
LAMENTO
O vereador Thiago Ribeiro

(PSC) usou os 10 minutos desti-
nados aos oradores na 10ª reu-
nião ordinária da Câmara, nesta
quinta-feira (4), para lamentar a
decisão do Governo de São Pau-
lo de determinar a fase verme-
lha do plano de combate à Co-
vid-19 em todo o Estado. “Já me
causa uma tristeza saber que na
próxima segunda-feira (8) estarei
vindo ao meu expediente na Câ-
mara e encontrarei o comércio fe-
chado por duas semanas”, disse.

POUPATEMPO
A partir deste sábado (6), as

82 unidades do Poupatempo fica-
rão fechadas, devido à reclassifi-
cação de todo o Estado para a fase
vermelha do Plano São Paulo. Des-
se modo, os atendimentos presen-
ciais estarão suspensos e os agen-
damentos já realizados serão au-
tomaticamente cancelados. A
medida será válida por 14 dias.

DIGITAIS
É importante reforçar que,

pelos canais digitais, o Poupa-
tempo oferece mais de 120 servi-
ços on-line, que podem ser reali-
zados sem sair de casa, 24 horas
por dia, sete dias por semana.  O
acesso pode ser realizado pelo
portal www.poupatempo.sp.
gov.br ou no aplicativo Poupa-
tempo Digital. E o povo per-
gunta: e dinheiro, e comida?

AGRADECIMENTO — I
Motoristas de aplicativos,

em carreata na tarde de sexta
(5), pela rua Governador Pedro
de Toledo, fizeram questão de
agradecer a deputada estadual
Professora Bebel (PT) por ter vo-
tado contrário ao projeto do go-
vernador João Doria (PSDB) que
possibilitou o aumento do ICMS
no preço de diversos produtos,
entre eles combustíveis e compra
e venda de veículos usados.

AGRADECIMENTO — II
No manifesto, na frente do

escritório político da deputada Pro-
fessora Bebel (PT), na rua Go-
vernador Pedro de Toledo, mo-
toristas de aplicativos enfatiza-
ram o voto contrário da parla-
mentar ao projeto de lei 529, que
está provocando os reajustes no
ICMS em diversos produtos que
afetam diretamente o consumi-
dor, desde hortifrutigranjeiros até
no comércio de veículos usados.

PACOTE
A elevação da alíquota é res-

paldada pela aprovação do Pa-
cote de Ajuste Fiscal estabeleci-
do pela Lei nº 17.293/2020, fru-
to do PL 529, aprovada no ano
passado pela Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo, e
que contou com votos favoráveis
dos deputados Roberto Morais
(Cidadania) e Alex Madureira
(PSD), com domicílio eleitoral em
Piracicaba, parlamentares da
base do governador João Doria.

MULHER
A SJC (Secretaria da Justiça

e Cidadania) lança segunda (8),
Dia Internacional da Mulher, du-
rante uma live às 15h30, a cam-
panha “Direitos iguais: chega de
machismo, chega de preconceito,

chega de feminicídio”, sobre a ne-
cessidade de a sociedade comba-
ter a desigualdade de gênero e a
violência em relação às mulheres.

VIRTUAIS
Devido à pandemia de Co-

vid-19 e a reclassificação do Es-
tado para a fase vermelha do
Plano São Paulo, as ações volta-
das às mulheres serão virtuais.
A população tem a oportunida-
de de conhecer todos os serviços
que os programas e as coorde-
nadorias da Secretaria da Justi-
ça e Cidadania oferecem na área.
A programação das atividades
virtuais pode ser conferida no site
da Secretaria da Justiça, no en-
dereço www.justica.sp.gov.br.

SELAM
Houve alteração no número

do telefone da Selam (Esportes),
que passou a ocupar um novo
prédio ontem, no conjunto do
Engenho Central, onde já está a
Semac (Secretaria da Ação Cul-
tural) faz tempo. O telefone, lá, é
3403-2648, e o detalhe: deixou
de pagar aluguel de R$ 23 mil
mensais no prédio da rua Go-
vernador Pedro de Toledo esqui-
na com a Prudente de Morais.

EM DIA
Nas redes sociais, com bom

humor e espírito crítico, há re-
gistro de uma recomendação
sobre os serviços essenciais,
mantendo seu "comércio fecha-
do". É o balde de água fria que
o governador João Doria decre-
tou ao povo. Por isso, pague em
dia: IPTU, IPVA, água e luz,
aluguel, pedágio, funcionários.
Enfim, tudo em dia e mantenha
as portas fechadas. Falta equa-
ção do senhor governador.

CONTAS — I
Os municípios paulistas pre-

cisam prestar contas das despesas
relacionadas ao enfrentamento da
Covid-19, referentes ao mês de fe-
vereiro, e o prazo foi até ontem (5).
As informações dos gestores e res-
ponsáveis são compiladas pelo
Tribunal de Contas do Estado e
depois disponibilizadas num pai-
nel dentro do site da entidade.

CONTAS — II
E quando o Estado (leia-se

Estado de São Paulo e a República
Federativa do Brasil) prestará con-
ta ao povo brasileiro do combate
eficaz à pandemia da Covid-19?
Difícil entender a regras do jogo,
pois, de agora em diante, os muni-
cípios se compõem em consórcio
para compra das vacinas. É mole?

CONTAS — III
Para o professor e economis-

ta Walter Penninck Caetano, di-
retor da Conam —  Consultoria
em Administração Municipal —
alerta:“A prestação de contas é
uma obrigação do gestor público
e o monitoramento dos gastos é
um direito de todo e qualquer ci-
dadão. Por isso, os gestores de-
vem prestar contas de todos os
gastos públicos com o máximo de
transparência possível”, avisa.

E A FOME?
Quando haverá, professor,

o caminho de volta? Haverá o
momento em que o Estado bra-
sileiro, através das três esferas,
prestará os serviços correta-
mente à população? Há, profes-
sores, crianças querendo ir às
escolas, não para o aprendiza-
do, mas para comer, para saci-
ar a fome. Quando veremos
ações sociais em que o fim da de-
sigualdade seja, efetivamente,
prioridade nas políticas públicas?

Assédio moral sobre bancárias
cresce 140%, aponta pesquisa

Pesquisa Perfil Bancário, realizada pelo Sindban, mostra que 34,13%
das bancárias disseram sofrer assédio contra 14,18% no ano passado

A pesquisa Perfil Bancário,
realizada anualmente pelo Sin-
dban (Sindicato dos Bancários
de Piracicaba e Região) aponta
dados preocupantes em relação
à categoria, sobretudo em rela-
ção às mulheres. Realizada en-
tre 27 de janeiro de 12 de feve-
reiro deste ano, o levantamento
aferiu, por exemplo, que o assé-
dio moral sobre as bancárias
cresceu 140% em relação a 2020.
Este ano, 34,13% delas disseram
sofrem assédio contra 14,18% no
ano passado. “Analisando os
dados, percebemos aumento da
pressão sobre as bancárias, o
que já vinha ocorrendo em anos
anteriores pela ganância de lu-
cros dos bancos. Porém, este
ano eles são ainda mais preocu-
pantes, possivelmente a pande-
mia contribuiu tendo em vista a
tensão que os bancários estão
passando por estarem direto em
contato com público”, avalia
José Antonio Fernandes Paiva
presidente do Sindban. A3

Divulgação/Prefeitura

Sábado é o último dia para
tomar a 2ª dose da CoronaVac

Se encerra neste sábado (6), a
última etapa da vacinação da 2ª
dose contra a Covid-19 para ido-
sos e profissionais de saúde vaci-
nados pela primeira vez entre 6 e
13 de fevereiro. A vacinação será
realizada nas UBSs do Centro, Vila
Independência e Jardim Alvora-

da e nos Crabs da Vila Rezende e
Santa Teresinha, das 8h às 16h.
Piracicaba já recebeu 35.262 doses
das vacinas CoronaVac e Oxford/
AstraZêneca e já vacinou 28.228
pessoas. Quem fez o agendamento
pelo site da Prefeitura, no Vacina-
Pira, será imunizado das 8h às 14h.

Aqueles que não conseguiram fa-
zer o agendamento pelo VacinaPi-
ra e se encaixam no perfil dos pro-
fissionais de saúde e idosos vaci-
nados pela primeira vez entre 6 e
13/02, devem procurar uma das
cinco unidades disponíveis após as
14h para receberem a 2ª dose. A6

Quem fez o agendamento pelo site da Prefeitura, no VacinaPira, será imunizado das 8h às 14h
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Dia da Mulher:
JJ. Ortíz faz
recital on-line
na Empem

O concerto do pianista José
Jesús Ortíza, antes agendado
para ser gravado no Teatro Dr.
Losso Netto, foi transferido para
a Empem (Escola de Música de
Piracicaba Maestro Ernst Mah-
le). Em homenagem ao Dia In-
ternacional da Mulher, será
transmitido segunda (8), às 20h,
pela página do pianista: https://
www.facebook.com/pianistajjortiz.
A mudança ocorreu porque Pira-
cicaba entrou na fase vermelha
do Plano São Paulo de combate
ao coronavírus. O recital terá a
participação da cantora Carol
Marques (The Voice Brasil e Má-
quina da Fama), além de Dani-
ela Alarcon, Gustavo Alarcon,
Pedro Sanches, Sara Carvalho e
Henrique Carvalho, alunos de
Ortiz na Empem. Ingressos soli-
dários podem ser adquiridos
pelo telefone: (19) 9 92695956.

Mais uma medida para ten-
tar conter o avanço do corona-
vírus no município. Diante da
grande quantidade de festas e
reuniões sociais que vem ele-
vando o número de contágios,
a Prefeitura de Laranjal Pau-
lista promulgou esta semana

Laranjal Paulista: lei
para evitar aglomerações
e festas clandestinas

uma nova lei (3.330 de 2 de mar-
ço de 2021) que tem como objeti-
vo evitar aglomerações. Multas
serão entre R$ 500 e R$ 15.000
e fiscalização será pela Guarda
Municipal e autoridades sanitá-
rias, de acordo com lei assinada
pelo prefeito Dr. Alcides. A9
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Recorde de mortes por Covid-19
e a omissão de Bolsonaro

Alexandre Padilha

O Brasil demorou
 11 meses para
chegar à marca

de 200 mil vidas perdi-
das pela Covid-19 e me-
nos de 50 dias para re-
gistrarmos mais de 50
mil mortes. No último
dia 3, ultrapassamos os Estados
Unidos e assumimos a liderança
no mundo como o país que mais
registra novos casos de coronaví-
rus por dia. Estamos batendo re-
cordes de óbitos diários e quem ain-
da não percebeu que vivemos o pior
momento da pandemia, de fran-
ca expansão, não vive no Brasil.

Como médico, acompanho di-
ariamente o estado de saúde de
pacientes com Covid-19 e o drama
de suas famílias em busca de lei-
tos de enfermaria e UTI. O cenário
é devastador. As novas variantes
da Covid-19 transmitem mais rá-
pido e acometem o público mais
jovem. Não à toa, hoje todos os es-
tados do país apresentam mais de
70% dos leitos de UTI ocupados.

O estado de São Paulo tam-
bém registra essa média de ocupa-
ção dos leitos, tanto nos hospitais
públicos quanto nos privados.
Acredito que ninguém imaginou
que um dia veríamos hospitais
privados como Sírio Libanês e Al-
bert Einstein com fila de espera
para UTI, com 100% de ocupa-
ção. Ou seja, com Covid-19, a pes-
soa pode ter o dinheiro que tiver
e mesmo assim não vai ter uma
vaga disponível em leito de UTI.

Diante deste cenário, preci-
samos perceber a gravidade e
ouvir mais a ciência, os médicos
e profissionais da saúde e quem
defende a vida ou tragédia hu-
mana que está em plena condu-
ção no país será maior em 2021.

Com quase 2 mil mortes diá-
rias, ainda vemos o Presidente
da República fazendo pouco caso
do isolamento como medida de
proteção, do uso de máscaras e
do fechamento dos serviços não
essenciais. Para ele, essas medi-
das são "mimimi" e "frescura".

Sua intransigência e irres-
ponsabilidade na aquisição de
vacinas para o povo brasileiro
é denunciada diariamente.
Como não ficar indignado com
um país que é referência mun-
dial de imunização ficar na lan-
terna na compra de vacinas?

Coube ao Congresso Nacional
se unir para aliviar o sofrimento
da população. Desde o início da
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pandemia, foram apro-
vadas medidas para
pressionar Bolsonaro a
fazer o que é de respon-
sabilidade dele, mas que
ele não faz. Tudo o que
o governo precisava e
precisa para abrir leitos
de UTI, ampliar testes e
levar vacina para a po-

pulação, o Congresso assumiu a
responsabilidade e não desistiu de
auxiliar os estados e municípios.

No ano passado, aprovamos
a Medida Provisória da Vida, que
garante a vacinação imediata da
população. Nela, o Ministério da
Saúde é obrigado a prestar contas
sobre compras e aplicação das va-
cinas com listas públicas, a permi-
tir a compra de vacinas já autori-
zadas pela Anvisa aos estados e
municípios quando o Ministério da
Saúde não garantir doses, agilizar
a compra de vacinas cientificamen-
te comprovadas seguras e apresen-
tar um Plano Nacional de Imuni-
zação coordenado pelo Ministé-
rio da Saúde em conjunto com
estados e municípios para que
as diretrizes deste plano aten-
dam as pessoas mais vulnerá-
veis e os trabalhadores da edu-
cação. Todas essas ações foram
vetadas por Bolsonaro esta sema-
na. Entramos com um pedido ao
Supremo Tribunal Federal para
que os vetos sejam derrubados.

Bolsonaro, todos os dias, ani-
quila a possibilidade do Brasil de
vencer a pandemia com seu dis-
curso mentiroso e genocida, ba-
nalizando o recorde diário de
mortes pela doença e fazendo o
país ser reconhecido mundialmen-
te como fracasso no combate à
Covid-19. Não faltam crimes de
responsabilidade e é preciso que
todos estejamos unidos para fa-
zer o que o maior representante
do país não faz: salvar vidas.

———
Alexandre Padilha, mé-
dico,  professor uni-
versitário e deputa-
do federal (PT-SP)

O rio Piracicaba e o salmo do rei Davi
Quando contemplo, da ja-

 nela do meu apartamen-
to, o belíssimo rio Piraci-

caba, recordo da também belís-
sima frase do Rei Davi: “Flumi-
nis impetus laetificat civitatem
Dei” (Salmo 45, 5). Como são,
infelizmente, cada vez menos
numerosas as pessoas que ain-
da cultivam e entendem o idio-
ma do velho Lácio, traduzo: “o
ímpeto do rio (ou o rio caudalo-
so) alegra a cidade de Deus”.

