidadãos interessados e criar mecanismos de
participação e integração das diferentes regiões da cidade e múltiplos segmentos culturais nos
debates e decisões relativas à
ação cultural do município.
Além de contribuir para que o
Plano Municipal de Cultura incorpore as necessidades da cultura
local, com diretrizes definidas e
destinação de espaços voltados à
cultura; atualizar a legislação referente ao Conselho e acompanhar
sua implementação e consolidação;
colaborar com a inserção do município de Piracicaba no Sistema Nacional de Cultura; criar mecanis-

Davi Negri

Divulgação

Projeto segue para análises e pareceres das
comissões internas da Câmara

mos para a preservação do patrimônio material e imaterial da cultura; propor formas de integração das ações da Semac com outros órgãos da municipalidade,
nos quais a cultura possa se inserir de maneira transversal e intersetorial e estimular ações com
vistas a assegurar a democracia,
a pluralidade de ideias e pensamentos, igualmente o respeito à diversidade de gênero, raça e etnia.
As reuniões da Frente serão
públicas, realizadas na periodicidade e local estabelecidos por seus integrantes. Os cidadãos interessados
em acompanhar as reuniões da
Frente terão livre acesso e direito à
voz em suas reuniões. Será instituí-

da e reger-se-á por estatuto próprio,
elaborado e aprovado por seus membros e será coordenada, em sua fase
de implementação, pelos vereadores que assinam esta resolução.
Na justificativa da resolução,
os parlamentares destacam que é
preciso pensar a cultura a partir
do entendimento do papel ativo do
ser humano em sociedade, compreendendo o fazer cultural na esteira
do que o ser humano produz e
acrescenta ao mundo – sendo, portanto, a cultura, muito mais do que
um simples produto, que se acrescenta ao mundo, fruto do trabalho, do intelecto, de ações coletivas
e criativas capazes de transformar
a realidade e a própria sociedade.

F ASE A MARELA

Parques municipais funcionam até as 20h
Piracicaba avançou para a
fase Amarela do Plano São Paulo
de combate ao coronavírus na sexta-feira, 26. Dessa forma, foi ampliado o horário de funcionamento dos parques municipais que,
agora, ficam abertos até às 20h,
para corrida e caminhada. Os parques municipais que se enquadram no novo horário são o da
Rua do Porto, Piracicamirim, En-

genho Central e Estação da Paulista. Eles ficam abertos de segunda a domingo, das 6h às 20h, para
a prática de corrida e caminhada.
Já no Parque da Rua do Porto
também estão autorizados pescaria no lago e o uso do pedalinho.
Em todos, continua proibido o uso de equipamentos para
exercícios físicos e de academias ao ar livre, a prática de es-

para Charqueada

portes coletivos e o uso de quadras/campos e a utilização de
parquinhos e pistas de skate.
As medidas fazem parte do
protocolo de combate à pandemia
do coronavírus. Mesmo para a
prática de corrida e caminhada,
os frequentadores precisam seguir regras, que são o uso obrigatório de máscaras e manter o
distanciamento social. Na entra-

da dos parques, funcionários disponibilizam álcool gel 70% e fazem o controle da entrada, com
disponibilização de senha, para
garantir a ocupação de 40% da
capacidade total do espaço. É importante destacar, também, que
os bebedouros estão desativados
temporariamente, então, o usuário deve levar sua garrafa com
água potável para hidratação.

Encontro no gabinete do prefeito Rodrigo Arruda foi para debater
projetos e iniciativas que visam beneficiar o turismo em Charqueada

O prefeito Rodrigo Arruda recebeu no gabinete os vereadores
Fernando Ciaramello (líder do governo na Câmara) e Márcio Reis, a
professores de Artes Carla, o enfermeiro Sandro Carlstron e a cidadã There Françoia para debater projetos e iniciativas que visam beneficiar o turismo em Charqueada.
Além deles, também participaram do encontro a turismóloga e
assessora de convênios Laraiane
Franco e o responsável pelo Turismo, Gabriel Campos. Juntos, eles
discutiram novas ideias e projetos
para o setor com foco nos potenciais da Serra do Itaqueri. “Estamos

fazendo um levantamento de todas as iniciativas do setor do turismo que possam beneficiar Charqueada. Temos de ampliar o leque e
investir mais neste segmento que
só cresce”, lembrou o prefeito.
Sandro Carlstron é praticante
de voo livre e trouxe para o prefeito
o seu sonho de colocar Charqueada no mapa deste esporte, com capacidade de se tornar um grande
atrativo para aqueles que gostam
de apreciar o turismo de aventura
e o contato com a natureza. A ideia
foi discutida dentro do grupo e novos passos foram definidos como
meta para que ela seja concretizada.
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P ARCERIA

Uniodonto e XV de Novembro
vai completar duas décadas
Divulgação/XV

ARTÍSTICO

E EDUC
ATIV
O
EDUCA
TIVO

Projeto realizado em escola
pública está em documentário
Lançamento de material idealizado pela Neurônio Adicional e por Camilo
Riani acontece nesta quinta-feira (4), às 19h, no site www.muroarte.com.br

Débora Barros, Arnaldo Bortoletto, Cláudio Zambello e Rodolfo Geraldi

A Uniodonto Piracicaba reforçou sua parceria com o Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba, parceria esta que, em
breve, completa duas décadas. O
último passo envolvendo estes
dois ícones piracicabanos foi a formalização de descontos nos tratamentos odontológicos prestados
pela cooperativa de dentistas. A
partir de março, o torcedor da
Nação XV poderá agendar consultas e realizar tratamentos com planos em condições especiais, os
quais ofertam descontos de 10 a
20% diante do que já é praticado.
O atendimento pode ser realizado na rede de dentistas que somam 350 profissionais na área de
atuação da Uniodonto Piracicaba,
a qual envolve cerca de 18 municípios. Segundo, o presidente da
Uniodonto, dr. Cláudio Zambello,
“cabe destacar que essa equipe de
profissionais tem alta qualificação,
sendo que cerca de 60% de nossos
dentistas possuem titulações de
pós-graduação como especialização, mestrado e doutorado”. Ele
lembra que além do atendimento
em consultório, o atendimento
também pode ser feito na Clínica
Odontologia Integrada Uniodonto,
que funciona à rua São José esquina com a rua Tiradentes, Centro
de Piracicaba, atendendo de segunda a sexta das 8 às 19 horas e aos
sábados das 8 às 12 horas. Nesta
clínica, várias especialidades odontológicas são feitas pelos dentistas.
A parceria prevê planos contemplando atendimento segundo

o rol de procedimentos determinados pela Agência Nacional de
Saúde (ANS), envolvendo consulta, urgência e emergência, dentística (tratamento de cárie, entre outros), endodontia (tratamento de canal), cirurgias (inclusive extração de siso) e mais. Há
também um plano especial de aparelho ortodôntico, o qual pode ser
instalado e ter sua manutenção
tanto no consultório dos dentistas quanto na Clínica Uniodonto.
As condições são especiais
para o sócio da Nação XV, um
programa de fidelidade com o
torcedor que oferece benefícios
como acesso às partidas presenciais (fora da pandemia) no Estádio Municipal Barão da Serra
Negra, desconto no comércio e
também na loja de souvenirs XV
Mania, além de, agora, ter desconto no tratamento odontológico da Uniodonto. Confira o
site da Nação XV clicando aqui.
O presidente do XV, Rodolfo
Geraldo, salienta que “a ideia é a
reestruturação do clube e isso, sem
dúvidas, passa por parcerias sólidas, como esta”, destacando a
importante atuação da Uniodonto que também atende a saúde
bucal das equipes do XV, da comissão técnica e dos funcionários do time. Além disso, a Uniodonto teve importante desempenho para o alvinegro piracicabano chegar à condição de Time Formador junto à Federação Paulista de Futebol (FPF) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