Essa frase bíblica, que pode-
mos aplicar perfeitamente ao
nosso rio Piracicaba, além de seu
sentido místico e simbólico, tem
também um sentido material e
prático. Para uma cidade, real-
mente, é benéfica e causadora de
alegria a presença de um rio com
águas abundantes. Para se en-
tender o sentido dessa frase, há
que inseri-la no contexto do cita-
do salmo, mais especificamente
dos seus primeiros seis versícu-
los: “Salmo para o fim, dos fi-
lhos de Coré, para os mistérios.
Deus é nosso refúgio e nossa
força; nosso auxílio nas tribu-
lações que nos cercavam de to-
das as partes. Por isso não te-
meremos ainda que a terra seja
abalada, e sejam transladados
os montes para o meio do mar.
Bramaram e turbaram-se suas
águas; estremeceram os mon-
tes pela sua fortaleza. Um rio
caudaloso alegra a cidade de
Deus; o Altíssimo santificou seu
tabernáculo. Deus está no meio
dela, não será comovida; Deus
a ajudará desde o raiar do dia.”

O sentido místico e anagógi-
co do salmo 45 foi explicado pelo
jesuíta São Roberto Bellarmino
(1542-1621), na sua “Explanatio
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in Psalmos”, que costuma ser edi-
tada como complemento à monu-
mental obra “Commentaria in
Scripturam Sacram”, do exegeta
Pe. Cornélio a Lapide (1567-1637),
também da Companhia de Jesus.

São Roberto Bellarmino come-
ça por dizer que alguns autores
mais recentes entendiam o salmo
45 como sendo um cântico de ação
de graças do rei Davi, pela vitória
que obteve com o auxílio de Deus
sobre seus inimigos, mas esse não
era o entendimento dos antigos
Padres da Igreja, como Santo
Ambrósio, São Jerônimo, Santo
Agostinho, São Basílio, São João
Crisóstomo, Teodoreto e Eutímio,
que com grande consenso ensina-
ram que esse salmo deve ser en-
tendido como tratando da liberta-
ção da Igreja Católica de seus per-
seguidores infiéis. O título do sal-
mo, segundo esses autores anti-
gos e o próprio São Roberto Belar-
mino, confirma essa interpretação:
se se destina “para o fim” e “para
os mistérios”, não podia referir-se
a fatos passados, mas somente a
futuros e ainda desconhecidos.

A referência aos montes
que estremecem e são transla-
dados para o meio do mar agi-
tado, seguida da alusão ao rio
caudaloso que alegra a Cidade
de Deus, tem uma explicação
muito bonita, em sentido figura-
do, que é dada por São Basílio e
São João Crisóstomo, e endossa-
da por São Roberto Bellarmino:

“Podem todas essas coisas ser
entendidas de modo figurado, en-
tendendo-se por terra os homens
terrenos; por montes, não somen-
te os homens terrenos, mas aque-
les que têm poder e são soberbos,
como o eram os grandes reis ini-

migos da Igreja; por mar, se en-
tende a amargura da tribulação e
dos sofrimentos que nos últimos
tempos envolverão a todos os ím-
pios. É desse modo que a terra será
abalada quando os ímpios que
amam a terra se abalarem, turba-
dos com temor horrível, como diz
o Livro da Sabedoria, 5, 2. E os
montes serão transladados para o
meio do mar, quando os antigos
grandes reis que perseguiam a
Igreja forem mergulhados no mais
profundo abismo, e então brama-
rão e se turbarão as águas dos
mares, quando a futura última
tribulação de modo horrível tur-
bar os ímpios, e os seus reis, ante a
força de Deus, porque então se
manifestará quão grande é o po-
der da cólera de Deus contra os
pecadores. Mostra [o salmo] a se-
guir porque o povo de Deus não
temerá quando se turbar a terra e
os montes forem transferidos no
meio do mar; e diz a razão disso,
porque, em lugar da abundância
de amargura que turbará os ímpi-
os, será dada à Igreja uma abun-
dância de felicidade, que a enche-
rá de regozijo, e em lugar da ins-
tabilidade dos montes, que se ve-
rão lançados no meio do mar, à
Igreja será dada uma perpétua es-
tabilidade, porque Deus estará no
meio dela. E diz que o ímpeto do
rio alegrará a cidade de Deus, ou
seja, não temerá  o povo de Deus
quando se turbar a terra, porque
não invadirão a Igreja as ondas do
mar amargo; mas, pelo contrário,
as águas doces e claras do rio com

grande ímpeto, e evidentemente
em grande quantidade, com
abundância de felicidade a alegra-
rão. (...) E conclui mostrando de
onde e quando se darão essas coi-
sas, ao dizer que Deus a ajudará
desde o raiar do dia, ou seja, no
início do dia da eterna felicidade.
A Escritura, com efeito, compara
o tempo da infidelidade às trevas
da noite, o tempo da fé à aurora,
e a visão de Deus à claridade do
dia (Rom. 13, 12)”. (Roberti Be-
llarmini Politiani ... Explanatio
in Psalmos. Veneza: Thomas
Bettinelli, 1747, pp. 166-167).

Desde os tempos mais recu-
ados da História, as povoações e
cidades, na sua imensa maioria,
quase sempre se formaram à bei-
ra de algum curso de água. Mes-
mo as cidades litorâneas, nor-
malmente se situam junto à foz
de algum rio, que lhes fornece
água doce. Raríssimas são as ci-
dades não banhadas por algum
rio em função do qual vivam.

O rio Piracicaba representa,
para nossa cidade, uma verda-
deira bênção. Seria impensável a
cidade de Piracicaba sem seu rio.
Ainda que, por hipótese, fosse pos-
sível abastecer suficientemente a
cidade com gigantescos poços ar-
tesianos ou com água trazida de
outras partes, Piracicaba não te-
ria razão de existir sem o seu rio.

———
Armando Alexandre dos
Santos, licenciado em
História e em Filosofia,
doutor na área de Filo-
sofia e Letras, mem-
bro do Instituto Histó-
rico e Geográfico Bra-
sileiro e da Academia
Portuguesa da História

8 de Março de 2021:
Mulheres Lutam pela Vida!

Professora Bebel

Neste 8 de Março —
Dia Internacional
da Mulher — ,

nós, mulheres trabalha-
doras de todas as raças e
etnias, orientações sexu-
ais, com deficiências, qui-
lombolas, indígenas, do campo e
das cidades; mães, filhas, irmãs,
avós, bisavós, reafirmamos nos-
sa vocação para resistir e lutar.

Lutar contra a discrimina-
ção, as desigualdades e a violên-
cia de gênero que historicamente
a sociedade machista tenta nos
impor. Mas lutar e resistir num
contexto de persistência da pan-
demia do Coronavírus, quando as
mulheres são as mais atingidas e
penalizadas, seja no mercado de
trabalho, na violência doméstica
e feminicídios, na carestia cres-
cente e no desalento da fome.

Vivemos tempos estranhos e
violentos após o Golpe contra a
Presidenta Dilma Rousseff, com
Jair Bolsonaro capitaneando um
governo federal verdadeiramente
genocida que, ao negar delibera-
damente a Ciência e as evidências
da letalidade da pandemia, pro-
mover medicamentos comprova-
damente inúteis e danosos ao
combate à doença e estimular
aglomerações, o não uso de más-
caras pela população e movimen-
tos antivacina, se posicionar con-
tra o isolamento social e se des-
responsabilizar da condução na-
cional da saúde pública. Ele é, sem
dúvida, o maior responsável pela
perda de mais de 250 mil vidas!

Aqui no Estado de São Pau-
lo, o governador João Doria – ali-
ado na eleição de Bolsonaro -,
adotou o gerenciamento da quan-
tidade de mortes como política
pública. A testagem da população
e monitoramento das contamina-
ções com isolamentos dirigidos
nunca foram implementados.
Doria utiliza a vacinação como
moeda eleitoreira, enquanto pri-
vatiza e desmonta serviços públi-
cos e atende às pressões do mer-
cado em detrimento das vidas.
Um caso exemplar é a insistência
de Doria na volta às aulas pre-
senciais neste momento de explo-

são de casos, internações
e mortes pelo coronavírus.

Neste cenário trági-
co, as mulheres são 70%
das pessoas que traba-
lham nos setores de saú-
de e cuidados, os mais
expostos à contaminação.
Elas são 54% da força de

trabalho informal – sem nenhu-
ma proteção trabalhista e social.
As empregadas domésticas foram
as primeiras trabalhadoras a per-
der o emprego e a renda, além de
se contaminarem nas casas dos
patrões que voltam contaminados
da Europa e Estados Unidos. Na
educação, as mulheres são mais
de 90% da força de trabalho. Na
pandemia, houve um agravamen-
to da violência doméstica e aumen-
to dos casos de feminicídio, cau-
sando a morte de 3 mulheres to-
dos os dias no país. As mulheres
pobres e as mulheres negras são
ainda mais penalizadas, sem aces-
so a políticas públicas, moradia, sa-
neamento básico, proteção social.
Exigimos a continuidade do Auxí-
lio Emergencial proposto e apro-
vado pelo Congresso Nacional.

Como Deputada Estadual é
meu dever denunciar tantas vio-
lências contra as mulheres e as
políticas genocidas que nos atin-
gem; e é minha opção política e de
vida me colocar junto das mulhe-
res paulistas e lutar ao seu lado.
Na condição também de Presi-
denta da Apeoesp, reafirmo nos-
sa campanha Em Defesa da Vida
– contra a volta das aulas pre-
senciais enquanto não ocorra a
vacinação dos profissionais da
educação e as condições sanitári-
as das escolas sejam garantidas.

Pela Vida das Mulheres e
de toda a população!

———
Professora Bebel, depu-
tada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp
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Pandemia prejudica
muito as mulheres

Barjas Negri

Quando estamos
próximo de mais
um Dia Interna-

cional da Mulher, o
meu artigo de hoje dis-
cute uma questão rele-
vante que afeta todas
as mulheres. A pande-
mia do Coronavírus prejudicou
a todos, mas foi mais forte e cru-
el com as mulheres. Não é de-
mais lembrar que o conjunto das
normas sociais atribui à maior
parte das mulheres a responsa-
bilidade pelos trabalhos domés-
ticos e pelo cuidado dos filhos.

Ao termos o distanciamento
social com o fechamento total ou
parcial de muitos estabelecimen-
tos comerciais e de serviços onde
predominam empregos femininos,
não é difícil compreender o impac-
to sobre a força de trabalho femi-
nina. Além disso, o fechamento das
escolas levou e manteve muitas
mulheres em casa, responsáveis
pelas atividades domésticas e do
cuidado das crianças que estão
impedidas em ir para a escola.
Tudo isso transformou as mu-
lheres em grandes perdedoras.

Quanto mais simples, quan-
to menos escolarizadas e quanto
menos qualificadas, essas mulhe-
res foram mais prejudicadas com
perda de emprego e de renda. O
caso das empregadas domésticas
e diaristas são os mais emblemá-
ticos pois mais de 1,5 milhão de-
las em todo o Brasil perderam
seus empregos logo no início da
pandemia. É uma pena e ocorre
demora em suas recontratações.

Com escolas fechadas essas
mulheres ficam em casa com
seus filhos e perdem oportuni-
dades de tentarem voltar ao
mercado de trabalho formal ou
informal. Ainda bem que o au-
xílio emergencial do Governo
Federal auxiliou essas mulhe-
res. Agora, o auxílio acabou e a
retomada da economia é lenta,
gerando poucas oportunidades
de emprego para as mulheres.

Para compreender um pou-
co mais essa questão, vale men-
cionar que em 2020 foram gera-

(...) T(...) T(...) T(...) T(...) Tudo issoudo issoudo issoudo issoudo isso
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grandesgrandesgrandesgrandesgrandes
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dos apenas 142,6 mil
empregos com carteira
assinada: 230,2 mil para
homens e demissão de
87,6 mil mulheres. No
setor informal isso não
foi diferente e pode ter
sido mais profundo.

Agora, o debate
sobre abertura parci-

al de escola pode dar alguma
luz para que mais mulheres
possam voltar a ocupação no
mercado de trabalho. Com a
ampliação da vacinação contra
o Coronavírus, poderemos ter a
médio prazo a retomada da ati-
vidade econômica, trazendo alen-
to para o mercado de trabalho e,
em especial, para as mulheres.

O debate a respeito da rea-
bertura gradual de estabelecimen-
tos de serviços e comerciais tam-
bém pode sinalizar mais oportu-
nidades para novos empregos
para as mulheres. No entanto,
tudo tem que ocorrer gradativa e
simultaneamente para ter benefí-
cios para as mulheres: vacinação,
reabertura do comércio, reaber-
tura de escolas e retomada da eco-
nomia. Ao mesmo tempo, será
preciso aplicar recursos públicos
para amplo programa de quali-
ficação e requalificação profis-
sional no âmbito municipal para
dar um pouco mais de alento e
oportunidade às mulheres.

Essa é uma análise geral para
o Brasil, que se aplica perfeita-
mente nos municípios médios de
São Paulo onde Piracicaba pode-
ria dar exemplo. Para isso, basta
ter iniciativa, desprendimento e
articulação entre o setor público,
os sindicatos de trabalhadores, as
entidades empresariais, envol-
vendo os especialistas em qualifi-
cação profissional. Basta querer.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba

José Renato Nalini

No discurso, o professor con-
tinua a ser a profissão mais
importante do mundo. É

dele que depende o amanhã. Um
futuro cada vez mais incerto, pois
as verdades de ontem parece que
ruíram. Tudo está líquido, como
queria Bauman, tendendo a eva-
porar. O que surgirá em seguida?

O inesperado está à espreita
e a futurologia converteu-se
num exercício surreal. Ninguém
consegue prever o que acontece-
rá em uma semana. Quanto mais
ousar um profético prognóstico
para as próximas décadas.

O que se sabe é que o mundo
mudou. Somos manipulados pela
inteligência artificial, cujos algorit-
mos nos conhecem melhor do que
nós mesmos. Até porque a ciência é
neutra e nossa autoimagem é fala-
ciosa. Tendemos a nos enxergar
melhor do que os outros nos veem
e nossa honra subjetiva quase nun-
ca vai coincidir com a honra objeti-
va. O que o mundo pensa de nós.

Os nativos digitais parecem
ter nascido com chip que os habi-
lita a desenvolto manuseio das bu-
gigangas digitais disponíveis. Os
millenials não conseguem assimi-
lar a cultura analógica, para eles
não somente superada, mas ver-
dadeiramente anacrônica e necro-
sada. E isso nem sempre é com-
preendido por nossa geração.

Aulas prelecionais com a
transmissão de conhecimentos
muita vez desatualizados, não
convencem o jovem a permanecer
atento. Daí o sucesso da estraté-
gia TED, com a concentração de
mensagem nos dez minutos inten-
samente sorvidos pelos ouvintes.

O professor precisa se atuali-
zar. Não é a melhor palavra, mas
reciclagem dá uma ideia do que
precisa ser reinventado em maté-
ria de ensino. A utilização híbrida
veio para ficar. Conteúdo forneci-
do pela internet para posterior dis-
cussão, debate, análise e orienta-
ção, formação de uma opinião crí-
tica do alunado, por mestres que
se convençam de que não são mais
eles os detentores do conhecimen-
to. Devem ser indutores da curio-
sidade do educando, que terá con-
dições de desenvolver pesquisa e
chegar a uma análise pondera-
da do material disponível, com a
ajuda do educador. Este precisa
ser uma espécie de professor par-
ticular. Identificar o ritmo de
apreensão de cada estudante,
fornecer um apoio individualiza-
do, fazer desabrochar as poten-
cialidades de que cada ser hu-
mano é naturalmente dotado.

É preciso abandonar a es-
tratégia convencional, que já era
criticada há séculos por Mon-
taigne, para abrir espaço à ou-
sadia e à audácia. À experimen-
tação. Há riscos e há perigos. Mas
tudo é melhor do que tentar pa-
dronizar aquilo que se deve ofe-
recer no cardápio da escola.

Os estudantes de hoje já es-
tão insertos no mundo tecnoló-
gico. Dominam os games, sabem
o que são apps, interessam-se
por robóticas, drones, labs, co-
nhecem o desafio de explorar o
mundo real versus o digital. Que-
rem aprender a programar, a
extrair funcionalidades e a usar
de forma híbrida a conjugação
de várias das tecnologias dispo-
níveis. Se possível, criar outras.

Realidade virtual, realidade
aumentada, inteligência artifici-
al, internet das coisas, criptogra-
fia e segurança, biometria, é algo
que a juventude conhece melhor
do que a imensa maioria dos pro-
fessores. A convivência equilibra-
da entre o mundo real e o virtual
permitirá um desenvolvimento
pedagógico do alunado, com vis-
tas à redução do perigo de mer-
gulho irreversível numa realida-
de fantasiosa e imaginativa, o que
resultaria em nefasta alienação.

Há expertos nas mais mo-
dernas tecnologias que precisa-
riam oferecer tais ferramentas
aos professores. A Universidade,
as grandes empresas, os institu-
tos científicos, os luminares nas
mais diversas áreas deveriam
adotar um professor. Há muitos
docentes que têm noção da insu-
ficiência daquilo que lhes foi en-
sinado ao tempo de sua prepara-
ção à docência. E querem acom-
panhar o vertiginoso ritmo da
Quarta Revolução Industrial.

A adoção de um docente, in-
formal e efetiva, proverá o Brasil
de um profissional renovado,
aquele imprescindível para a re-
tomada do desenvolvimento,
hoje tão distante, consideradas
as prognoses extraíveis de nossa
performance educacional, com-
parada com a de países em situ-
ação aparentemente análoga.

Não se espere providência
governamental. Educação é algo
cuja urgência e seriedade não se
adaptam ao ritual da política
partidária, ao menos em ponde-
rável parte da estrutura estatal
preordenada a promovê-la.

Quem acredita em Demo-
cracia Participativa tem o de-
ver de atuar para implementá-
la. Desistir é condenar algumas
gerações a um porvir caótico.
Não é isso o que esperam e que-
rem os brasileiros de bem.

———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
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Assédio moral sobre bancárias
cresce 140%, aponta pesquisa
Pesquisa Perfil Bancário, realizada pelo Sindban, mostra 34,13%
delas disseram sofrer assédio contra 14,18% no ano passado

Ao abrir os olhos percebi a
beleza que ali preenchia
  todo o ambiente. Crian-

ças chegavam neste ambiente e
tive que me levantar para aco-
lhê-las e brincar com elas. Em
caravana chegam nossos amigos
espirituais da Colônia Manto da
Luz. O Mentor, amorosamente
diz. Estas nossas crianças, sem-
pre à frente de seu Tempo. Estão
felizes, pois, reencarnarão no pla-
neta Terra a partir das primei-
ras horas de dois mil e vinte e
um. Com a amada, querida e es-
timada Alma gêmea, seguimos
em Missão Socorrista. Em segun-
dos e com grande interesse, já
estávamos aprendendo no pla-
no espiritual. Seguimos agora
para a biblioteca Universal e o
nosso interesse cresceu, em re-
lação aos pergaminhos e livros
e passei a lê-los com gosto. E
ali, quase que todos, sentiam
saudades de seus antigos lares
e de seus familiares. As horas
eram agradáveis e eu me sen-
tia sempre alegre e feliz. Para
tudo havia uma resposta deli-
cada e sábia. Aprendemos com
amorosidade e muita facilida-
de, como se recordássemos do
que já se conhecia há milênios.

Já na sala de reuniões, o que
me chamava à atenção era quan-
do um dos presentes contava fa-
tos de sua Existência pretérita.
E, aos poucos, fui percebendo a
importância de cada desencarne.
Cada um tinha uma história in-
comum, consequências de erros e
acertos de outras experiências
pretéritas. Foi emocionante e gra-
tificante. O Mentor se aproximou
e disse. Vou narrar a vocês a his-
tória de minha encarnação ante-
rior. Passamos por momentos di-
fíceis, mas fomos vivendo. Morá-
vamos em um sítio. Quando esta-
va com onze anos ao acordar sou-
be que desencarnara. Aqui me
senti feliz, o tempo foi passando e
tudo parecia normal. Tantos, por
não entenderem o que seja a mor-
te do corpo, desesperam-se dian-
te do desencarne de um ente que-
rido. A morte é apenas a mudan-
ça de endereço. Choram e cha-
mam por eles, deixando-os in-

tranquilos e tristes aqui. É preci-
so tentar se equilibrar nos mo-
mentos difíceis. O tempo sempre
ajuda os entes queridos e aca-
bam tendo de enfrentar os desa-
fios da vida, e o desespero dos
primeiros tempos sempre passa.
A saudade afeta os dois Mun-
dos. Todos os presentes ficaram
emocionados e entenderam a
mensagem. A reencarnação não
erra de endereço. Um dos parti-
cipantes pediu licença e permis-
são e disse. Amado Mestre e que-
ridos irmãos. A todo o momento
a Existência exige confiança e de-
vemos nos manter tranquilos
para ajudar a quem sempre pre-
cisa. Ore com fé e converse sem-
pre com nosso irmão e exemplo
a ser seguido, o Mestre Jesus
Cristo. Assim que a reunião fi-
nalizou seguimos em caravana
e em um piscar de olhos já está-
vamos em nosso Lar terreno.

Amados e queridos leitores.
A consciência da vida espiritual
é um privilegio. Não se perturbe
mais com as pequenas coisas,
acontecimentos e com alguns er-
ros que estão apenas apegados à
matéria. Liberte-se desses senti-
mentos. Estar aqui é uma graça
Divina e devemos agradecer
sempre. Estar aqui não é um pri-
vilégio, é merecimento. Nada há
a temer, pois, a Lei do Universo é
que semelhantes se atraem, so-
mos todos levados após a morte
do corpo para onde fizermos por
merecer. Ainda há tempo. Conhe-
ça a Lei do perdão, conheça o
Evangelho e a vida do Mestre Je-
sus Cristo, entretanto, siga os
seus ensinamentos, pratique os
bons exemplos e jamais perca o
entusiasmo. Aqui e lá estuda-
mos, trabalhamos e continuamos
a educar-nos e evoluir, porém
lá não perdemos a individuali-
dade e a consciência de nossa
última encarnação. Vibre com
carinho, Ore e mande sempre
pensamentos de amor e otimis-
mo. A prece sincera nos dá a
tranquilidade necessária. Vigiar
e Orar. É na Luz que há toda res-
posta delicada e Sábia. Nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

É na Luz que há toda
resposta delicada e sábia

Homofobia – Conceito (I)
Minha amiga e advogada

Dra. Adriana Nepomucena, em
seu artigo “Homofobia x Hete-
rofobia?” deixa claro que o
medo/aversão à homossexua-
lidade caracteriza homofobia,
mas se declarar contra a ho-
mossexualidade não caracteri-
zaria homofobia. Em sua ob-
servação pessoal e como profis-
sional do Direito, em contato
constante com a diversidade
das pessoas, tem havido um
equívoco no uso da terminolo-
gia ‘homofobia’. “É preciso dis-
tinguir duas figuras, a de ser
homofóbico e a de ser contra a
homossexualidade”, esclarece.

Ser homofóbico é crime,
mas ser contra a homosse-
xual idade é  um dire i to  de
qualquer cidadão, e a mídia
está se perdendo nisso.

Fonte: http://adriana
nepomucena.blogspot.com/

de considerar a subjetividade
daquele que faz tal avaliação.

Quando você interpreta al-
guém como pessoa boa, está uti-
lizando sua escala de valores e
princípios como parâmetros. Dis-
so facilmente se deduz que o
grupo de pessoas boas ou ruins
é relativo ao avaliador, portan-
to mutável de um para outro.

Outra coisa a se levar em
consideração são nossas identi-
ficações. Tendemos a ver como
boas as pessoas que refletem
nosso modo de sentir, pensar e
agir na vida, assim como os vín-
culos afetivos interferem em
nossa avaliação. Nosso círculo
social, familiar e até profissional,
salvo exceções, tende a ser por
nós avaliados positivamente.

Elenquei apenas alguns fato-
res que podem estar lhe condu-
zindo à generalização da questão.

"A homofobia é como o
racismo, o anti-semitismo e

outras formas de intolerância
na medida em que procura

desumanizar um grande grupo
de pessoas, negar a sua

humanidade, dignidade e
personalidade" (Coretta

Scott king, ativista e líder
dos direitos civis, 1998).

O tema demanda critérios
racionais e válidos para nortear
um debate que aplaque os âni-
mos de ambas as partes. Ho-
mofobia é o medo, aversão ir-
reprimível, atitudes e senti-
mentos negativos em relação a
lésbicas,  gays,  bissexuais,
transgêneros e intersexuais
(Wikipédia). As definições refe-
rem-se à antipatia, desprezo, pre-
conceito. Comportamento crítico
e hostil, discriminação e violên-
cia baseada na percepção de uma
orientação não heterossexual.

Porque só acontecem coi-
sas ruins a pessoas boas e só
coisas boas a pessoas ruins?

Giovana

A questão está muito gene-
ralizada. Coisas boas e ruins
acontecem a qualquer tipo de
pessoa como uma consequência
da vida. Por isso sua afirmação
não se sustenta na realidade.

O que me parece mais plau-
sível se pensar é que em nosso
entendimento boas pessoas me-
recem ser premiadas com boas
coisas, valendo o inverso a más
pessoas, e a vida não é tão lógi-
ca assim. Aliás, há mais ques-
tões subjacentes à sua pergun-
ta. Sob que critérios você avalia
alguém como pessoa boa ou
ruim? Apesar de aparentemen-
te óbvia, essa pergunta quando
analisada criteriosamente tem

INTERATIVO

“Nunca fui capaz de responder à grande pergunta:
o que uma mulher quer?” (Sigmund Freud)
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A pesquisa Perfil Bancário,
realizada anualmente pelo Sin-
dban (Sindicato dos Bancários
de Piracicaba e Região) aponta
dados preocupantes em relação
à categoria, sobretudo em rela-
ção às mulheres. Realizada en-
tre 27 de janeiro de 12 de feve-
reiro deste ano, o levantamento
aferiu, por exemplo, que o assé-
dio moral sobre as bancárias
cresceu 140% em relação a 2020.

Este ano, 34,13% delas disse-
ram sofrem assédio contra 14,18%
no ano passado. “Analisando os
dados, percebemos aumento da
pressão sobre as bancárias, o que
já vinha ocorrendo em anos ante-
riores pela ganância de lucros dos
bancos. Porém, este ano eles são
ainda mais preocupantes, possivel-
mente a pandemia contribuiu ten-
do em vista a tensão que os ban-
cários estão passando por estarem
direto em contato com público”,
avalia José Antonio Fernandes
Paiva presidente do Sindban.

AFASTAMENTOS - Ou-
tros dados que avalizam essa

análise são o das mulheres ban-
cárias afastadas por doenças re-
lacionadas ao trabalho. Um
crescimento de 75,1% em rela-
ção ao levantamento anterior.

MEDICAMENTOS - A
mesma tendência de aumento é
percebida nas mulheres bancári-
as que fazem uso de medicamen-
tos controlados. Enquanto a pes-
quisa passada apontava o uso
desse tipo de medicamento por
15,98%, em 2021 o número saltou
para 23,81%, um aumento de 49%.

ESCOLARIDADE – Ao se
comparar o nível de escolaridade
entre bancárias e bancários, per-
cebe-se que as mulheres estão mais
qualificadas em quase todos os
níveis. Elas têm 15% a mais ensino
superior, 10% a mais de MBA e
80% a mais de mestrado. De ou-
tro lado, os homens têm 30% a
mais de pós-graduação. No caso
das certificações específicas para
atuação no setor financeiro, há
mais 18,9% de homens com cur-
so CPA 10, enquanto há 19,6%
mais mulheres com CPA 20.

DISCRIMINAÇÃO – Ape-
sar de as mulheres representarem
mais de 52% da categoria, a dis-
criminação no mercado de traba-
lho também em apontada em rela-
ção às bancárias. Na função de
entrada da categoria, a de escri-
turário, há mais 27% de mulhe-
res. Entretanto, na função de ge-
rente geral há mais 46% de ho-
mens. Entre os postos intermedi-
ários há um certo equilíbrio. A
renda das mulheres só é maior
que a dos homens nas duas fun-
ções de menor salário na categoria.

Na faixa de maior salário há
mais 888% de homens, se compa-
rado ao número de mulheres. Mes-
mo assim, a renda das bancárias
em relação à composição dos ren-
dimentos da família cresceu 6,93%,
se comparada ao levantamento
anterior, o que pode apontar perda
de poder aquisitivo nas famílias.

O ano de 2020 foi marcado
pelas demissões na categoria.
Alguns dados apontam de 12
mil bancários foram demitidos.
O número de mulheres negras

que já era insignificante na ca-
tegoria ficou ainda menor. Em
2020 elas representavam 2,15%
da categoria. Hoje são apenas
1,59%. Uma redução de 26%.

TELETRABALHO – Um
cenário novo para a categoria em
2020 foi a introdução do teletra-
balho, sobretudo por conta da
pandemia. Entre as mulheres ban-
cárias, 19,05% estão em teletra-
balho por decisão do banco,
13,5% por pertencerem ao grupo
de risco e 3% delas por conviverem
com pessoas do grupo de risco.

Na opinião de Angela Ulices
Savian, vice-presidente do Sindban,
há ainda muito para se conquistar
na categoria bancária para que haja
equidade de gênero “As mulheres
têm mais escolaridade, têm mais
cursos de certificação então qual a
razão de não estarem pelo menos
em nível de igualdade nos cargos
de decisão e com os maiores salá-
rios? Esse é o nosso desafio, além
é claro de diminuir o assédio e a
pressão sobre as metas que tem
adoecido as bancárias”, concluiu.