S EMA

Vereador e secretária têm
encontro sobre os varejões
Assessoria Parlamentar

Thiago Ribeiro se reuniu no dia 26 com a secretária Nancy Thame

O desenvolvimento dos 28 varejões municipais e do Projeto de
Hortas Urbanas, Comunitárias e
Medicinais foi tema do encontro
entre o vereador Thiago Ribeiro
(PSC) e a secretária municipal de
Agricultura e Abastecimento
(Sema), Nancy Thame. Eles se reuniram na manhã de sexta (26).
Na ocasião, foi destacada a
importância dos varejões na cidade, “responsáveis por uma
boa fatia no crescimento econômico do segmento” e também na
política de segurança alimentar
desenvolvida no Município.
As horas urbanas também
contam com papel semelhante,
de desenvolvimento econômico
e segurança alimentar, além de
possibilitar a redução em 50%
no valor do IPTU (imposto predial e territorial urbano) do

imóvel, como incentivo à adesão. Na conversa com o vereador, a secretária lembrou que os
interessados em aderir ao programa, devem entrar em contato no
SIP 156 ou diretamente na Sema.
ESTRADAS – Outro papel
exercido pela Sema é a manutenção de cerca de 800 quilômetros
de estadas rurais, “o que demanda uma grande atribuição pessoal”, salientou Nancy. Ela apresentou um novo organograma da
pasta, cujo intuito é agilizar os
procedimentos relacionados à
agricultura e ao abastecimento.
“É de grande valia ter uma secretaria bem estruturada e próxima
dos produtores e da comunidade
em geral. Isso possibilita a melhoria da qualidade de vida e da
alimentação das pessoas”, avaliou o vereador Thiago Ribeiro.

Com o objetivo de evidenciar
um projeto educativo e artístico
que reuniu alunos, professores e
a comunidade do entorno de uma
escola pública em Piracicaba, será
lançado nesta quinta (4), o documentário “Muroarte: Uma Artexperiência Coletiva”, que poderá ser
assistido gratuitamente por meio
do site www.muroarte.com.br . O
material audiovisual, que tem
cerca de 24 minutos, é dirigido
por Paulo Parra Munhoz e Rafael Bitencourt e traz à tona o processo realizado na Escola Estadual Dr. Prudente, em que 600 pessoas – entre crianças, adolescentes e adultos – pintaram o muro
de 120m2 (metros quadrados) da
instituição de ensino a partir de
uma ação em que foram trabalhadas questões como a identidade e o senso de pertencimento.
A idealização do projeto é de
Mateus Piffer Júnior, sócio-diretor
da agência Neurônio Adicional, e
do artista plástico e pesquisador
Camilo Riani. “O muro clamava
por arte. Mas uma simples pintura
não seria suficiente, a gente queria
criar uma experiência, para ter o
envolvimento e gerar pertencimento, tanto dos alunos como de toda
a comunidade”, afirma Piffer Júnior no material audiovisual.
Intitulado MuroArte, o processo evidenciado no documentário ofereceu ações artísticas aos
alunos da escola, ministradas por
Riani, desenvolvidas a partir da
ideia de oferecer uma ação educativa de forma a criar vínculos
afetivos entre os participantes
com a metodologia da ArtExperiência, que possibilita vivências e
acontecimentos por meio da arte.
“Esse desafio nos trouxe a possibilidade única de que cada criança, os vizinhos e as pessoas que

Rafael Bitencourt

Antes da pandemia, alunos observam resultado final da pintura

passavam pelo local pudessem ser
os artistas dessa obra e eu fui uma
espécie de regente, que conduziu
essa experiência que é de todo
mundo”, explica Riani no vídeo.
O patrocínio é da Agência
Neurônio Adicional, FV Construtora, Rezecon Contabilidade
e Assessoria. A iniciativa conta
com apoio da Tempo D Comunicação e Cultura, Studio Monumental, Café Morro Grande, CCC
Piazza Tinturaria, Duo Imóveis,
Farmácia Biotipo, Peixoto Advogados e Descubra Sua Rota.
PROCESSO – O processo
foi iniciado em agosto de 2019,
com a reforma do muro principal da E.E. Dr. Prudente. Em setembro, ocorreu a estruturação
do espaço para pintura com os
alunos, em que foi utilizada a técnica da Cartoongrafia, desenvolvida por Camilo Riani. Por meio
de arte colaborativa, pequenos

C RISE

desenhos formaram uma grande imagem. Os participantes, inclusive, registraram suas mãos
no muro, o que se tornou uma
parte emblemática de todo o processo. “É como se tivéssemos um
pequeno grão, a mão de cada
aluno. E junto a esse grão, há outro ao lado, que é a mão do amigo.
Ao juntar esses detalhes, temos
uma série de grãos, que formam uma cena única, como a que
vemos no local”, explica Riani.
Os idealizadores buscam,
agora, levar a iniciativa a outras
instituições. “O intuito é incentivar outras escolas a promoverem
ações semelhantes em suas dependências, de forma a contribuir
com a preservação do patrimônio,
o senso de pertencimento e o
crescimento turístico e cultural de
Piracicaba”, diz Piffer Junior.
MARCA A HISTÓRIA – Os
alunos ressaltaram a iniciativa. “Eu

acho fantástico, é um projeto que
marca a história da escola. O fato
de trabalhar com arte me agrada
muito”, disse Beatriz Ribeiro, que
na época da ação tinha 14 anos e
era aluna do 9º ano. “Essas artes
são muito interessantes, uma coisa magnífica”, contou Rafaela Pires, que também tinha 14 anos e
era aluna do 9º ano na época.
“Foi uma inesquecível proposta pedagógica, sociocultural, uma
ideia de preservar a cidade, a escola, se integrar e fazer arte, o que é
muito positivo”, opinou a diretora
da escola, Cristina Negro Silva.
“Nós temos agora uma obra
de arte para mostrar para a cidade, que é nossa, que temos orgulho
de ver cada vez mais bonita e que
respira arte, por conta de artistas,
como esses alunos. É com eles que
nós vamos fazer uma sociedade
melhor”, afirmou o Dirigente Regional de Ensino, Fabio Negreiros.

T RABALHO

Reunião sobre a Unimep TRT não reconhece vínculo de
acontece na Câmara, hoje emprego de motoristas da Uber
A Comissão de Educação, Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia da Câmara de Vereadores de
Piracicaba – comissão essa presidida pela vereadora Rai de Almeida (PT), com relatoria do vereador
Thiago Ribeiro (PSC) e tendo como
membro Zezinho Pereira (DEM) –
, conjuntamente com o vereador
André Bandeira (PSDB), Pedro
Kawai (PSDB) e Sílvia Morales
(PV) – retomará na tarde desta
quarta (3) as atividades do Fórum
de Defesa da Unimep. Para tanto,
já está sendo chamada por essa
comissão uma Reunião Pública
para se iniciarem esses debates.
Aprovada pela Câmara em caráter de urgência, a retomada do
Fórum – instituído regimentalmente então no ano de 2017 – considera agora o que foi noticiado
pelos meios de comunicação de Piracicaba e cidades vizinhas sobre a
reitoria da Universidade Metodista
de Piracicaba ter comunicado à comunidade acadêmica sua decisão de
encerrar o oferecimento de diversos cursos e, inclusive, inativar o
campus de Santa Bárbara d’Oeste.
De acordo com o requerimento dos vereadores sobre a retomada do referido Fórum, considerase que “a Unimep é referência nacional em educação e uma das instituições educacionais mais respeitadas no âmbito acadêmico, sendo
tradicional na inovação científica,
levando ao Brasil e a outros locais
do mundo o nome da nossa cidade
de Piracicaba”, e que “é certo que a
Unimep é uma instituição particular ligada à Igreja Metodista, porém, toda essa situação criada de
instabilidade afeta, sem dúvida
nenhuma, a cidade de Piracicaba”
A Reunião Pública será online, nesta quarta-feira, das 14h às
16h , e seus organizadores e organizadoras esperam contar com a
participação intensa, via chat, de
professores e ex-professores, funcionários e ex-funcionários, alunos,