MMMMMELHORIASELHORIASELHORIASELHORIASELHORIAS

Força-tarefa para
avenida Laranjal Paulista

Turismo em movimento
Fabio Pontes

Estabelecer um
ambiente de ne-
gócios atrativo

para o empresariado,
condizente com o pa-
drão de qualidade que
o turista espera, de-
manda muito esforço. E essa ma-
nobra vai muito além das divisas
do município em que o setor per-
forma. Em Brotas, a Secretaria
Municipal de Turismo tem firmado
parcerias e busca articulações na
esfera internacional na intenção
de alçar voos ainda mais altos.

A estância é uma das entusi-
astas na inserção de indicadores
do turismo nos estudos de produ-
tividade elaborados pela Funda-
ção Seade. Para todo negócio, é
indispensável analisar dados de
oferta e demanda e geração de
empregos. Brotas, neste particular,
é uma estância turística que tem
atuação destacada na economia de
serviços, impulsionada pela ativi-
dade turística, que anda lado a
lado com o agronegócio. Iremos
inserir, já a partir de abril, os indi-
cadores do voucher turístico, prin-
cipal termômetro do desempenho
do setor e do retorno à municipa-
lidade, por meio da arrecadação
do ISS – Imposto Sobre Serviço.

A transparência na divulga-
ção de informações socioeconômi-
cas em um amplo repositório que
abrange regiões administrativas
do Estado, por meio do Centro de
Inteligência de Economia do Tu-
rismo (CIET), reflete em bons fru-
tos também na pauta internacio-
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nal. Esse será o passa-
porte para Brotas na Or-
ganização Mundial do
Turismo (OMT). Na
prática, a capital nacio-
nal do turismo de
aventura, em parceria
com o CIET, contribui-
rá no plano internaci-

onal com a coleta, análise e mo-
nitoramento de dados e informa-
ções turísticas, um pacote fun-
damental para planejar o futuro
da atividade de maneira susten-
tável. E ter voz ativa na tomada
de decisões em um ambiente des-
ta magnitude deve ser celebrado.

É com planejamento e parce-
rias que Brotas inova a cada dia.
O velho dito popular “uma ando-
rinha sozinha não faz verão” é
uma realidade inquestionável. O
movimento é constante nesta
fase, oportuna para preparar a
casa à espera de dias de grande
expectativa. Um futuro próximo,
no qual a demanda do turista,
hoje reprimida, será retomada a
pleno vapor. E, com isso, novas
necessidades e expectativas. Quan-
do chegar a hora de reabrir as
portas, a casa estará preparada.

———
Fábio Pontes, secretá-
rio de Turismo do Mu-
nicípio de Brotas

O secretário municipal de Go-
verno, Carlos Alberto Lordello Bel-
trame promoveu uma reunião com
os secretários José Vicente Caixe-
ta Filho (Semuttran), Marcos Yas-
suo Kamogawa (Sedema) e Paulo
Rogério Ferreira da Silva (Semob)
para acolher demandas apresen-
tadas pelo vereador Pedro Kawai
(PSDB), sobre melhorias na região
do Campestre, especialmente, jun-
to à avenida Laranjal Paulista.

Na semana passada, o verea-
dor esteve no bairro e ouviu dos
moradores e comerciantes, uma
série de reclamações sobre proble-
mas de congestionamento no trân-
sito, nas proximidades da rotató-
ria da Rodovia Cornélio Pires, se-
gurança dos pedestres e ciclistas,
buracos no asfalto e a ausência de
um programa permanente de lim-
peza e manutenção da avenida.

Com o desenvolvimento da
região Sul da cidade, a avenida
Laranjal Paulista, no Campestre,
se tornou uma das principais
vias de acesso a vários bairros
Jardim Belvedere, Costa Rica,
Chácaras Unidas, Jd. Laranjal,
Jd. Campestre, e residenciais
como o parque Campestre I e II,
Parque dos Ipês, Bonne Vie, Ben-
venuto, Vila Laranjal, Nosso Re-
canto, Quinta de Santa Helena,
entre outros. Por isso, Kawai
apresentou quatro alternativas
para um dos problemas mais crô-
nicos: o grande fluxo de veícu-
los que congestiona o tráfego, es-
pecialmente em horários de pico.

Entre as ideias apresentadas
pelo parlamentar estão a interli-
gação da Laranjal Paulista à ro-
dovia Cornélio Pires por pelo me-
nos duas ruas transversais, e
outras duas propostas para in-
cluir rotas alternativas pelo lado
oposto, como forma de reduzir o
trânsito represado no local. So-
bre a segurança dos pedestres e
ciclistas, Kawai sugeriu que fos-
se avaliada a possibilidade de

uma reformulação na sinaliza-
ção, com a instalação de mais
placas, reforço na pintura de solo
e um novo desenho viário que in-
clui a rotatória de acesso à aveni-
da, no cruzamento com a rodovia.

Para a Sedema, Kawai pediu
maior frequência na varrição e
uma atenção especial para a re-
tirada de terra e pedras que se
acumulam junto à sarjeta em
ambos sentidos da avenida. Se-
gundo ele, além da derrapagem
e da possibilidade de as pessoas
ou veículos serem atingidos por
pedras, com a passagem dos ve-
ículos, o problema se agrava
quando esses detritos causam
entupimento nas bocas de lobo e
impedem a drenagem, especial-
mente em períodos de chuvas.

Além das demandas, o vere-
ador também apresentou propos-
tas dos moradores na forma de
sugestões por escrito e ouviu do
secretário municipal de governo,
que existe sim a possibilidade de
a Laranjal Paulista ser contem-
plada com ações de manutenção,
que poderão ser incluídas no que
chamou de “Plano de Cem Dias”,
o qual deverá ser apresentado
pelo prefeito Luciano Almeida
(DEM). Contudo, segundo Beltra-
me, há ações que demandam re-
cursos não contemplados pela
prefeitura, mas que poderão se
desdobrar em projetos menores
para serem realizados por etapa.

“Foi um encontro importan-
te, porque sentimos uma grande
disposição dos secretários em
trabalhar de forma articulada
em favor da Laranjal Paulista”,
observou o vereador. Do mesmo
modo, Beltrame elogiou a postu-
ra do parlamentar em apresen-
tar, junto com os pedidos, vári-
as propostas, o que demonstra,
segundo ele, o interesse real em
ajudar o bairro e não apenas trans-
ferir um problema antigo para um
governo que começou agora.

Vereador Pedro Kawai participou de reunião sobre
melhorias na região do bairro Campestre

Divulgação
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Santa Casa realizará exames gratuitos
Participantes do programa Sábado Sem Câncer podem doar 1kg de alimento não perecível ou um pacote de fralda geriátrica

Sábado Sem Câncer tem o apoio do Executivo, através do prefeito Luciano Almeida

Divulgação

Com apoio da Prefeitura
Municipal de Piracicaba, o Cecan
(Centro do Câncer) da Santa Casa
de Piracicaba retoma o progra-
ma Sábado Sem Câncer, dispo-
nibilizando exames gratuitos à
população no próximo dia 20 de
março, para detecção e trata-
mento do câncer de fígado e das
hepatites B e C. O objetivo é aler-
tar a população para a alta inci-
dência e agressividade da doen-
ça e conscientizar para a neces-
sidade de prevenção e tratamen-
to do tumor em seu estágio inici-
al, quando o índice de cura é de
até 90%, eliminando a possibilida-
de de um transplante hepático.

O atendimento ao público
ocorrerá no período das 8 às 16h,
nas dependências da Unidade, lo-
calizada na Santa Casa, à avenida
Independência, 953, onde 500 se-
nhas serão distribuídas mediante
ordem de chegada. Não há neces-
sidade de agendamento dos exa-
mes e os participantes podem doar
1kg de alimento não perecível ou
um pacote de fralda geriátrica.

Embora qualquer pessoa pos-
sa participar, o grupo de maior

risco para a doença engloba pes-
soas com idade entre 45 e 65 anos;
principalmente quem sofreu
transfusão de sangue, fez uso de
seringas de vidro, teve ou tem
doenças hepáticas e cirrose e os
portadores das hepatites B ou C.

Isso porque o câncer de fí-
gado é uma doença silenciosa que
leva de dez a vinte anos para se
manifestar; então quem apresen-
tar a doença hoje, provavelmente
iniciou o processo de adoecimen-
to décadas atrás, quando os exa-
mes de sangue antes das trans-
fusões ainda não faziam parte do
protocolo de segurança, nem se
tinha o tratamento para a hepati-
te, precursora da doença. “Esta-
mos preparados para receber os
participantes de mais esta Cam-
panha, respeitando-se todas as
normativas de segurança e dis-
tanciamento para que o processo
transcorra com o mais alto ní-
vel de conforto e segurança”,
disse o médico oncologista Fer-
nando Medina, diretor do Cecan.

Ao lado do provedor da San-
ta Casa, João Orlando Pavão; do
diretor executivo do COC (Cen-

tro de Oncologia Campinas), An-
tônio Amaro; e da gestora do
Cecan, Andréia Klefenz; Medina
recebeu o apoio do Executivo
quando foi recebido pelo prefei-
to de Piracicaba, Luciano Almei-
da (DEM), juntamente com o se-
cretário municipal de Saúde File-
mon de Lima Silvano, e com o di-
retor da Cevisa (Centro de Vigi-
lância em Saúde), Moisés Taglieta.

O apoio, segundo o prefeito,
deve-se ao perfil preventivo da
iniciativa. “Nossa meta é focar
na prevenção, a exemplo do que
propõe o Sábado Sem Câncer”,
disse o prefeito. Ele revela que,
com apoio também da DRS- Di-
reção Regional de Saúde, a Pre-
feitura auxiliará fornecendo os
testes rápidos para exames de
sangue, bem como a sorologia
para elucidação diagnóstica dos
casos considerados suspeitos.

PROFISSIONAIS EM
ATUAÇÃO - O processo de
atendimento ao público prome-
te ser rápido e dinâmico nas
amplas instalações do Cecan e
contará com a atuação de mais
de 50 profissionais, entre médi-

cos, enfermeiros e equipes de
apoio devidamente paramenta-
dos. Os participantes passarão por
uma consulta inicial para defini-
ção do histórico genético e famili-
ar para a doença. Depois, serão

submetidos à coleta de sangue
para sorologia de hepatite, prin-
cipal causa do câncer de fígado.

Pessoas com o vírus da hepa-
tite ou casos da doença na famí-
lia, serão submetidas a ultrassom

abdominal e biópsias para con-
firmação diagnóstica, sendo os
casos positivos encaminhados
para acompanhamento e trata-
mento gratuitos com médicos in-
fectologistas e pato-oncologistas.
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Charqueada sedia treinamento do BAEP

Mais de 50 militares participaram de treinamentos no Clube de Tiro de Charqueada;
prefeito Rodrigo Arruda fez questão de saudar o grupo

Fotos: Divulgação

Na última quinta-feira (4),
mais de 50 militares dos batalhões
de São José dos Campos, Santos e
Piracicaba, e também dois ho-
mens da Força Aérea Brasileira
(AFA-Pirassununga), estiveram
no Clube de Tiro de Charqueada
para um treinamento especial.

O prefeito Rodrigo Arruda fez
questão de estar presente e sau-
dar todos os militares. Ele foi rece-
bido pelo presidente e vice-presi-
dente do clube, Jefferson e Mar-
cos Galhendi, respectivamente.

Na oportunidade Rodrigo
pôde conversar com os coman-
dantes dos batalhões, comentou
sobre a honra em Charqueada
poder alocar um Clube de Tiro
tão bem estruturado e prepara-
do e assim poder receber treina-
mento de alto nível.  “Agradeço
a vocês por tudo o que fazem
para garantir a segurança da
nossa população”, disse Arruda,
que participou nesta sexta-feira
(5) da entrega dos certificados.

O treinamento durou dias e,
segundo a presidência, outros trei-
namentos estão para acontecer ao
longo do ano. “Não existe na re-
gião um clube de tiro tão bem pre-
parado como este, e por isso somos
muito procurados pela Polícia Mi-
litar para a realização desses trei-
namentos. Receber o BAEP (Bata-
lhão da Policia Militar do Estado
de São Paulo) em nosso clube é ques-
tão de orgulho para nós e tam-
bém para Charqueada”, declarou
o vice-presidente Marcos Galhendi.

PPPPPARCERIAARCERIAARCERIAARCERIAARCERIA

Charqueada abre as
portas para o Senai
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Município adere ao consórcio regional para compra de vacinas
O município de Charqueada

aderiu oficialmente ao consórcio
regional para a compra de vacinas
contra o coronavírus. O protocolo
de intenções foi assinado pelo pre-
feito Rodrigo Arruda (DEM) que
destacou a luta em conjunto para
superar o momento de pandemia.
O consórcio é liderado pela Frente
Nacional de Prefeitos (FNP).

“Temos de participar de to-
das as frentes que visam preser-
var vidas. Seguimos os protoco-
los atentamente e iremos contri-
buir no que for necessário para
somar esforços e avançar na vaci-
nação dos charqueadenses”, disse.

Apesar disso, a medida não
significa que haverá imunizan-
tes para todo mundo de forma
imediata. O que será possível é
a celeridade no processo de
compra e vacinação uma vez
que as cidades da região ma-
nifestem o interesse em conjunto.

Outro ponto importante do
consórcio é estabelecer viabilida-
de técnica e jurídica seguros para
a aquisição das vacinas, bem
como medicamentos, equipamen-
tos e insumos que possam aju-
dar na erradicação do vírus.

Com a soma dos esforços, a

frente deve buscar recursos fe-
derais para a compra das vaci-
nas. Não está descartado, no
entanto, que os municípios aju-
dem na compra dos imunizantes.
Por isso é necessário a constitui-
ção de uma associação, o que deve
ser concluído até 22 de março.

O consórcio público para
aquisição de vacinas está fun-
damentado pela Lei nº. 11.107/
2005. De acordo com o PNI (Pla-
no Nacional de Imunização), a
obrigação de adquirir imuni-
zantes para a população é do go-
verno federal. No entanto, di-

ante da situação de extrema ur-
gência em vacinar a população
para a retomada segura das ati-
vidades e da economia, o consór-
cio público, amparado por deci-
são do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), torna-se uma possibi-
lidade de acelerar esse processo.

O protocolo de intenções foi assinado nesta semana pelo prefeito Rodrigo Arruda (DEM)

Divulgação
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Prefeito Rodrigo Arruda (DEM) recebeu esta semana
representantes do órgão para dar início as parcerias

Maior complexo privado de
educação profissional da Améri-
ca Latina, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SE-
NAI) está retomando as conver-
sas com a Prefeitura de Charque-
ada. O prefeito Rodrigo Arruda
(DEM) recebeu esta semana repre-
sentantes do órgão para dar início
as parcerias que visam capaci-
tar a mão de obra no município.