alunas, ex-alunos e ex-alunas da
Universidade Metodista de Piracicaba e também entidades representativas e órgãos de classe da sociedade piracicabana, bem como todos
os cidadãos e cidadãs que tenham
como referência essa instituição.
No requerimento os parlamentares também solicitam que sejam
convidadas a participar desta primeira reunião pública: ACIPI, SIMESPI, COPLACANA, CONESPI,
Prefeito Municipal de Piracicaba,
Deputada Bebel, Deputado Roberto
de Moraes, Associação Paulista de
Medicina - APM, Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba – CREA/SP, Conselho Regional de Odontologia - CRO, Conselho Regional de Farmácia, OAB Piracicaba, Conselho Regional de Psicologia, Sindicato dos Contadores,
Conselho Regional de Fisioterapia,
Adunimep (Associação dos Docentes da Unimep), ao Sinpro (Sindicato dos Professores), à Associação dos
Funcionários do Instituto Educacional Piracicabano (Afiep) e ao Sindicato dos Auxiliares em Administração Educacional de Piracicaba. “E
que também sejam convidados a participar por intermédio de seus representantes a direção do Instituto
Educacional Piracicabano e a Reitoria da Universidade Metodista
de Piracicaba, reiteram os parlamentares” – aponta o requerimento.
A partir dessa retomada, o
Fórum de Defesa da Unimep – por
meio da Comissão que o representa – deverá acompanhar de perto e
de maneira permanente os desdobramentos que envolvem a Universidade Metodista de Piracicaba em mais este momento de crise.
A reunião dessa quarta poderá ser assistida via TV Câmara, no Youtube, pelo site da Câmara e pela página da Câmara no
Facebook – onde os interessados
também poderão participar deixar seus comentários, propostas
e questionamentos via chat.

A 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
(TRT-2) afastou o reconhecimento
de vínculo de emprego de motorista da Uber, e, por unanimidade de
votos, absolveu a ré de todas as
parcelas da condenação em 1º
grau. Acórdão considerou que são
os motoristas, e não a Uber, que
prestam o serviço de transporte
individual privado de passageiros.
O autor da ação, que foi dispensado do pagamento de honorários, deu entrada em processo
trabalhista, pleiteando reconhecimento do vínculo de emprego;
verbas rescisórias; horas extras;
dano moral e danos materiais;
justiça gratuita; honorários advocatícios de sucumbência; recolhimentos previdenciários;
juros e correção monetária.
O pedido havia sido acatado,
em parte, pelo juízo de 1º grau, que
reconheceu o vínculo de emprego,
entretanto, a desembargadora-re-

latora do acórdão Maria de Lourdes Antonio, teve entendimento
contrário: “A realidade fática confessada pelo próprio reclamante
não permite reconhecer a subordinação jurídica, pressuposto indispensável à configuração do vínculo de emprego. Estando ausente os
elementos da relação de emprego”.
E explica que a reclamada
não é uma empresa de transporte, mas uma plataforma tecnológica, que faz a interligação entre os usuários e os motoristas.
“São os motoristas, e não a Uber,
que prestam o serviço de transporte individual privado de passageiros. Os usuários das diversas plataformas, como a plataforma da ré, fazem a contratação do serviço de transporte junto ao motorista, sendo a plataforma digital o meio de conexão
entre esses dois pólos da relação
contratual”. Número do processo: 1001273-64.2019.5.02.0611
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EIXO SP

Rodovias têm “Dia D” no combate à dengue
Durante todo o dia, será feita a coleta de lixo na área de abrangência que segue a partir da cidade de São Carlos

Em alinhamento com a Artesp – Agência Reguladora de
Transportes do Estado de São
Paulo, a Eixo SP Concessionária
de Rodovias dará foco ao combate à dengue nesta quarta (03), com
seu efetivo de Conserva nas quatro
regionais que compõem o trecho
sob sua gestão. O objetivo é intensificar as ações diárias de limpeza e
manutenção da faixa de domínio,
eixo principal e vias de acesso, no
controle e neutralização de focos
de proliferação do mosquito vetor da dengue, o Aedes aegypti.
Durante todo o dia, será feita a coleta de lixo na área de
abrangência que segue a partir de
São Carlos, na região central, até
Panorama, no extremo oeste, divisa com o Mato Grosso do Sul.
“Para eliminar água parada,
a Eixo SP faz também, rotineiramente, a capina e roçada da faixa de domínio, além da manu-

tenção e desobstrução do sistema de drenagem. Estes serviços
ganham reforço neste dia, em
apoio a esta causa em benefício
da saúde da população. É fundamental o apoio dos municípios na coleta e destinação adequada do lixo urbano de seus munícipes”, afirma Pedro Nogueira, gestor da Conservação da Eixo SP.
Nos corredores administrados pela Eixo SP, principalmente
nas proximidades dos trechos urbanos, é comum o recolhimento
diário de material dispersado indiscriminadamente por usuários
e comunidades lindeiras. São latas e garrafas de plástico de bebida, embalagens de papel, lixo orgânico, até restos de pneus. Em sua
extensão, a Concessionária mantém 32 bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs) com lixeiras para o descarte de restos inservíveis ou material reciclável.

Divulgação/Eixo SP

Eixo SP intensifica limpeza nos municípios de abrangência

E SPORTES

AP AGRI

Alex de Madureira se reúne
com secretário do Estado

Série traz debates com agroespecialistas

Aldo Guimarães

Vereador Paulo Campos participou do encontro

Na manhã desta terça-feira
(2), o deputado Alex de Madureira
esteve em reunião na Secretaria de
Esportes do Estado de São Paulo,
onde foi recebido pelo Secretário de
Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira.
Na pauta do encontro, o deputado estadual que é líder do
Partido Social Democrático
(PSD), na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp),
solicitou investimentos para Piracicaba e cidades da região.
A reunião foi acompanhada pelo vereador de Piracicaba, Paulo Campos, que aproveitou o encontro para também
reivindicar projetos de esporte e lazer para o município.
“A audiência foi extremamente benéfica e produtiva para Piraci-

caba, pois conquistamos junto a
Secretária de Esportes a instalação
de duas academias ao ar livre e
uma quadra do projeto ‘Areninha’,
que com a participação da prefeitura municipal, vamos definir o local
para a implantar essas benfeitorias”, afirmou Alex de Madureira.
O projeto “Areninha” trata-se
de espaços com campo de futebol
society, quadra de basquete, arquibancadas e iluminação de LED.
O secretário de Esportes do
Estado, Aildo Ferreira, comentou a importância desse projeto. “Há uma carência por espaços esportivos em muitos locais,
e as areninhas contemplam essa
demanda de forma rápida, barata e com fácil manutenção
para os municípios”, concluiu.