“Há setores da nossa econo-
mia que precisamos qualificar me-
lhor a mão de obra. Só aprende
quem tem acesso às escolas de for-
mação e nosso intuito é ser esta
ponte entre o cidadão e o SENAI.
Se queremos uma cidade com
mais indústrias e oferta de em-
prego, também é preciso qualifi-
car os charqueadenses e tenho
certeza que isso será um diferen-
cial enorme”, destacou o prefeito.

As futuras parcerias entre
a prefeitura e o SENAI devem
abrir novo leque de oportunida-
des profissionais. Já na próxi-

ma semana, o SENAI – na pes-
soa do Sr. Marcos – vai agendar
visitas técnicas em locais para
possível instalação de carretas
que oferecem capacitação e cur-
sos. Charqueada também recebe-
rá as escolas móveis do SENAI
com tecnologia moderna e docen-
te capacitados em diversas áreas.

O SENAI - O Serviço Naci-
onal de Aprendizagem Industri-
al é um dos cinco maiores com-
plexos de educação profissional
do mundo e o maior da América
Latina. Seus cursos formam pro-
fissionais para 28 áreas da in-
dústria brasileira, desde a inici-
ação profissional até a gradua-
ção e pós-graduação tecnológica.

Desde sua cr iação,  em
1942, já formou mais de 73 mi-
lhões de trabalhadores em 28
áreas da indústria. O SENAI está
presente em mais de 2 mil muni-
cípios brasileiros e oferece cur-
sos em todos os níveis da educa-
ção profissional e tecnológica.
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Consórcio PCJ auxilia na recuperação da APA
Segundo a Fundação Florestal, a APA Barreiro Rico pode ser considerada a “Arca de Noé da Biodiversidade” no interior paulista
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Semae reestrutura site e facilita acesso

Semae colocou no ar, nessa sexta-feira (5), o novo portal

Divulgação

Com intuito de viabilizar os
serviços e informações, o Semae
colocou no ar, nessa sexta-fei-
ra (5), o novo portal, com con-
ceito mais clean e de fácil aces-
so. “Fizemos um levantamento
das principais reclamações dos
usuários e deixamos com fácil
acesso. Agora os usuários têm
oportunidade de conferir o de-
sabastecimento em tempo real,
bem como, nos comunicar de
um vazamento e também reti-
rar 2ª via de faturas”, explicou
Maurício André Marques de Oli-
veira, presidente da autarquia.

Com empenho no combate
às perdas físicas no sistema, fo-
ram disponibilizados links de
acesso para o usuário informar
vazamentos na rede, na calça-
da, assim como, extravasamen-
to de esgoto. Vazamentos no

cavalete, podem ser comunica-
dos em ‘outros serviços’. Os usu-
ários podem solicitar novas liga-
ções de água pela homepage.

A Central de Atendimento irá
administrar a publicação de infor-
mações sobre o abastecimento de
água na cidade em tempo real, per-
mitindo ao consumidor obter in-
formações sobre reparos de rede e
prazos para o restabelecimento do
abastecimento no local, e também
será possível o usuário comunicar
a autarquia o desabastecimento.

Devido à pandemia, o Semae
ainda mantém o atendimento via
agendamento, um link na pági-
na inicial permite que o usuário
possa escolher o melhor dia para
ser atendido, entretanto o agen-
damento via telefone se mante-
rá. Vale lembrar que a autarquia
segue as orientações da OMS

Consórcio PCJ firmou par-
ceria com a Fundação Florestal
no auxílio para a recuperação da
APA (Área de Proteção Ambien-
tal) Barreiro Rico, que abrange
quatro municípios: Anhembi,
Santa Maria da Serra, Piracica-
ba e Botucatu, no interior do Es-
tado de São Paulo. A área é con-
siderada estratégica por abrigar
vasto conteúdo histórico e rique-
za de fauna e flora. Pelo projeto,
que se iniciou no último ano, o
Consórcio PCJ irá doar 20 mil
mudas de árvores nativas até o
final de 2021, por meio do vivei-
ro municipal de Piracicaba, par-
ceiro do Programa de Proteção
aos Mananciais da entidade.

Segundo a Fundação Flo-
restal, a APA Barreiro Rico pode
ser considerada a “Arca de Noé
da Biodiversidade” no interior
paulista. No entanto, a região
vem sofrendo nos últimos anos
com a incidência de incêndios
florestais, impactando a biodi-
versidade e as áreas com ativi-
dades agrícolas, silvícolas e pe-

cuárias. Diante desse cenário,
em 2018, a Fundação Florestal
elaborou o Plano Integrado de
Conservação da Biodiversidade,
envolvendo todos os atores re-
gionais, instituições governa-
mentais e não governamentais.

As medidas adotadas des-
de então auxiliaram muito nas
ações de prevenção de combate
de incêndios na zona rural nos
anos de 2019 e 2020, e em 2021
já estão ocorrendo ações para
que seja garantido mais um ano
sem incêndios nas florestas re-
gionais. O objetivo é envolver
ainda mais a participação dos
atores regionais nessa preven-
ção e proteção dos remanescen-
tes florestais, ao mesmo tempo
em que se evita prejuízos econô-
micos aos proprietários rurais.

Nesse sentido, dentro do con-
texto de elaboração do Plano In-
tegrado de Conservação da Bio-
diversidade, o enfoque principal
está vinculado ao desenvolvimen-
to do Plano de Manejo da Borda-
dura Florestal na região do Bar-

reiro Rico, tendo como principais
objetivos: a prevenção e minimi-
zação de incêndios florestais
(através da realização de aceiros
e manejo de cipós) e a restaura-
ção florestal. “E como parte inte-
grante deste processo, o desenvol-
vimento de uma parceira de doa-
ções de mudas com o Consórcio
PCJ e a Prefeitura de Piracicaba
(Viveiro-Sedema) está sendo
muito valiosa, dando dinâmica ao
processo de restauração ecológi-
ca na região, abrangendo planti-
os das áreas de bordadura, cla-
reiras, enriquecimentos de sub-
bosque, nucleações, plantios em
APPs e conexões de fragmentos,
aumentando as áreas florestais,
o fluxo gênico entre espécies e
refletindo positivamente na con-
servação da biodiversidade”, diz
em nota a Fundação Florestal.

Serão plantadas mudas na-
tivas de espécies que forneçam
alimentos para os primatas e
fauna em geral, como Ingá, Mu-
tambo, Jenipapo, Pitanga, Copa-
íba, Jatobá, Paineira, Ipê, entre

outras. Serão atendidas pelo pro-
jeto as propriedades rurais loca-
lizadas na região de: São Fran-
cisco, Bacury, Águas das Pedras,
Santa Maria, Nova Prainha, Ita-
querê, além dos plantios na Esta-
ção Ecológica do Barreiro Rico.

Para o assessor técnico do
Consórcio PCJ e um dos coor-
denadores do Programa de Pro-
teção aos Mananciais da enti-
dade, Flávio Forti Stenico, a
ação é mais um passo não so-
mente de recuperação florestal,
mas de sensibilização sobre a
importância das matas. “A par-
ceria envolvendo a Fundação
Florestal, Viveiro de Piracicaba
e Consórcio PCJ vai muito além
do que os importantes plantios
de recuperação dessa área, é
mais um passo para mostrarmos
à sociedade os impactos dessas
ações ao meio ambiente e na
qualidade da água que chega até
às residências das pessoas, pois,
água de qualidade começa com
a preservação de nossos rema-
nescentes florestais”, comenta.

A parceria também é destaca-
da pelo Gestor da APA Barreiro
Rico e Estância Ecológica Barreiro
Rico, João Marcelo Elias, já que a
doação das mudas tem contribuí-
do significativamente com os tra-
balhos de recuperação florestal
que estão sendo desenvolvidos.
“Estamos caminhando, de mãos
dadas com importantes parceiros,
diante de um processo de “renas-
cimento ecológico” e cuidados es-
peciais com a biodiversidade e os
recursos naturais, buscando um
modelo de sustentabilidade no ter-
ritório, que possa garantir a me-
lhoria da qualidade de vida da
população, dos recursos florestais
e hídricos da região”, analisa.

APA Barreiro Rico Como já
mencionado, a APA Barreiro Rico
está presente em quatro municípi-
os paulistas (Anhembi, Santa Ma-
ria da Serra, Piracicaba e Botuca-
tu). Na sua composição florística,
temos trechos de Florestas Secun-
dárias Tardias e Climácicas, com
ícones da flora brasileira como;
Jatobá, Guarantã, Copaíba, Pero-

ba Rosa, Peroba Poca, Guaritá, Pau
marfim, Pau d´alho, Paineira,
Angico, Canjarana, Canela, atin-
gindo alturas superiores a 20 me-
tros, além das palmeiras Jerivá e
Juçara que fornecem frutos para
toda fauna. Esses fragmentos flo-
restais oferecem abrigo, refúgio e
alimentos para uma longa lista de
mamíferos, abrangendo mais de
80% da fauna (médio e grande
porte) existentes nos biomas pau-
listas, e o grande diferencial de
preservação é a presença de 05
espécies de primatas, entre eles o
Muriqui-do-sul, o maior maca-
co das Américas, também conhe-
cido como macaco “hyppie”, e os
não menos ilustres, Macaco Bu-
giu, Macaco Prego, Sagui da Ser-
ra Escuro e o Sauá. Além disso,
foram catalogadas mais de 270
espécies de aves e dezenas de es-
pécies de répteis e insetos; tor-
nando se assim um importante
reduto da conservação da bio-
diversidade no Estado de São
Paulo, com grande potencial para
as atividades de ecoturismo.

AAAAARRASTÃORRASTÃORRASTÃORRASTÃORRASTÃO     EEEEE     MUTIRÃOMUTIRÃOMUTIRÃOMUTIRÃOMUTIRÃO

Saúde prossegue contra
a dengue neste sábado

A Prefeitura, por meio de
PMCA (Plano Municipal de Com-
bate ao Aedes aegypti), ligado ao
CCZ (Centro de Controle de Zoo-
noses), da Secretaria Municipal de
Saúde, realiza neste sábado (6),
mais um mutirão e arrastão de
combate ao mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da dengue,
zika e chikungunya e febre ama-
rela urbana. As ações respeitarão
os protocolos sanitários e de se-
gurança da Covid-10, respeitan-
do o distanciamento social. Os
agentes somente atuarão nas áre-
as externas das residências e usa-
rão máscaras e estarão identifi-
cados com crachá e uniforme da
Secretaria Municipal de Saúde.

O mutirão acontecerá das 8h
às 13h, em Santa Teresinha,
quando serão vistoriadas mais
de 2.500 residências. O objetivo
do mutirão é recolher criadou-
ros do mosquito Aedes aygypit.
Durante os mutirões, a equipe
orienta os moradores a retirarem
criadouros de porte pequeno,
além de informar ao munícipe
como se proteger de forma cor-
reta do mosquito da dengue.

O arrastão será feito no Jar-
dim Itapuã, Jardim São Carlos e
Jardim Tóquio, onde agentes co-
munitários de saúde percorrerão
as residências, para orientar os
moradores sobre os cuidados para
evitar a proliferação do mosquito
Aedes aegypti. O objetivo é a reti-
rada de materiais inservíveis que
podem ser potenciais criadouros
do mosquito. A ação está prevista
para acontecer das 8h30 às 14h.

A orientação é de que os mo-
radores deixem nas calçadas qual-
quer material que possa acumular
água, menos entulho, lixo domés-
tico e galhos de árvores. A expec-
tativa é a retirada de 6 a 7 tonela-
das de materiais, que tem sido a
média dos arrastões anteriores.

CASOS - De acordo com da-
dos da Vigilância Epidemiológica,
do dia 1º/01 até nessa sexta (5),
foram confirmados 889 casos da
doença em Piracicaba. Nenhuma
pessoa morreu. No mesmo perío-
do de 2019 foram 88 casos e, em
2020, 408 casos. A maior inci-
dência da doença neste ano é na
região central, com 677 casos, re-
presentando 76,1% da totalidade
dos casos registrados. Essa re-
gião engloba bairros como Centro,
Nova Piracicaba, Nhô Quim, São
Dimas, São Judas, Rua do Porto,
Jardim Europa, Jardim Monu-
mento, Vila Rezende e Bairro Alto.

Os dados preocupam a Admi-
nistração, que trabalha ininterrup-

tamente na prevenção da doença,
com ações como os mutirões e ar-
rastões em todas as regiões da ci-
dade. E a Secretaria de Saúde re-
força a importância da prevenção
contra a dengue, convocando o
cidadão, para que ele participe des-
sa luta, destinando corretamente
os resíduos e evitando criadouros.

A preocupação é justifica-
da, porque a dengue é uma
doença muito séria e que exi-
g e  c u i d a d o s  c o n s t a n t e s  e
quando uma pessoa pega mais
de uma vez, pode desenvolver
um quadro mais sério, como por
exemplo, a dengue hemorrági-
ca, levando o paciente a óbito.

De acordo com o coordena-
dor do PMCA, Sebastião Amaral
Campos, o Tom, o arrastão é es-
sencial para permitir a retirada
de criadouro e a conscientização
da população sobre a necessida-
de de se evitar o acúmulo de obje-
tos e materiais inservíveis que
podem se transformar em cria-
douros do Aedes. "Sem o apoio e
o entendimento da população para
a importância do trabalho preven-
tivo desenvolvido pelo PMCA, a
luta para vencer a dengue se
torna mais difícil", alerta Tom.

Por isso, ele destaca a impor-
tância do munícipe fazer uma var-
redura em sua residência para eli-
minar os criadouros existentes,
como por exemplo, limpar calhas,
caixas d'água, ralos e recolher gar-
rafas e outros. "Se esses cuidados
forem adotados, com certeza vão
colaborar para reduzir as chances
de transmissão da dengue, cuida-
dos que devem ser mantidos mes-
mo após o mutirão", esclarece.

PREVENÇÃO - Alguns dos
cuidados mais importantes para a
prevenção da dengue são: elimi-
nar os focos de água parada; man-
ter os pratos de vasos de flores e
plantas com areia até a borda do
vaso; guardar garrafas com a boca
virada para baixo; limpar sempre
as calhas dos canos; não jogar lixo
em terrenos baldios; colocar o lixo
sempre em sacos fechados; man-
ter baldes e caixa d´água devida-
mente tampados e piscinas com
colocação de cloro; deixar pneus
ao abrigo da chuva e da água;
furar latas de alumínio antes de
ser descartadas para não acumu-
lar água; lavar bebedouros de
aves e animais pelo menos uma
vez por semana; em caso de sus-
peita da doença, entrar em con-
tato imediatamente com uma
unidade de saúde mais próxima
de sua residência e jamais utili-
zar medicação por conta própria.

AAAAATENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTO     MÉDICOMÉDICOMÉDICOMÉDICOMÉDICO

Santa Casa Saúde
mantém canal exclusivo

O médico superintendente do Santa Casa Saúde, Ruy Nogueira Costa Filho

Divulgação

Beneficiários do Santa Casa
Saúde contam com canal exclu-
sivo para falar diretamente com
o médico e tirar dúvidas refe-
rentes à Covid-19, sem precisar
sair de casa para isso. Basta li-
gar para o (19) 3437-3837, de
segunda à domingo, das 8h às
17h, e relatar os sintomas ao
médico para obtenção de todas
as orientações necessárias.

Fora deste horário, e dian-
te de sintomas da doença, o be-
neficiário deve procurar pelo
Ambulatório Médico Covid da
Operadora, que funciona de se-
gunda à sexta-feira, das 7h às
19h; e aos sábados, domingos e
feriados, das 7h às 13h, em área
anexa à Santa Casa, à avenida
Independência, 953, próxima à
guarita de saída do Hospital.

Nos demais horários, o aten-
dimento ocorre no Serviço de
Pronto Atendimento da Santa
Casa, em área destinada ao aten-

dimento de pacientes suspeitos
ou confirmados de Covid. "O ser-
viço de atendimento médico por
telefone da Santa Casa Saúde
funciona desde o início da pan-
demia proporcionando ainda
mais agilidade e segurança aos
beneficiários, através de orienta-
ções sobre isolamento, recomen-
dações dos cuidados necessári-
os e encaminhamento do pacien-
te ao Ambulatório Médico Covid
para atendimento presencial",
informou o médico superinten-
dente da Operadora de Saúde,
Dr. Ruy Nogueira Costa Filho.

Segundo ele, a iniciativa
proporciona, sobretudo, maior
tranquilidade ao beneficiário,
que tem suas dúvidas esclareci-
das e condutas definidas com
base no estado geral de saúde e
no relato apresentado durante
o contato telefônico com o médi-
co, que esclarece sobre o diagnós-
tico e tratamento da doença.

(Organização Mundial da Saú-
de) para prevenção da Covid-19.

O Semae conta com diversos
canais de comunicação, são eles:
WhatsApp: (19) 3403-9608; Tele-

fones: 0800-772 96-11, 115 e 3403-
9611; Fale Conosco: faleconosco@
semaepiracicaba.sp.gov.br; www.
facebook.com/semaepiracicaba;
www.semaepiracicaba.sp.gov.br
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Prefeitura e Sebrae oferecem
programas de capacitação

A Prefeitura, por meio da Se-
mdettur (Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Tra-
balho e Turismo), em parceria com
o Sebrae (Escritório Regional do
Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas), em Pi-
racicaba, realizará programas de
capacitação gratuitos para empre-
endedoras, em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher, a ser co-
memorado nesta segunda-feira (8),

Na quarta (10), às 19h, será
lançado o Programa Sebrae De-
las, um movimento que tem o ob-
jetivo de promover o empreende-
dorismo feminino, despertando
as mulheres para o auto conheci-
mento, possibilitar o aumento de
rede de contatos, aumentar a
competitividade de negócios lide-
rados por mulheres e facilitar o
acesso a mercado e crédito orien-
tado. Haverá a palestra on-line
com o tema O Poder da Decisão,
ministrada por Kátia Teixeira.

A outra iniciativa será o Pro-
grama Elas Realizam, que acon-
tecerá de 15 a 19/03, das 9h às
13h, e é voltado às mulheres em-
presárias que sejam MEI (Micro-
empreendedora Individual), ME
(proprietárias de microempresa)
e de EPP (Empresas de Pequeno
porte). De 22 a 25/03 e de 29/03
a 02/04, das 9h às 13h, será rea-
lizado o Programa Mil Mulheres,
direcionado para mulheres que
desejam ser empreendedoras.

Esses dois cursos serão presen-
ciais e acontecerão na Semdettur,
que fica na rua Monsenhor Mano-
el Francisco Rosa, 900, Centro.
Todas as medidas de segurança
para a prevenção do Covid-19 se-
rão adotadas. A sala em que o cur-
so será realizado terá ocupação
máxima 40% de sua capacidade. As
vagas são limitadas e as inscrições
estão disponíveis nos links abaixo:

Palestra: O Poder da Decisão:
http://bit.ly/SebraeDelas_março

P r o g r a m a  ' E l a s  R e a l i -
zam!': http://bit.ly/PROGRAMA
-ELAS-REALIZAM

P r o g r a m a  ' M i l  M u l h e -
res!': http://bit.ly/PROGRAMA -
MIL-MULHERES

COMPROMISSO - O secre-
tário da Semdettur, José Luiz Gui-
dotti Junior, lembra que o Dia In-
ternacional da Mulher será come-
morado ao longo desse mês, com
uma programação de cursos e ati-
vidades voltadas ao público femi-
nino, tanto para funcionários como
para a população em geral. O cro-
nograma está sendo finalizado.

Guidotti entende que a par-
ceria com o Sebrae vem reforçar
o compromisso da atual Admi-
nistração, que é de oferecer cur-
sos de capacitação e qualificação
de qualidade e que faça a dife-
rença para aquelas que pretendem
empreender ou para as que já es-
tão empreendendo e em busca de
crescimento e aperfeiçoamento.

Segundo Débora de Paula
Rodrigues, gestora de projetos
do Sebrae, o órgão valoriza o
empreendedorismo feminino e
no mês da mulher preparou,
em conjunto com a Prefeitura,
programações exclusivas para
mulheres empreendedoras.

“O grande diferencial des-
tes projetos é entender as reais
dores que essa mulher enfrenta
na sua rotina para exercer suas
atividades, trabalhando a inte-
ligência emocional para acolher
a realidade dessa mulher forte,
batalhadora, que se reinventa,
principalmente nesse período de
pandemia, onde ela assume
muitas jornadas ao longo do seu
dia. Mostramos ferramentas
para que a organização do seu
negócio seja realizada de manei-
ra mais efetiva e assim a empre-
endedora conseguirá criar es-
tratégias e medir resultados de
maneira eficiente”, ressaltou.
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Acipi e entidades do Setor Produtivo realizam ato
Durante a fase vermelha, entidade incentiva que empresários colem adesivos em seus estabelecimentos e coloquem uma faixa preta em sinal de luto

A Acipi (Associação Co-
mercial e Industrial de Piraci-
caba) e entidades do setor pro-
dutivo realizam, durante a
fase vermelha, ato em sinal de
luto pela perda de vidas e pro-
testo pela morte das empresas.
A ideia é que os estabelecimen-
tos colem adesivos alusivos à
campanha e coloquem uma fai-
xa preta nas fachadas. Na tar-
de de ontem (5), foram distribu-
ídos adesivos alusivos à campa-
nha no comércio de Piracicaba.

O presidente da Acipi, Luiz
Carlos Furtuoso, reforça que a
campanha nasceu dentro da Aci-
pi e está sendo compartilhada
com demais associações e enti-
dades de classe do setor produ-
tivo de Piracicaba, como CDL
(Câmara de Dirigentes Lojistas),
Sincomércio (Sindicato do Comér-
cio Varejista de Piracicaba), Si-
mespi (Sindicato patronal da In-

dústria), Coplacana (Cooperativa
dos Plantadores de Cana do Esta-
do de São Paulo), além de multi-
plicada para outros municípios.

“O objetivo é alertar que es-
tamos há praticamente um ano
com as nossas atividades parali-
sadas ou sendo paralisadas. É
impossível uma sociedade sobre-
viver a uma situação dessas. É
difícil para as famílias, para as
pessoas que trabalham, para a
economia e para as empresas. É
um processo extremamente deli-
cado e para o qual percebemos
que não há o mínimo critério
para as paralisações”, apontou.

Furtuoso ainda convida a
todos para se engajarem na ini-
ciativa. “Vamos colocar o pano
preto, como forma de luto às
vidas que se foram devido à do-
ença e em sinal de protesto às
empresas que fecharam, totali-
zando mais de 1.000 durante o

período de pandemia, na cida-
de. Somos solidários e nos pre-
ocupamos muito com a saúde e
a economia. Nossa intenção é
mostrar a realidade do que está
acontecendo e que o governa-
dor precisa ouvir mais os seto-
res que representam a econo-
mia e àqueles que trabalham,
porque é impossível sobreviver
a um momento tão prolongado
e ao fato de que a gente nunca
sabe o que vai acontecer ama-
nhã, tudo é incerto (em se tra-
tando das decisões)”, frisou.

Ainda segundo o presidente,
não é dentro das atividades que
aumenta o número de óbitos, in-
ternações ou contaminações, pelo
contrário, toda vez que as ativida-
des são paralisadas, esses núme-
ros aumentam. Para mais infor-
mações sobre o manifesto, os in-
teressados devem entrar em con-
tato pelo telefone: (19) 3417-1766. Na tarde de ontem (5), foram distribuídos adesivos alusivos à campanha

Comunicação Acipi
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Dia da Mulher: Sincop terá aula on-line a associadas
O Sincop (Sindicato dos

Contabilistas de Piracicaba e
Região) oferece para as associa-
das e convidadas, nesta segun-
da (8), Dia Internacional da
Mulher, uma aula de auto ma-
quiagem com a maquiadora pro-
fissional Mariana Junqueira. A
comemoração da data já é uma
tradição do Sindicato, que pro-
move a cada ano uma experiên-
cia diferenciada para as associa-
das. Em anos anteriores elas já
foram surpreendidas por serena-
tas, entrega de flores, consulto-
ria em organização, consultoria
de moda e aula de defesa pessoal.

A contadora associada Mo-
nica Meffe Rubbini já participou
de alguns dos eventos e se diz
satisfeita. “São excelentes os en-
contros, participo de várias ati-
vidades do Sincop, e o Dia das
Mulheres é ainda mais especial.
Já levei até minha filha para par-
ticipar comigo e ela se divertiu
aprendendo”, relata Monica.
“Além de descontrair do dia a dia,
os temas propostos sempre fazem
a gente olhar um pouco para nós
mesmas, darmos mais valor por
sermos mulheres e reconhecer
tudo que fazemos tanto na pro-
fissão, como cuidando da casa e
da família”, conclui a associada.

O presidente do Sincop,
Danilo Lucas Vendemiatti ,
está satisfeito em proporcionar
essa homenagem às mulheres.
“Nós queremos que elas se sin-
tam felizes, valorizadas e res-
peitadas. Buscamos oferecer um
tema que desperta o interesse e
a autoestima de uma maneira
leve”, destaca Vendemiatti.

O evento é gratuito para as
associadas ou esposas de associ-
ados. Para as demais contado-
ras, contabilistas ou convidadas

Aula on-line será com a maquiadora profissional Mariana Junqueira
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Trevisan sugere parceria
com novas cooperativasDivulgação

Vereador Trevisan reuniu-se com o secretário Marcos Kamogawa

Assessoria Parlamentar

O vereador Laércio Trevisan
Junior (PL) reuniu-se quinta (4)
com o secretário municipal de
Defesa do Meio Ambiente, Mar-
cos Yassuo Kamogawa, para dis-
cutir ações relacionadas aos eco-
pontos e a inclusão de novas co-
operativas para a triagem e des-
tinação de materiais recicláveis.

Trevisan Jr. é autor da indi-
cação 851/2021, que sugere ao
Executivo a terceirização dos
ecopontos da cidade. "São notó-
rios os problemas de gerencia-
mento, administração e manu-
tenção em alguns ecopontos,
como descartes irregulares, acú-
mulo excessivo de resíduos, incên-
dios, ausência de funcionários e
demora na limpeza desses espaços."

Segundo o parlamentar, a ter-
ceirização dos ecopontos possibili-
tará a melhor organização e oti-
mização dos serviços, a reestrutu-
ração dos espaços, a correta sepa-
ração dos materiais em contêine-
res e caçambas (inclusive separan-
do os recicláveis passíveis de gera-
ção de renda), o controle de en-
trada e saída de materiais e a

presença constante de um con-
trolador de acesso, além de efici-
ência na limpeza desses espaços.

Kamogawa disse que a Sede-
ma está realizando estudo visan-
do à reorganização dos ecopon-
tos e que, nesse primeiro momen-
to, a ideia é fazer a limpeza geral
de todos eles (começando pelo do
Jardim Oriente, tendo em vista
os últimos acontecimentos no lo-
cal) e mudar a forma de gerenci-
amento e reestruturação, com a
disponibilização de contêineres e
caçambas para a correta separa-
ção de cada tipo de material.

Outro assunto abordado na
reunião foi a viabilidade de inclu-
são de novas cooperativas para
recebimento, triagem e destinação
de materiais recicláveis, tendo em
vista que a única cooperativa que
atualmente recebe o material não
consegue atender à demanda de
toda a cidade. "Segundo infor-
mações, apenas 10% do materi-
al estão sendo devidamente re-
ciclados, enquanto os demais
90% estão sendo encaminhados
para o aterro", disse Trevisan Jr.

CCCCCORONAORONAORONAORONAORONAVVVVVACACACACAC

Sábado é o último dia
para tomar a 2ª dose

Se encerra neste sábado (6), a
última etapa da vacinação da 2ª
dose contra a Covid-19 para ido-
sos e profissionais de saúde vaci-
nados pela primeira vez entre 6 e
13 de fevereiro. A vacinação será
realizada nas UBSs do Centro, Vila
Independência e Jardim Alvorada e
nos CRABs da Vila Rezende e Santa
Teresinha, das 8h às 16h. Piracica-
ba já recebeu 35.262 doses das vaci-
nas CoronaVac e Oxford/AstraZê-
neca e já vacinou 28.228 pessoas.

Quem fez o agendamento pelo
site da Prefeitura, no VacinaPira,
será imunizado das 8h às 14h.
Aqueles que não conseguiram fa-
zer o agendamento pelo VacinaPi-
ra e se encaixam no perfil dos pro-
fissionais de saúde e idosos vaci-
nados pela primeira vez entre 6 e
13/02, devem procurar uma das
cinco unidades disponíveis após as
14h para receberem a 2ª dose.

O atendimento para esse públi-
co se dará das 14h às 16h, por ordem
de chegada. Importante ressaltar que
as ações desse sábado são destina-
das exclusivamente para a vacina-
ção da 2ª dose da CoronaVac.

COMPROVANTE E CPF
- Para serem imunizadas, as
pessoas devem apresentar nas
UBSs e Crabs um documento
com foto, CPF e o comprovante
de vacinação da 1ª dose.

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

Pontos de vacinação neste
sábado (6): UBS Centro – Aveni-
da França, 227, telefones 3422-
6872/3435-1559; UBS Vila Inde-
pendência – Rua Pedro Chiarini,
144, telefone 3433-0148; UBS Jar-
dim Alvorada – Rua Sérgio Car-
doso, 185, telefone 3426-4647;
CRAB Vila Rezende – Rua Santo
Estevão, 394, telefones 3421-
8924/3413-5635; CRAB Santa Te-
resinha – Rua Nicolau Zem, 220,
telefones 3425-2484/34257209.

que não são associadas é neces-
sário pagar uma taxa de
R$10,00 que será revertido em

prol de uma entidade assistenci-
al. Ao final do evento serão sor-
teados brindes entre as participan-

tes. Para se inscrever é preciso en-
viar e-mail para sincop@sincop.
com.br informando seu interesse.