P ANDEMIA

Parcelamentos especiais:
reabertos pela União
Pessoas físicas e empresas
que deixaram de pagar tributos
federais por causa da pandemia
de covid-19 poderão parcelar a
dívida, a partir de 1º de março,
com descontos nas multas e nos
juros. A Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) publicou portaria no Diário Oficial da
União que recria as transações
excepcionais. Para o presidente
do SinHoRes Piracicaba e Região,
Arnaldo B Azzali Jr., esse novo
pacote de ações do Governo vai
ajudar no enfrentamento da grave crise econômica que atingiu o
setor e ocasionou no fechamento
de muitas empresas e na dispensa
de milhares de trabalhadores que
ficaram sem renda. A renegociação abrange débitos tributários
vencidos entre março e dezembro
do ano passado, inclusive as dívidas relativas ao Simples Nacional.
As pessoas físicas poderão negoci-

ar débitos do Imposto de Renda
relativos ao exercício de 2020.
PARCELAMENTO — Em
troca de uma entrada de 4% do
valor total do débito, que poderá
ser parcelada em até 12 meses, o
saldo restante poderá ser parcelado em até 72 meses para empresas e 133 meses para pessoas
físicas, empresários individuais,
micro e pequenas empresas, instituições de ensino, santas casas
de Misericórdia, cooperativas e
demais organizações da sociedade civil. Para conseguir a negociação com a PGFN, o débito deve
estar inscrito na Dívida Ativa da
União até 31 de maio de 2021. Os
benefícios e os procedimentos
para adesão à nova modalidade
são os mesmos da transação excepcional, que vigorou por oito
meses em 2020 e permitiu o fechamento de 268 mil acordos, com
a renegociação de R$ 81,9 bilhões.

Debates semanais, ao vivo e
online, abordando temas pertinentes ao universo agro. A série
Encontro com Agroespecialistas
APagri, realizada todas as quartas-feiras do mês de março, sempre às 19 horas (horário de Brasília), pelo canal da APagri no Youtube, contará com convidados de
importância nacional e internacional para o setor. O evento é
realizado em comemoração aos 18
anos da APagri na vanguarda do
mercado agro, desenvolvendo
soluções com eficiência e sustentabilidade para produtores rurais,
usinas e empresas do setor por
todo o Brasil e América do Sul.
Dedicada ao público em geral, a série tem por finalidade levar informação de qualidade sobre o setor, em especial sobre agricultura de precisão, amparada
pela participação de profissionais
renomados da área, destacando o
valor do produtor rural na tarefa
de alimentar o mundo. Serão cinco
debates com média de duração d
euma hora, moderados por engenheiros agrônomos consultores da APagri por todo o Brasil.
O tema de abertura do evento, hoje, é "Os impactos do clima no potencial produtivo",
moderado pelo diretor técnico
da APagri Tiago Cappello Garzella, que recebe o professor
doutor Felipe Gustavo Pilau,
associado do Departamento de
Engenharia de Biossistemas da
Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/ USP), e
Marlos Ferreira Alves, diretorpresidente da Algar Farming, do
Grupo Algar, uma referência
nacional em agricultura e pecuária e grande parceira da APagri.
O CEO da APagri, Sérgio Goes,
ressalta o cuidado com a escolha
das abordagens e dos participantes de referência, como forma de
ampliar o interesse para questões
atuais. "Ao mesmo tempo que é um
desafio realizar um evento online,
é também uma grande oportunidade de trocarmos experiências e
levarmos informação consisten-

Fotos: Divulgação

Sérgio Goes, CEO da APagri

Tiago Cappello Garzella, diretor técnico da APagri

PROGRAMAÇÃO ENCONTRO COM AGROESPECIALISTAS APAGRI
• 03/03 - "Clima: impacto no potencial produtivo" - com Felipe Pilau (Professor doutor associado Dep. Engenharia de Biossistemas Esalq/USP) e Marlos Ferreira Alves (Diretorpresidente da Algar Farming). Moderação: Tiago Cappello Garzella, diretor técnico da APagri;
• 10/03 - "Ferramentas de monitoramento da
variabilidade e estratégias" - com José Paulo
Molin (professor Dep. Engenharia de Biossistemas - Esalq/USP) e Ricardo Atarassi (produtor
rural). Moderação: Sérgio Goes, CEO da APagri;
• 17/03 - "Desafios no manejo nutricional da
cana-de-açúcar: potássio, magnésio e enxofre" - com Gaspar Korndörfer (Doutor em solos e nutrição de plantas, produtor rural e diretor da Sugartech Consultoria), Michel Fernandes (Gerente de produção agrícola da MS
Consultoria, criador do canal online CanatechAgro). Moderação: Luís Fernando Magron Zanuncio, consultor técnico da APagri SP e MT;
• 24/03 - "Usuários das ferramentas de AP
Cana mostrando seus beneficios" - com

te sobre temas do agro a um público ainda mais expressivo do
que talvez conseguíssemos reunir
no presencial. Essa é uma das
maravilhas da tecnologia usada
em favor do conhecimento, do
aprendizado e da manutenção
das boas relações", comemora.
Goes destaca que os 18 anos
são uma data significativa, porque

Saulo Delgado (Engenheiro agrônomo
com MBA em Gerenciamento de Projetos,
gerente corporativo de Planejamento Agronômico e Geotecnologias do grupo BP
Bunge Bioenergia) e Carlos Mosquera (Engenheiro agrônomo, especialista em Agricultura de Precisão em cana e titular da
AgroAP/ Colômbia). Moderação: Tiago Cappello Garzella, diretor técnico da APagri ;
• 31/03 - "Utilização de Bioinsumos e Bioanálise" - com Fernando Dini Andreote (Engenheiro
agrônomo e professor doutor associado em
Microbiologia do Solo da Esalq/USP); Joel Carlos Hendges (Gestor agrícola do Grupo Agro
Seis Irmãos (MA), especialista em Agricultura
de Precisão e uso de insumos biológicos com
multiplicação de bactérias on-farm e fungos);
e Joel Ragagnin (Engenheiro agrônomo, agricultor, vice-presidente da Aprosoja-GO e
membro do GAAS - Grupo Associado de Agricultura Sustentável). Moderação: Nelson Henrique Dall'Acqua, consultor APagri-MT/GO.

representam um importante estado de desenvolvimento e dimensionamento da visão, embora a APagri já tenha nascido visionária, tendo no nome a Agricultura de Precisão, seu aporte de negócios e termo ainda pouco usado na época de
sua fundação, em janeiro de 2002.
O Encontro com Agroespecialistas APagri será todas as

quartas-feiras do mês de março,
sempre às 19 horas, com cerca
de uma hora de duração e inaugura o canal da APagri no Youtube: https://www.youtube.com/
c/apagrisolucoesagronomicas .
A programação completa
pode ser acompanhada pelas
redes sociais e também pelo
site www.apagri.com.br/blog.

C ÂMARA

Escola do Legislativo tem palestra sobre habitação
Termina nesta quarta (3)
o período de inscrições para o
segundo tema do ciclo de palestras "Habitação de Interesse Social (HIS)", que será oferecido pela Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Piracicaba e discutirá

produção e deficit habitacional.
Os interessados devem se inscrever pelo site da Escola do
Legislativo. A aula será ministrada no dia 4 de março, das
14h às 16h30 e, terá como palestrante, Sabrina Mac Fadden
– Advogada, especialista em Di-

reito Ambiental, Coordenadora Geral do Instituto Ibi - Estudos e Planejamento de Uso e
Ocupação do Território e Diretora Consultiva da CRF - Comissão Nacional de Regularização Fundiária. Foi GPARSOLO
- Gestora de Empreendimentos

de Privados de Desenvolvimento Urbano certificada por
05 anos (2012/2016) e compôs,
nesse mesmo período, o Comitê de Desenvolvimento Urbano do Secovi — Sindicato das
Empresas de Compra e Venda
de Imóveis de São Paulo.
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FALECIMENTOS
PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
-----------------------------------------ATENÇÃO - Aqui pode estar seu
pão. Está a sua disposição gratuitamente para trabalhos e vendas de produtos em geral, novos
e usados de pessoas necessitadas, pequenos produtores, artistas, colecionadores, consertadores em geral etc. Apresente-se
aos domingos, das 8h ás 12h, no
Lar dos Velhinhos de Piracicaba,
avenida Renato Wagner, 770.
------------------------------------------

TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia
Grande, cel: 99101-8784.
------------------------------------------

Conserto fogão
a gás... Pedro
Tel. e zap (19)
9 9696 2179
ou (19)
9 9654 2692
CONSÓRCIO
DE IMÓVEL
CONTEMPLADO
CRÉDITO DE R$ 416
MIL PARA COMPRAR,
CONSTRUIR, QUITAR,
OU REFINANCIAR
R$ 54 MIL +
PARCELAS 19 99931 2397

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.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------

MORADIA VITALÍCIA - No Lar
dos Velhinhos, duas vagas ótimas. Estuda permuta com imóveis. F: 3372-9482.
-----------------------------------------MUROS PARA PUBLICIDADE - O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permuta. Avenida: Renato Wagner
770. F: 996330202, com Viviane.
-----------------------------------------BOMBA D’ AGUA PARA POÇO
Schneider manual ou com motor R$
700,00. Tratar Rua Moraes Barros,
1205. Fone: 19 3422-5162.
------------------------------------------

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

Alugo apartamento
no Guarujá contendo
3 quartos, dois
banheiros, garagem,
100 metros
da praia. Fone:
19 99705-4711

VENDO
Corolla GLI,
20
1 2, prata,
201
completo.
Fone:
993
10-39
15
9931
0-3915
- Luciana

JOVEM RAFAEL RODES MARTINS
faleceu ontem, nesta cidade, contava 20 anos, filho do Sr. Valdimar
Martins Pereira e da Sra. Alinea Rodes D. Ataides Xavier; deixa os irmãos: Rayne Rodes Martins e Izequiel Rodes de Oliveira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00 da
sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. DOMINGOS PERRONE NETO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 83 anos, filho dos finados Sr. Romualdo Perrone e da
Sra. Maria Lucia Antonelli Perrone, era viúvo da Sra. Neuza Felipe Perrone, deixa o filho: Tadeu
de Jesus Aparecido Perrone, casado com a Sra. Fabiana Estoque Perrone. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal de Rio
das Pedras – SP, para a referida

necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSÉ CORREA faleceu anteontem, na cidade de Goiânia/GO, contava 86 anos, filho dos finados Sr.
Manoel Correa e da Sra. Lazara Candida; deixa os filhos: Angelo Correa,
casado com a Sra. Amelia Filomena
Tejeda; Rosangela Aparecida Correa,
casada com o Sr. Enoel Siqueira;
João Otavio Correa; José Marcos
Correa, casado com a Sr. Paula Maluf e Marta Madalena Correa, já falecida. Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade sala 02, para o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ELZA AGUIAR MORETTI faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr.
Antonio Moretti e da Sra. Castorina Moretti; deixa irmãos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 da sala

“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ACIR ALVES DA LUZ faleceu
ontem, nesta cidade, contava 63
anos, filho dos finados Sr. Saturnino Alves da Luz e da Sra. Balbina
Proença da Luz, deixa os filhos:
Guilherme Paiva Alves da Luz e
Leonardo Paiva Alves da Luz. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala
“03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. CELIA MARISA NOBRE DE
OLIVEIRA faleceu ontem, nesta
cidade, contava 59 anos, filha do
Sr. José Nobre, já falecido e da
Sra Hortencia Levandoscki Nobre,
era viúva do Sr. Bernardo José
Carlos de Oliveira; deixa irmãos,
sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi re-

alizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade
sala 03, para o Cemitério Municipal
da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ALICE ANTUNES PEREIRA FIDELIS faleceu ontem, nesta cidade,
contava 71 anos, filha dos finados
Sr. Juventino Antunes Pereira e da
Sra. Zilda Fernandes de Paula, era
casada com o Sr. José Rodrigues
Fidelis; deixa os filhos: Lucimara de
Fatima Fidelis Souza, casada com o
Sr. Nivaldo de Souza Junior; José
Carlos Fidelis; Josias Marcos Fidelis, casado com a Sra. Lucimara Ribeiro Fidelis; Andre Luis Fidelis, casado com a Sra. Aline Fernandes Fidelis; Fabio Roberto Fidelis; Ricardo
Renan Fidelis e Luciana Fidelis, casada com o Sr. Carlos Vinicius Soares de Araujo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 10h30 da
sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. DOMINGO SEBASTIÃO DA
SILVA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 82 anos de
idade e era casado com a Sra. Maria Diolina da Silva. Era filho do Sr.
Sebastião José Francisco e da Sra.
Ana Maria de Jesus, ambos falecidos. Deixa netos, bisnetos e demais parentes. O seu corpo foi
transladado por via aérea para a
cidade de Ipubi – PE e o seu sepultamento dar-se-á hoje as 17:00
hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal do Cemitério de Ipubi
- PE, para a referida necrópole, onde
sera inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. DONATO CARDOSO MENDES
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 71 anos de idade
e era filho do Sr. Sebastião de Paula Cardoso e da Sra. Francisca
Mendes Maciel, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Rosana Aparecida Cardoso Ambar casada com
Jose Cesar Ambar e Rones Cardoso casado com Solange da Costa Souza. Deixa ainda 03 netos e
demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 09:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende – Sala
03, para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ADEMAR BARBOSA DA SILVA faleceu anteontem na cidade
de Ipeúna, aos 54 anos e era casado com a Sra. Fátima Aparecida
Julião da Silva. Era filho do Sr. Elizio Barbosa da Silva e da Sra.
Leonilda do Amaral Silveira Silva.
Deixa os filhos Fabiane casada
com Rodrigo, Rosiane casada com
Luiz e Luís. Deixa também os netos Lucas, Davi, Mateus e familiares. O seu sepultamento deu-se
ontem as 09:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
Ipeuna seguindo para o Cemitério
Municipal naquela localidade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO CARLOS MANTUAN
faleceu anteontem na cidade de Pi-