MMMMMUDANÇAUDANÇAUDANÇAUDANÇAUDANÇA

Selam passa a ocupar espaço no Engenho Central
A Selam (Secretaria de Es-

portes, Lazer e Atividades Moto-
ras) está de casa nova. A Pasta
deixou o prédio localizado na rua
Governador Pedro de Toledo,
que era locado, e passou a ocu-
par, desde quinta-feira (4), o ca-
sarão nº 1 do Engenho Central,
ao lado da Semac (Secretaria
Municipal da Ação Cultural). O
novo endereço é a avenida Dr.
Maurice Allain, 454, Vila Rezen-
de, e o telefone para contato é (19)
3403-2636. Além da ocupação, do
casarão, que é tombado pelo Co-
depac (Conselho de Defesa do Pa-
trimônio Cultural), a mudança
significa uma economia de R$ 220
mil/ano aos cofres municipais.

"A mudança para um próprio
da Prefeitura de Piracicaba sig-
nifica uma economia anual con-
siderável e representa a organi-
zação do nosso espaço. Creio que
isso nos traz a possibilidade de
maior integração da equipe de
trabalho e também com um lugar
que tem uma expressão muito
grande para Piracicaba. Além
disso, nós temos a intenção de
desenvolver projetos da Selam no

Engenho, o que contribui para
criar uma energia de ativação na
promoção de atividades físico-es-
portivas para a cidade", afirmou
o secretário Hermes Balbino.

A nova sede da Selam pos-
sui sete salas, dois banheiros e
uma cozinha com copa, o que
melhora a capacidade para o
atendimento ao público. A estru-
tura do local também propicia
mais uma facilidade aos cida-
dãos: a ampla área reservada
para estacionamento, eliminan-
do uma dificuldade encontrada
no espaço anterior. A mudança
está em consonância com uma das
bandeiras da Administração do
prefeito Luciano Almeida, que de-
fende a melhor utilização e a mo-
vimentação dos espaços públicos.

Fundado em 1881 pelo Ba-
rão de Rezende, à margem direi-
ta do rio Piracicaba, o Engenho
Central foi um dos mais impor-
tantes produtores de açúcar e
álcool até 1950. Vendido em 1889
para três franceses - Durocher,
Doré e Maurice Allain -, passou
a chamar Societé de Sucrerie
Brèsilliennes e a produzir cerca

de 100 mil sacas de açúcar e três
milhões de litros de álcool por
ano. Desativado em 1974, o En-
genho Central é reconhecido atu-
almente como patrimônio histó-
rico da cidade, sendo tombado
pelo Codepac em 1989. Atual-

mente, além da Semac e da Se-
lam, sedia eventos sócio-culturais
e também abriga o Teatro Muni-
cipal Erotides de Campos e o Ce-
dhu (Centro Nacional de Docu-
mentação, Pesquisa e Divulgação
de Humor Gráfico de Piracicaba).

Equipe com o secretário Hermes Balbino em frente à nova sede

Divulgação/Prefeitura
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DIREITO DESPORTIVO
Dr. Jonas TadeuParisotto

Jonas Tadeu Parisotto é
advogado, presidente da

comissão de direito
desportivo da OAB de

Piracicaba, já atuou em
Tribunais Desportivos e

ocupou os cargos de: diretor
jurídico, secretário, vice-

presidente, presidente do
Conselho Deliberativo por dez
anos e presidente da diretoria

executiva do E.C.XV de
Novembro de Piracicaba, onde

é conselheiro vitalício

2020 que o digam. E a maior po-
lêmica reside no pedido de im-
pugnação junto ao Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva-
STJD na partida realizada as 16
horas no Estádio São Januário/
RJ no dia 14 de fevereiro de
2021 entre as equipes Vasco da
Gama X Internacional válida
pela 36ª rodada, cujo placar foi
2 a zero para o plantel gaúcho.

A impugnação da partida,
partiu do Vasco da Gama que
protocolou o pedido dois dias após
o jogo sob a alegação de falha do
equipamento eletrônico usado pe-
los árbitros de vídeo em relação
às linhas de impedimento e que
redundou no primeiro gol da equi-
pe gaúcha marcado pelo camisa
13 logo no início do primeiro tem-
po aos 9 minutos. Segundo um
dos argumentos da equipe cruz-
maltina, houve “erro de direito”
nesse caso pois o equipamento
falhou ao não permitir que o ár-
bitro principal da partida identi-
ficasse ou não o alegado impedi-
mento do volante gaúcho camisa
20, mantendo a decisão anterior
e validando o gol colorado.

Relembrando a clássica dis-
tinção entre erro de fato e erro de
direito: no erro de fato, o árbitro
interpreta de forma equívoca um
lance da partida, um impedimen-
to por exemplo; já o erro de direito
diz respeito à inobservação pelos
árbitros das 17 regras do jogo de-

terminadas pela International
Football Association Borad (IFAB),
o exemplo mais usual é validar um
gol onde a bola entrou pelo lado
de fora da rede. O erro de fato que
tem a ver com a interpretação do
lance, ainda que equivocada, não
passa pelo crivo da justiça des-
portiva, já o erro de direito sim.

É óbvio que na atual conjun-
tura, o pedido de impugnação da
partida e a designação de nova
partida contra o Inter/RS caso se-
jam acolhidos os argumentos do
Vasco pelo STJD, podem livrá-lo
do rebaixamento para a série B do
Campeonato Brasileiro o que seria
o melhor dos cenários para a equi-
pe carioca. Já no dia 14 de feverei-
ro, a Comissão Nacional de Arbi-
tragem publicou no site da CBF a
seguinte nota: “A Comissão Naci-
onal de Arbitragem solicitou à
empresa Hawk-Eye, responsável
pela operação dos equipamentos do
VAR, esclarecimentos sobre a ques-
tão técnica que prejudicou a utili-
zação das linhas de impedimento
em um dos lances do jogo entre
Vasco e Internacional, válido pelo
Campeonato Brasileiro, realizado
neste domingo, dia 14. A Comis-
são destaca que o lance, do pri-
meiro gol do Internacional, mes-
mo assim foi checado pela equipe
do VAR, não sendo constatado
nenhum erro claro da arbitragem
de campo. Portanto, conforme os
princípios do Protocolo do VAR,

“Sua Majestade, o VAR”. Tem
coisas que só Freud explica, daí
resolvi iniciar a coluna parafrase-
ando uma expressão utilizada pelo
ícone mundial da psicanálise na
obra "Introdução ao Narcisismo",
de 1914. Já abordamos o tema
“VAR” em diversas colunas desde
que foi instituído e mesmo com
todo o investimento em termos de
qualificação da arbitragem, tanto
a que fica no gramado como a que
fica nas salas onde estão instala-
das toda a parafernália eletrônica
exigida pelo protocolo da FIFA, a
polêmica em torno do VAR segue
firme, as finais do Brasileirão

foi corretamente mantida a deci-
são de campo de validar o gol.”
(https://www.cbf.com.br/a-cbf/
informes/arbitragem/nota-oficial-
comissao-nacional-de-arbitragem-1).

No dia 15, a empresa Hawk-
Eye também baixou um comuni-
cado subscrito por Adam Fry, CEO
Hawk-Eye Innovations informan-
do, em síntese, que realmente hou-
ve falha no equipamento em rela-
ção às linhas de impedimento e que
o sistema não estava recalibrado
quando da revisão do lance do
suposto impedimento e, alguns
minutos depois, o sistema voltou
a funcionar perfeitamente sendo
recomendado ao árbitro de cam-
po a validar o gol, encerra o co-
municado nos seguintes termos:
“A Hawk-Eye gostaria de pedir
desculpas à CBF e aos torcedores
de futebol em geral por este incon-
veniente, e garantir que temos o
compromisso de innovar continu-
amente e aprimorar a tecnologia
para tornar todos os esportes, in-
clusive o grande jogo de futebol,
uma experiência mais justa e mais
emocionante.” Com a palavra e a
batata quente o STJD. Voltaremos
ao tema, até lá interaja comigo:
jonasparisotto@gmail.com. A co-
luna é solidária e orienta a to-
dos e todas que sigam as orien-
tações dos órgãos oficiais de
saúde pública no combate à pan-
demia. Saudações XVzistas e Jus
Desportivas e até a próxima!

CYBER ATLETA
Ronan Pinheiro da Costa

Ronan Pinheiro da Costa
é advogado e apaixonado

por games

E ae, galera!!!! A E3, maior
evento de jogos do mundo, re-
velou essa semana que o evento
de 2021, que ocorreria em mea-
dos de junho, teve seu evento
cancelado novamente devido a
pandemia que está em alta no
Estado da Califórnia, especifica-
mente na cidade de Los Angeles e
diferentemente de 2020 que o
evento foi cancelado sem chances
de ser realizado virtualmente.
Esse ano a organização e a cidade
de Los Angeles estão estudando
a possibilidade de ocorrer o even-
to no formato digital e com
transmissões online, porém ain-
da não foi confirmado a viabili-
dade do evento nesse formato.

Seria muito triste, caso o even-
to não seja realizado pelo segundo
ano consecutivo, pois as grandes
marcas e produtoras que disputa-
vam de forma acirrada por um
espaço no evento, aos poucos es-
tão abandonando o barco e inves-
tindo em seus próprios eventos.
Caso ocorra este ano a versão di-
gital do evento, empresas como EA,
Activision e Sony, desde o ano pas-
sado informaram que não irão mais
participar dela, vez que estão de-
senvolvendo seus próprios eventos.

O jogo free fire desde o seu
lançamento é um sucesso no mo-
bile e isso é indiscutível, no Brasil
o jogo popularizou rapidamente
devido ao fato de que ele não exi-

ge um smartphone top de linha,
maioria dos celulares medianos
rodam o jogo de forma satisfató-
ria, boa parte de seu público é for-
mado de crianças, adolescentes e
adultos em busca de um jogo
mobile que não exija tanto do ce-
lular ao contrário de outros jo-
gos mobile como PUBG e COD que
exigem um smartphone mais atu-
al e moderno, que possibilite jo-
gar sem o famoso e chato “lag”.

Esses jogos, além de serem
famosos mundialmente, possuem
gráficos e um designer incompa-
rável com Free fire, que é bem mais
simples e isso atrai um público ca-
rente de um battle royale. Após o
início da pandemia, o número de
jogadores do jogo duplicou de uma
forma exponencial, jamais vista
anteriormente. Outro fato que
comprova isso é que muitas pesso-
as, hoje, dedicam suas vidas a ser
pro player de algum jogo e de free
fire a história não é diferente, em-
balados por jogadores que come-
çaram do zero e hoje são celebri-
dades tais como JAPABKR, No-
bru, ViniZx, Ubita, entre outros
que mudaram suas vidas e de
suas famílias, fazendo o que mais
amam e gostam que é jogar.

Todos eles refletem para uma
curiosidade recente que compro-
va tudo isso é que a LBFF (Liga
Brasileira de Free Fire) revelou que
o campeonato da série C de Free
Fire, obteve mais de 95 mil inscri-
ções de jogadores do Brasil todo,
separados em 19.377 equipes. Esse
campeonato dá apenas 12 vagas
para a Série B e não ganha nada,
porém o jogador que se destacar e
avançar com sua equipe para a
Serie B, conseguirá um destaque e
dependendo dele pode até sair com
um contrato de alguma equipe
maior. Por hoje, é só. Fiquem liga-
dos nas próximas colunas!! Win-
ner, winner, chicken dinner!!!

A MULHER NO ESPORTE

Sérgio Camarda atual Asses-
sor Especial de Projetos –
Secretaria de Esportes de

Piracicaba, atua como Fisiolo-
gista do Exercício, possui
Mestrado e Doutorado em

Ciências da Saúde pela
Universidade Federal de São

Paulo - Escola Paulista de
Medicina e Pós-Doutorado em

Biodinâmica do Rendimento
Esportivo pela Universidade

Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho, trabalhou no

E.C. XV de Novembro de
Piracicaba durante dez anos.

Caso queira sugerir um
assunto para esta coluna,

entre em contato pelo e-mail:
camarda.fisiologia@gmail.com

Sérgio Camarda

Na próxima segunda-feira,
dia 8 de março, comemorare-
mos o Dia Internacional da
Mulher e para homenageá-las
vou dedicar a coluna de hoje
para descrever um pouco sobre
a história e as particularidades da
presença feminina no esporte.

É inegável que as mulheres
quebraram inúmeras restrições ao
longo da história e que atualmen-
te tenham papel fundamental no
mundo, com projeção na política,
religião, negócios e no esporte. No
esporte, como em outras áreas, a
trajetória e ascensão feminina foi
longa, e com inúmeras dificulda-
des, ligada principalmente ao pre-
conceito e crenças infundadas.

HISTÓRIA - Nos Jogos Olím-
picos da Antiguidade, 776 a.C., as

mulheres eram proibidas de parti-
cipar e de assistir os jogos da ar-
quibancada, somente cidadãos
gregos, homens livres nascidos na
Grécia, possuíam este direito. Sé-
culos se passaram e em Atenas,
1896, foi realizada a primeira edi-
ção dos Jogos Olímpicos da Mo-
dernidade, com a presença de 241
atletas e 14 países. Mesmo com o
passar séculos e em relação a anti-
guidade, o forte preconceito con-
tinuou, pois não tivemos a partici-
pação feminina naquela ocasião.

A primeira participação da
mulher nas Olimpíadas ocorreu
em Paris no ano de 1900, com vin-
te e duas representantes, 2% em
relação aos homens. É importante
ressaltar que a participação femi-
nina foi contra a vontade do idea-
lizador das Olimpíadas, Barão de
Coubertin, que não aprovava a
participação feminina nos jogos.
Uma frase famosa ilustra o pen-
samento do Barão sobre a par-
ticipação das mulheres no mun-
do esportivo: “É indecente ver
mulheres torcendo-se no exer-
cício físico do esporte”. A justifi-
cativa era que o corpo feminino
foi feito para maternidade e não
para competições esportivas.

Até 1924 a participação femi-
nina sequer chegava a 5% do total
de participantes, em 1928 teve iní-
cio a participação feminina na gi-
nástica e nas provas de pista no
atletismo. Nos Jogos Berlim em
1936 o Comitê Olímpico Internaci-
onal reconheceu as mulheres como
atletas olímpicas, nesta Olimpíada
houve um aumento considerável
da participação feminina, chegan-
do a 10% do total de participan-
tes. Apesar do crescimento da
participação nos Jogos, na déca-

da de 50 alguns médicos ainda
pregavam que o esporte poderia
trazer danosà saúde da mulher.

No Brasil, somente em 1979
finalmente foi derrubado o decre-
to que proibia as mulheres de pra-
ticarem esportes "incompatíveis com
a sua natureza", como o futebol e
lutas. Um marco histórico foi alcan-
çado nas Olimpíadas de Londres em
2012, onde pela primeira vez as
mulheres participaram em todas as
modalidades esportivas e com com-
petidoras representando todos os
países participantes dos jogos.