racicaba, aos 81 anos de idade e
era casado com a Sra. Maria Aparecida Lara Mantuan. Era filho do
Sr. Paulo Mantuan e da Sra. Virginia
Pardi, ambos falecidos. Deixa ainda
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
13:30 hs saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 08
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA INES MORETTI FAVARETO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de
idade e era casada com Sr. Orlando
Favareto. Era filha do Sr. João Moretti e da Sra. Helena Perone Moretti, ambos falecidos. Deixa a filha:
Elaine Aparecida Favareto Correa
casada com Reginaldo Sacheto Correa. Deixa ainda netos e demais
parentes. O seu féretro deu-se ontem as 11:00 hs saindo a urna mortuária do Velorio da Saudade – Sala
08 seguindo em auto fúnebre para
o Crematorio local, onde foi realizada a cerimônia de cremação.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MARCIO FLORENTINO PEREIRA faleceu anteontem na cidade de
Saltinho, aos 39 anos de idade e
era filho do Sr. Sinval Pereira Ribeiro e da Sra. Geralda Florentino Pereira. Deixa os filhos: Kaik Florentino Pereira e Ketelyn Florentino
Pereira. O seu sepultamento deuse ontem as 16:00 hs no Cemitério
Municipal naquela localidade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. GEORGINA ALVES DOS
SANTOS faleceu anteontem na cidade de Rio Claro, aos 71 anos de
idade e era casada com o Sr. José
Francisco Pereira Pequeno. Era filha do Sr. Marcilio Alves dos Santos e da Sra. Floripes Alves dos
Santos, falecidos. Deixa os filhos:
Paulo Cesar, Renato, parentes e
amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade
de Piracicaba e o seu sepultamento deu-se ontem as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende – Sala
01 para a referida necrópole, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. CLOVIS APARECIDO MIRANDA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e
era casado com a Sra. Juilde Colaute Miranda. Era filho do Sr. Luiz
Miranda e da Sra. Rosalina Gomes
Miranda, ambos falecidos. Deixa
as filhas: Fabiana Miranda e Renata Miranda Camargo casada com
Johnny C. S. Camargo. Deixa ainda 02 netos e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento darse-a hoje as 11:00 hs saindo a
urna mortuária do Velorio “A” do
Cemiterio Parque da Ressurreição
para a referida necrópole, onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. VITALINA ROSELI RODRIGUES PEREIRA faleceu ontem na
cidade de Piracicaba aos 63 anos
de idade e era casada com o Sr.
José Pereira. Era filha do Sr. João
Rodrigues e da Sra. Palmira de Freitas Rodrigues, ambos falecidos. Deixa os filhos: Marcelo Rodrigo Pereira casado com Fabiana Aparecida
de Barros Pereira, Marcio José Pereira casado com Ligia Maria Sinico
e Rogerio Rodrigues Pereira casado
com Tatiane Correr Pereira. Deixa
netos e demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:30
hs saindo a urna mortuária do Velório “D” do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. DIRCE BONILHA DO AMARAL faleceu ontem na cidade de
Piracicaba aos 88 anos de idade
e era viúva do Sr. Sebastião do
Amaral. Era filha do Sr. José Bonilha de Oliveira e da Sra. Josefina Pereira Almeida de Oliveira,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Dovilio Saturno Caxias Filho casado com Aparecida, Vera Lucia
Caxias viúva de Claudio e Dayse
Caxias viúva de Claudio. Deixa
netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-a hoje as 10:30 hs saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade – Sala 07 para o Cemitério da Saudade, onde será
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ MILTON FERREIRA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 47 anos de idade e
era filho do Sr. Antônio Ferreira e
da Sra. Benedita Candido Ferreira. Deixou os filhos: Pedro Henrique Gomes e Tiago Gomes. Deixa
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 07
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial 11/2021 - Processo: 216/2021 - Objeto: Contratação de
empresa para aquisição de Veículos Novos. - Início da Sessão Pública:
16/03/2021, às 09h00min, na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua
General Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontrase à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas São Pedro, 02 de março de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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INTRÓITO
Olá, beldades, personalidades e celebridades!
A edição desta semana é especial ao Dia Internacional da Mulher e a coluna presta homenagem a algumas ilustres mulheres piracicabanas em seus mais diversos segmentos na
área cultura, jornalístico e sociedade em geral.
Amante e mulher (Ana Marly de Oliveira
Jacobino)
Inspirado nos olhos negros dela.
Festejados em rumores coloridos
No velejar em oceanos perdidos
A quem tudo esconde e desvela...
## Tanto amor que esqueço a mazela,
Do viver na dor cruel dos sentidos
Apagas de mim os males crescidos
Feito vilão no final de uma novela...
## No arfar volúvel deste seu segredo
Meus lábios nos seus..., sem medo,
Bebem seu néctar doce, meu amor.
## Mas no seu corpo fiel, abrasador
Meu corpo no seu como o caçador,
Livra a caça de morrer no rochedo!
Reprodução/retransmissão nos sites:
www.revistatattoobrasil.com.br
www.interiornoticias.com
www.cotiafm.com
Uma semana de muitos corações fraternos
#espalhepaz
92ª edição *Piracicaba SP Março/2021
Elson de Belém
Ator, produtor e colunista cultural

#PirarazziINdicaE
DaADica - A
GEND
A
AGEND
GENDA

“TODO DIA” INTERNACIONAL DA MULHER
QUE BRILHAM... ATUANTES
Ivana Maria França
de Negri, piracicabana, professora, escritora e poetisa. Tem
textos publicados em
revistas da Itália e
em vários países do
Mercosul. Escreveu
por seis anos a coluninha para crianças
“Amigo Bicho” no suplemento infantil do
Jornal de Piracicaba.
Atualmente, escreve
aos sábados a coluna “Planeta Terra” no mesmo suplemento pelo terceiro ano consecutivo. Colabora em diversos sites na internet.
Foi voluntária e pertenceu à diretoria da
Sociedade Piracicabana de Proteção aos
Animais - SPPA - por 11 anos. É uma das
responsáveis pela página literária semanal
“Prosa e Verso” na A Tribuna Piracicabana
há 10 anos. Coordena há 3 anos a página
literária semanal Letras & Rimas no Jornal
de Piracicaba, no caderno de Cultura, aos
sábados. Mais de 70 premiações em concursos nacionais de poesia e prosa. Atuou como
jurada em diversos concursos de poesias, crônicas e contos. Participação em mais de 30
coletâneas de poesia e prosa. Autora do livreto para crianças: “Izabella, uma gata que
pensa que é gente”, do livro “Minhas Crônicas Preferidas - Meus Contos Prediletos” e do
livro infantil “4 cantos em 4 contos” – em
parceria com mais 3 escritoras; Representante do Mapa Cultural Paulista (literatura) por
duas vezes nas fases municipal e regional.
Integrante do livro “Relicário Latino” (editado pela rede de Mercocidades) como representante do Brasil. Já foi presidente do Centro Literário de Piracicaba, integra o Grupo
Oficina Literária de Piracicaba e Academia
Piracicabana de Letras. Fonte/foto:
http://academiapiracicabana.blogspot.com/
Olga de Andrade
Raphael nasceu em
Piracicaba, no dia
22 de fevereiro de
1940. Filha de Ilda
Correa e Júlio Andrade, é viúva. Tem
duas filhas e quatro
netos. Dona Olga,
como é chamada, é
aposentada - trabalhou na Santa Casa e, por 22 anos, foi funcionária da Prefeitura de Piracicaba. Faz parte da Irmandade de São Benedito desde
1957 e da Irmandade feminina das Filhas de
Maria da Igreja de São Benedito. É uma das
mais antigas integrantes do Conepir - Conselho da Comunidade Negra de Piracicaba.
Fonte/foto: http://www.piracicaba.sp.gov.br/
Cristiane Sanches é
jornalista, marketeira, radialista, professora, produtora de
conteúdo e influenciadora (muito antes
das redes sociais existirem!). Gosta de
compartilhar com o
mundo suas opiniões,
de criar oportunidades de relacionamento entre o mercado e os
empreendedores, e de estimular a autoestima nas pessoas que chegaram à maturidade.
Fonte/foto: https://papocomcris.com.br/
Carmela Pereira,
aos 82 anos e neta
de escravos, dona
Carmela é artista
Naïf autodidata, artesã, contadora de
histórias, escritora de
contos e poesias,
entre outros textos.
Quando criança, foi
criada no Asilo de
Órfãs Coração de Maria, onde iniciou seus
estudos e ganhou o primeiro concurso de
desenho – aos 9 anos. Sofreu preconceito
por ser negra e trabalhou como empregada
doméstica por 36 anos. Seu talento como
pintora Naïf foi descoberto nos anos 80 e ela
já foi premiada em várias edições da “Bienal
Naïfs do Brasil”, do SESC Piracicaba, entre
outras exposições. D. Carmela constrói suas
imagens a partir de sua memória de infância, juntando as lembranças do passado com
as referências do presente. Ela também é
autora de 12 livros, entre eles: A Galinha
Carijó, Conflito entre os Astros, A Gata Malhada, O Folclore de Piracicaba, 303 anos
sem Zumbi, Manual da Empregada Doméstica. E compôs hinos ao líder negro Zumbi
dos Palmares e à mulher. Carmela foi uma
das debatedoras do ciclo de palestras e debates realizado, na edição de Piracicaba,
pelo Projeto “Mulheres Semeadoras de Cultura”, do ICEN – Instituto Cecílio Elias Netto.
Fonte/foto: https://www.aprovincia.com.br/

Seja um anunciante da coluna dos
artistas de Piracicaba e região.
Email: atendimento@atribunapiracicabana.com.br
Fone: (19) 2105-8555

ANUNCIE AQUI

Mariza Paiva tem 57
anos, é natural do Paraná, mas mora atualmente em Piracicaba/
SP, viúva do primeiro
marido, mãe de três filhos legítimos e quatro adotivos, avó de
seis netos e bisavó de
quatro, essa Top Loba
empoderada,
hoje
modelo profissional, já
passou por situações inimagináveis em sua
vida, desde a infância à vida adulta.
Fonte/foto: https://www.toploba.com.br/

Karla Mandro, nasceu em Piracicaba e
cresceu em São Pedro, cidade com pouco mais de 30 mil habitantes. Ambas no
estado de São Paulo. Aos cincos anos,
encantada com os
palcos, iniciou curso
de balé e, mais tarde, fez aulas de jazz. Aos 14 anos, começou
a trabalhar como modelo. Aos 17, mudou-se
para São Paulo para investir na carreira. Em
2010, aos 19 anos, foi eleita Miss São Paulo
daquele ano, disputando o título com 39 candidatas. Modelo e atriz, Karla já possui DRT
(registro de ator) e se aperfeiçoa estudando
artes cênicas no curso do diretor Wolf Maya,
em São Paulo. Comunicativa e carismática,
tem prazer em conhecer pessoas, lugares e
culturas diferentes. Faz campanhas publicitárias e desfiles, além de participar de eventos e realizar trabalhos sociais com a finalidade de ajudar instituições filantrópicas.
Fonte/foto: http://www.destacassessoria.com.br/
Monica Corazza, atriz
nascida na cidade de Piracicaba, interior de São
Paulo. Possui formação
em Teatro pela Escola
Macunaíma de São Paulo (1980) e em Comunicação Visual pela Universidade Mackenzie (1980).
Começou a trajetória artística na dramaturgia aos
15 anos, quando ingressou em um curso de teatro
na Escola de Música de Piracicaba Maestro
Ernst Mahle (EMPEM). Junto ao Macunaíma, interpretou Adela, de “A Casa de Bernarda Alba” e a Fantasia e outras personagens
em “A Fantasia”, de Arthur Azevedo.
Fonte/foto: http://www.resenhando.com/
EU, MULHER...
Rosangela Camolese
enfatizo que minha ligação com a arte começou aos 4 anos de
idade, vendo minha
prima Maria Júlia Rizzolo tocar piano. Minha mãe conta que fiquei encantada e,
mesmo não sendo alfabetizada, ela decidiu me matricular nas
aulas de piano e comecei cativar associando as notas as cores.
Com o tempo, também aprendi flauta, violão, desenho, pintura, teatro e fiz um longo
tempo de dança. Depois, já adulta, fui aperfeiçoar meus estudos de piano e coral, na
Áustria, terra da música. Posso dizer que a
arte sempre esteve presente na minha vida.
Comecei a tocar... tirar o cativar. Hoje sou,
antes de tudo, avó muito orgulhosa do pequeno Filippo. Dedico a ele e minha família
todo tempo livre que tenho do serviço profissional. Além de ser gestora educacional e
mantenedora do Instituto Atlântico de Ensino. De início, a pandemia paralisou a todos.
Depois, na tentativa de retomar as atividades, aconteceu um processo de reinvenção
pessoal e profissional muito criativo em todas as vertentes artísticas. Foram e continuam sendo momentos intensos e felizmente,
a tecnologia permitiu que as experiências
artísticas chegassem às casas das pessoas,
com excelentes resultados. Quem estava preso na quarentena passou a ter acesso à música, dança, teatro, etc... via mídias sociais e
os artistas continuaram produzindo, sendo assistidos e aplaudidos, muitas vezes, por um
público ainda maior do que aquele que poderiam reunir em um espetáculo presencial,
o que para o artista é importante pela vibração e aplausos e principalmente o calor humano. É fato que a pandemia tem trazido
muitos momentos de dor, solidão e sofrimento. Por outro lado, ela também tem feito brotar muita criatividade e promovido uma forte
e positiva interação artística. O protagonismo
feminino vem sendo mais e mais reconhecido. Veja, por exemplo, a recém eleita vicepresidente americana Kamala Harris e a novíssima comandante da Organização Mundial do Comércio Okonjo - Iweala. Ambas mulheres negras com sólida formação acadêmica e carreiras bem sucedidas. Pelo mundo,
existe um número cada vez mais crescente de
mulheres assumindo posições de destaque na
vida empresarial, política e econômica. Aqui
no Brasil, essa trajetória é um pouco mais
lenta, porém estamos no caminho certo. Durante o tempo que estive como secretária municipal, sempre fui respeitada e bem acolhida pelos companheiros de trabalho em todas
as esferas. Vale também lembrar, que nas últimas eleições municipais, o número de vereadoras e prefeitas aumentou consideravelmente em todo país. Em nosso município,
passamos de duas para quatro vereadoras e
a tendência para as próximas eleições, é de
aumentar esse número. O próximo passo será
eleger mulheres para outros cargos públicos,
como Deputadas, por exemplo. A mulher, com
sua garra, coragem e determinação, tem muito a contribuir para que possamos construir
uma sociedade mais justa e mais humana.
Texto: Rosangela Camolese / Foto: Wagner
Romano - Piranot
Fátima Monis comecei com as oficinas de teatro que a Ação Cultural oferecia, fiz várias
oficinas, e fazia teatro amador... só resolvi me
profissionalizar quando fiz uma oficina com o
Pessoal do Vitor, que era um grupo de teatro
de SP, e naquela época a maioria deles era

professora da Unicamp.
Então a partir deste encontro, como eu gostava muito de estudar, resolvi prestar vestibular
para Artes Cênicas, na
época eu estava concluindo meu curso de jornalismo e trabalhava
na FM Municipal. Quando passei em artes cênicas na Unicamp fui morar em Campinas. Sou
professora de teatro, já trabalhei como professora também em faculdades de Comunicação,
e muito na educação informal com oficinas e
cursos livres de teatro. Como atriz quando me
chamam pra alguns projetos participo. Também faço direção de espetáculo e nos últimos
anos fui gestora de um espaço cultural. Então
como a maioria dos artistas, trabalho em diversas áreas, não tenho problemas com isto, mesmo porque a gente que vive de arte, tem que
se desdobrar nas mais diversas atividades. Em
relação a pandemia, para nós artistas com certeza é um momento muito difícil, já vínhamos
de momentos complicados, até pela situação
política. Um governo que não respeita a arte e
a cultura, as fake news sobre os editais da cultura que fizeram com que muitas pessoas desinformadas ofendessem os artistas, enfim, já
não estava fácil. Mais uma vez as/os artistas se
reinventaram. Foram para Internet, se uniram
em movimentos pra apoiar as pessoas que estavam com mais dificuldade. Com todos os
problemas que teve conseguimos das nossas e
nossos deputados de esquerda a Lei Aldir Blanc
que de uma forma ou de outra tem ajudado
muita gente, embora infelizmente em vários
municípios tenha sido mal aplicada. E pelo
que estamos entende do teremos um 2021
difícil também para quem vive de arte. Espero
que os movimentos de mulheres cresçam e se
fortaleçam. Os números do feminicídio continuam a aumentar, as mulheres são agredidas
dentro e fora de casa. Seja fisicamente ou moralmente. Eu espero que a gente se una cada
dia mais para lutar pela segurança, pelo direito à liberdade, ao amor, a vida, a saúde digna
para nós mulheres. Precisamos ainda ocupar
os espaços de poder e decisão para romper
como machismo estrutural que nos mata e nos
cala todos os dias. Espero resistência e luta!
Texto: Fátima Monis/ Foto: reprodução Facebook
Jhullia Matos, iniciei
minha carreira na arte
em 2015 entrei para
a associação piracicabana dos artistas
plásticos expondo em
várias mostras desde
desenhos, pintura em
tela, escultura em papel machê e arte digital. Em 2018 iniciei nas artes cênicas atuando na XXX Paixão de Cristo de Piracicaba, também forte atuação em curta metragem, peça de teatro e na direção de arte de
cinema. Meu trabalho é como desenhista cadista, mas estou nas artes plásticas e cinema/
audiovisual. Vejo uma produção intensa, mas
com poucos espectadores, alguns vivendo apenas de editais... Uma situação muito triste.
No movimento feminista penso que a inclusão das mulheres trans como iguais. E que
esses movimentos consigam realmente levar a consciência do valor da mulher.
Texto: Jhullia Matos / Foto reprodução Facebook
INESQUECÍVEIS (IN MEMORIAN)
Ana Marly de Oliveira Jacobino nasceu em Piracicaba a
30 de novembro, foi
casada com Durval
Jacobino e tinha um
filho. Ana Marly é filha de Celso de Oliveira, natural de
Santa Cruz das Palmeiras e Horocinda da Costa Oliveira nascida em Limeira que tiveram as filhas Ana Marly
e Marisa. Sua avó materna é de origem italiana, e seu avô paterno de origem portuguesa.
Seu avô, Caetano de Oliveira, veio como chefe
do primeiro trem da Companhia Paulista que
chegou a Piracicaba. Ele foi morar em uma
daquelas casas da “Colônia da Companhia
Paulista”, que existem até hoje. Depois construiu uma casa na Rua da Palma. “Ler poesia
pode ser mais eficaz em tratamentos do que os
livros de autoajuda, segundo um estudo da
Universidade de Liverpool. Especialistas em
ciência, psicologia e literatura inglesa da universidade monitoraram a atividade cerebral de
30 voluntários que leram primeiro trechos de
textos clássicos de Henry Vaughan, John Donne, Elizabeth Barrett Browning e Philip Larkin e depois essas mesmas passagens traduzidas para a “linguagem coloquial”. Os resultados da pesquisa mostraram que a atividade do
cérebro “acelera” quando o leitor encontra palavras incomuns ou frases com uma estrutura
semântica complexa, mas não reage quando
esse mesmo conteúdo se expressa com fórmulas de uso cotidiano. Os especialistas descobriram que a poesia é mais útil que os livros
de autoajuda porque afeta o lado direito do
cérebro, onde são armazenadas as lembranças autobiográficas, e ajuda a refletir sobre
eles e entendê-los desde outra perspectiva.
Os especialistas buscam agora compreender
como afetaram a atividade cerebral as contínuas revisões de alguns clássicos da literatura
para adaptá-los à linguagem atual, caso das
obras de Charles Dickens” É o que está escrito na Agenda Cultural Piracicabana, uma das
áreas de atuação de Ana Jacobino que também atuou fervorosamente a frente do famoso Sarau Cultural Piracicabano.
Fonte: https://blognassif.blogspot.com/
Foto: reprodução Twitter

Maria Dirce de Almeida Camargo,
desde muito jovem apresentavase como solista
em concertos. Foi
casada com o Sr.
Joaquim Cypriano de Camargo e teve quatro filhos. Participou ativamente da fundação da Sociedade
de Cultura Artística e, em 1953, juntamente
ao casal Mahle, fundou a Escola Livre de
Música “Pró Arte de Piracicaba”, a qual dirigiu por muitos anos. Ajudou a formar a primeira Orquestra Infantil de Piracicaba, em
1955, a qual, até hoje, vem formando milhares de instrumentistas. A pianista foi aluna de Magdalena Tagliaferro e integrou movimentos musicais juntamente com Erothides de Campos, Benedito Dutra, Olênio
Veiga e outros musicistas representativos de
Piracicaba. Foi ainda docente responsável,
por mais de 40 anos, pela formação de muitos pianistas, em Piracicaba, inclusive grande parte do atual corpo docente da Escola
de Música “Ernest Mahle”. A ilustre pianista
dá nome ao antigo Barracão da Estação da
Paulista, hoje armazém cultural.
Fonte: Câmara de Vereadores de Piracicaba
Obs: Nenhuma foto da artista foi encontrada
nos arquivos digitais.
PERFIL
CANTORA MINEIRACAIPIRACICABANA
Nascida no norte
de Minas Gerais,
Nelly Morais, começou sua vida
artística na música aos 4 anos de
idade e de lá pra
cá nunca mais parou de cantar!
Mora em Piracicaba (que adoro
tanto) há 20 anos
e foi aqui que conseguiu se destacar profissionalmente. Participou de vários programas
de rádio e TV, entrevistas e bate papo, etc...
pretende se superar musicalmente quando
tudo isso passar, novos planos e projetos já
estão concretizados no papel!
Nome artístico: Nelly Morais
Nascido em que cidade: Januária MG
Qual é sua maior qualidade? Carismática
E seu maior defeito? Ansiosa demais
Qual é a característica mais importante em
uma mulher? Caráter
E em um homem? Palavra
O que mais aprecia em seus amigos? Lealdade
Sua atividade favorita é: Cantar
Qual é sua ideia de felicidade? Igualdade
Social
E o que seria a maior das tragédias? Perder
o sentido de viver
Quem gostaria de ser se não fosse você?
Minha mãe
Qual é sua viagem preferida? Norte de
Minas
Qual é sua cor predileta? Preta
Uma flor? Rosa Vermelha
Um animal? Cachorro
E seu prato favorito? Lasanha de berinjela
Quais são seus autores preferidos? Augusto
Cury
E seus cantores (as)? Leandro e Leonardo
Seus filmes? A paixão de Cristo
Que superpoder gostaria de ter? De mudar o
que eu quisesse rsrsr
O que mais detesta? Bajulação
Se pudesse viajar no tempo, para onde iria?
Minas Gerais
Como gostaria de morrer? Dormindo
Qual é seu atual estado de espírito? Preocupada
Que defeito é mais fácil perdoar? Um vacilo
Qual é o lema de sua vida? Viver um dia de
cada vez
Momento preferido do dia? Café da manhã
No que pensa quando acorda? Café, rsrsrs
Uma mania? Ops, Café
Gasta muito com? Apetrechos musicais
Sonho de consumo não realizado? Um estúdio em casa
Lembranças de infância? Quando ganhei o
primeiro concurso musical aos 8 anos
Em que ocasião mente? Evito muito
O primeiro beijo? Hummm, rsrsr aos 16
Uma vaidade? Cabelos impecáveis rsrs
Qual é seu maior pecado? Querer que as
pessoas pensem como eu
O que é sagrado para você? Uma alma transparente
Do que não gosta no seu corpo? Meus pés kkk
O que faria com um prêmio de milhões de
reais? Ajudaria muita gente
Qual foi a maior tristeza de sua vida? O falecimento do meu pai
Como foi seu início de carreira? Muito difícil, sem muitas oportunidades
Um ponto turístico de Piracicaba? Rua do Porto
Uma personalidade de Piracicaba: Craveiro e Cravinho
Um fato ocorrido em Piracicaba? Show do
Leonardo no Cristóvão
Um cantor e uma cantora piracicabanos?
Patrícia Ribeiro
Um ator e uma atriz piracicabanos? Roberto
Azevedo e Alice Prestes
O que falta em Piracicaba? Mais espaço
artístico
Uma frase de incentivo: O sucesso só vem
pra quem não desiste
Seu projeto mais recente é: Música: Sentir Amor
Quem será Nelly Morais pós pandemia? Uma
artista mais perseverante, com muito mais
garra e vontade, de levar alegria e emoção que a música proporciona!!!
Foto cedida pela artista