VERDADEIRAS HEROÍ-
NAS - A francesa Alice Melliat
teve um papel de destaque nos
jogos de 1900, ela e mais 10
mulheres foram até Paris para
participar da primeira edição
dos Jogos Olímpicos da era Mo-
derna. Foi Alice quem reivindicou
a entrada das mulheres em di-
versas modalidades esportivas.

A atleta Maria Lenk teve pa-
pel fundamental nas Olimpíadas
de 1932, pois com apenas 17 anos,
tornou-se a primeira brasileira e
sul-americana a participar de
uma Olimpíada. Apesar de não
ter ganhado medalhas, foi sem
dúvidas um grande exemplo
para incentivar as brasileiras co-
meçarem a participar dos jogos.

ESPORTE E SAÚDE - Os be-
nefícios da atividade física e da
prática esportiva têm sido compro-
vados cientificamente para ambos
os sexos. Muitos trabalhos de-
monstraram que as mulheres que
praticam regularmente exercícios
físicos, apresentam melhor respos-
ta na redução na pressão arterial
em relação aos homens. Portan-
to, a atividade física regular tem
importante papel na prevenção

de diversas doenças e promove a
longevidade para a população
ativa, independente do gênero.

FISIOLOGIA DA MULHER -
Existem diferenças fisiológicas en-
tre o homem e a mulher, princi-
palmente a partir da puberdade,
devido a ação dos hormônios. Nos
homens, o principal hormônio a
atuar é a testosterona, responsá-
vel por aumentos dos pelos no
rosto, pênis, testículos, massa
muscular e alteração na voz, fica
mais grave. Já nas mulheres a
ação dos hormônios estrogênio e
progesterona são responsáveis pelo
aumento dos seios, ocorrência da
primeira menstruação, aparecimen-
to do pelos pubianos e axilares.

As ações hormonais influen-
ciam diretamente no desempenho
físico, os homens possuem maior
massa muscular enquanto as mu-
lheres possuem maior percentual
de gordura corporal. Esta diferen-
ça resulta numa menor eficiência
durante a competição, pois as
mulheres precisam “carregar”
mais peso com menor massa mus-
cular em comparação aos ho-
mens. Contudo, nas provas de
corrida de longa duração, alguns
estudos sugerem que existe a pos-
sibilidade do desempenho femi-
nino se igualar ou até mesmo su-
perar ao masculino, já que neste
esporte a resistência aeróbia, que
envolve o sistema cardiopulmonar,
é mais importante que a força.

“Cada mulher que já subiu a
um pódio levou consigo muito mais
do que a medalha. A conquista de
uma é resultado da luta de muitas
outras no passado e, ao mesmo
tempo, é a semente para que tantas
mais venham no futuro”. Renata
Mendonça, do blog Dibradoras.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

Olá, amigos quinzistas!
Espero que todos estejam bem.
Estamos mais uma vez nesse
projeto lindo, prazeroso que é
a coluna esportiva Passe de
Letra do jornal A Tribuna Pi-
racicabana. Muito obrigado a
todos pela oportunidade de es-
tar aqui com vocês dialogando.

Semana movimentada no XV
após a estréia no Campeonato
Paulista série A2.  Começamos
com pé direito numa vitória pra
cima do Sertãozinho. O que a gen-
te espera, exclusivamente esse
ano, é que o time se mantenha
compacto e fazendo sempre pres-

O QUE SE ESPERA DO XV NA A2?
Daniel Campos

são nos adversários, e que a gen-
te então consiga o sonho do aces-
so. A diretoria do XV pelo que a
gente percebe até este momento é
que procuraram monta uma equi-
pe tanto experimente e madura
isso é positivo e o Técnico Moisés
Ergert é o treinador ideal para
isso. Realmente estou bem confi-
ante que desse ano não passa o
acesso, mas vamos manter os
pés no chão para nós não cair
duro novamente não é mesmo?

Outra coisa que movimentou
os bastidores na semana foi a
contratação do zagueiro Piraci-
cabano experimente e conhecido
Maurício Ramos, o jogador acu-
mula passagens pelo Coritiba,
Palmeiras, ficou muito tempo no
catar, depois Turquia e voltou
para o Brasil para defender Cha-
pecoense e Vitória recentemente.

O zagueiro chega com baga-
gem para nos ajudar nessa luta
interminável do acesso. O XV tam-
bém está negociando com goleiro
Sidão, ex São Paulo,Vasco, Figuei-

rense. Eu particularmente torço
muito para vinda dele também,
pois é legal ter jogadores experi-
entes e rodados como eles no elen-
co, agrega muito aos mais jovens
além de chamar bastante a aten-
ção da mídia nacional, pois reper-
cute bastante notícias assim.

A última oportunidade que
o XV tinha trazido um jogador
de renome foi o André Cunha
aonde ele virou ídolo e teve duas
ótimas passagens pelo XV. Mau-
rício Ramos se der tudo certo
seguira os passos do Lenhador.
Espero que o zagueirão tenha o
mesmo sucesso que André. Vamos
aguardar o desfecho da negocia-
ção com o goleiro Sidão, e que ve-
nha também para nos ajudar.

Em nosso momento “Magui-
la” gostaria de deixar um abraço a
todos os colunistas do projeto, a
equipe de redação de “A Tribuna”.
É uma enorme satisfação poder
estar junto por aqui, e para finali-
zar, a todos os leitores. Um gran-
de abraço, “Tamo junto” até mais.

Daniel Campo é promotor
de vendas e fanático
pelo XV de Piracicaba

- Mai meu Deus do céu...
o bando de gentaiada tei-
mosa! Fica em casa, seu
toupeira.

- Se tivesse feito do jeito
certo lá trais, não tinha que
ficar abrindo e fechando tudo
a toda hora. Tá parecendo
janela veia sem trinco...

- No futebor, a gentaiada tá
pedindo para parar os jogos
e competições.

- Se tem que fechar loja e
tudo mais, o futebor preci-
sa parar também.

- Ou os jogadorzada e tudo
mundo que participa dos jo-
gos não pega vírus?

- O Nhô Quim começou
com o pezão direito, mas
se t ivesse marcado o
“GOR” com o esquerdo nóis
ficava feliz do mesmo jeito.

- A turmaiada, lá de Sertão-
zinho, reclamo um tanto
contra o juiz do jogo.

- Falarô lá na federação que
o hominho do apito prejudi-
cou o time deles.

- Pé torto, erro de passe e
fraqueza pra corre é curpa
do juizão também?

- Ora bolas, quantas veis foi
que o XV tomô gor nos fi-
nalzinho e ninguém reclamo
cum federação nenhuma.

- A vai pentea crina de por-
co e lava pé de galinha
com essa choradera toda!

- Chegô um zagueirão dos
bão no Nhô-Quim.

- Maurício Ramos é daqui
da cidade e fez sucesso
pelo brasilzão afora e nos
estrangeiro também.

- Diz que até título ganhou
jogando na porcaiada, o jo-
gador deve ser bão mesmo!

- Agora, o alvinegro vai jogá
contra o Velo de Rio Claro.

- Os home perdero o pri-
meiro jogo e vem babando
pra cima de nóis no barão.

- É vizinho, é amigo, é gen-
te boa mas me descurpe a
farta de delicadeza...

- Mói eles pra nós Nhô Quim!!!

- Meu cumpadre Fernando
Lopes num fica chateado
não ta bom?

- Até semana que vem. “Eita,
como nóis gosta desse time”.
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Live do Sisem:
Reflexão sobre
a misoginia

Nesta segunda (8), Dia In-
ternacional da Mulher, às 20h,
o Sisem-SP (Sistema Estadual de
Museus), instância da Secreta-
ria da Cultura e Economia Cria-
tiva do Estado de São Paulo, re-
aliza uma live em seu Instagram
com a participação da fotógrafa
e designer Michele Brum, ideali-
zadora do Projeto Basta, uma ex-
posição fotográfica que se propõe
a refletir sobre a representação fe-
minina e os conceitos de misogi-
nia e empoderamento. A conver-
sa será mediada por Carolina
Rocha, da equipe do Sisem-SP.

No bate-papo on-line, além de
falar do Projeto Basta, também
serão abordadas questões como
feminicídio e o papel das institui-
ções museológicas e de gestão de
museus na comunicação desses
temas. A previsão de duração é
entre 45 a 55 minutos. O público
poderá enviar as perguntas na

própria live, que serão respondi-
das durante a conversa. Para
quem não puder assistir na hora,
a gravação ficará disponível no
IGTV do Sisem-SP (@sisemsp).

Etimologicamente, a palavra
“misoginia” é derivada do grego
misogynia. Trata-se da união e
miseó, que significa “ódio”, e
gyné, que se traduz para “mu-
lher”. No Cambridge Dictionary,
misoginia assim está definida:
“crença de que os homens são
muito melhores que as mulheres”.

Nesta pandemia, seja mais
resistente que o coronavírus,
seguindo as recomendações
da Ciência:  use máscara e
mantenha o distanciamento
social. Luz e Paz, a todos!

facebook.com/
ocanaldalili @ocanaldalili

Eliana Teixeira
Editora de Conteúdo
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Inscrições: 100 vagas
gratuitas até 8 de março
A partir deste ano, as aulas do Projeto serão 100% on-line; processo
seletivo de todas as modalidades será por entrevistas on-line

A Ampi (Associação Amigos
da Música) - organização respon-
sável pelo Projeto Jovens Músi-
cos, determinou que a partir des-
te ano, as aulas serão 100% on-
line, sempre com professores em
tempo real. O coordenador do
projeto, maestro Anderson Oli-
veira reforça a importância das
aulas em sistema remoto para
proteção de todos contra a Co-
vid-19. “Esse ano, as aulas estão
sendo retomadas de forma total-
mente on-line. Decidimos man-
ter as atividades desta forma até
que uma boa parte da popula-
ção esteja vacinada e a trans-
missão do coronavírus esteja pró-
ximo ao que possamos conside-
rar realmente seguro”, declarou.

É importante frisar que o
projeto conseguirá manter a con-
tinuidade, mesmo passando pela
fase da pandemia global de co-
ronavírus, graças aos patrocina-
dores Supermercados Pague Me-
nos, Embramaco, Caterpillar, Oji
Papéis, Painco e Paris Hidro Luz,
aos co-patrocinadores Candura,
Bom Peixe, Stoller, Brose do Bra-
sil, Café Morro Grande e apoio
do Instituto Capute, que acredi-
tam e apostam na transforma-
ção sociocultural que o Projeto
Jovens Músicos proporciona.

O processo seletivo de todas
as modalidades será por entre-
vistas on-line e preenchimento de

O projeto é realizado pela Associação Amigos da Música de Piracicaba

Divulgação

questionário socioeconômico. Já
os candidatos para aulas em ní-
vel intermediário e avançado,
participarão de um processo com
envio de vídeo onde o candidato
deverá tocar o material pedido
no edital. O envio poderá ser fei-
to através de link do YouTube,
Google Drive, ou aplicativos como
fromsmash e wetransfer que tam-
bém são de uso gratuito e po-
dem ser usados on-line, sem pre-
cisar de baixar no computador.

CATEGORIAS E MODA-
LIDADES - Nível iniciação
musical (as aulas serão aplica-
das no contraturno escolar).
Coral infanto-juvenil: crianças
de 9 aos 12 anos; Musicaliza-
ção infantil: de 7 e 8 anos; Ini-

c iação musical  com f lauta
doce: de 9 a 11 anos. Nível ini-
ciantes a instrumento - de 9 a
11 anos (as aulas serão aplica-
das no contraturno escolar) -
trompa, trompete, trombone,
viola classica e violino; Nível
intermediarios até 17 anos: vi-
olino, violoncelo, contrabaixo,
flauta, clarineta, trompete,
trombone, trompa, tuba; nível
avançado - até 30 anos: violino,
viola, violoncelo e contrabaixo.

PROJETO - Realizado pela
Ampi (Associação Amigos da Mú-
sica de Piracicaba), uma ONG (Or-
ganização Não Governamental)
sem fins lucrativos, fundado há
10 anos, o Projeto Jovens Músicos
é considerado um dos mais atu-

antes e bem-sucedidos na área de
formação musical no Estado de
São Paulo. Dezenas de alunos que
passaram pelo projeto, cursam
música em universidades com
Unicamp (Universidade Estadual
de Campinas) e USP (Universida-
de de São Paulo). Além desta for-
mação, o projeto realiza produções
culturais envolvendo concertos da
Orquestra Filarmônica Jovem,
formada pelos professores e alu-
nos em nível avançado do projeto,
onde já se apresentaram com íco-
nes da música como Ivan Lins,
Leila Pinheiro, Monica Salmaso
e Mafalda Minnozzi, além de
masterclasses com professores in-
ternacionais de centros musicais
de excelência dos EUA e Europa.

BBBBBAAAAATTTTTOMOMOMOMOM, L, L, L, L, LÁPISÁPISÁPISÁPISÁPIS & TPM & TPM & TPM & TPM & TPM

Mostra virtual será
aberta nesta segunda

A mostra Batom, Lápis &
TPM será aberta nesta segunda
(8). A exposição, em formato vir-
tual, comemora o Dia Internacio-
nal da Mulher e terá 70 trabalhos,
que podem ser acessados pelo site
do Salão Internacional de Humor.
Batom, Lápis & TPM é realizada
pela Prefeitura, por meio da Semac
(Secretaria Municipal da Ação
Cultural), do Cedhu Piracicaba
(Centro Nacional de Humor
Gráfico de Piracicaba) e do Sa-
lão Internacional de Humor de
Piracicaba. Esta edição, rece-
beu a inscrição de 110 trabalhos,
de 45 cartunistas de 11 países.

Os trabalhos foram envia-
dos por artistas do Brasil, Co-
lômbia, Egito, Rússia, Polônia,
Itália, Belarus, Bulgária, Romê-
nia, Irlanda e Irã. Poderão ser
vistos nas mostras cartuns, ca-
ricaturas, charges, ilustrações,
HQs e tiras. Batom, Lápis & TPM
é uma exposição de artes gráfi-
cas realizada desde 2011, como
programação oficial do CEDHU
Piracicaba, e propõe estimular e
oferecer espaço a artistas - amado-
ras ou profissionais - brasileiras e
estrangeiras para mostrar suas pro-
duções para comemorar e refletir
no Dia Internacional da Mulher.

Mostra terá 70 trabalhos; acesso será pelo site do Salão de Humor

Divulgação/Prefeitura

Divulgação

INSTAGRAM - O tema do Sábado
na Live!, transmitido pelo Insta-
gram @ocanaldalili, neste dia 6, às
16h30, é “Alimentos industrializa-
dos: mitos e verdades”. A entre-
vistada da live deste sábado é
Marcia Harder, engenheira agrô-
noma pela UniPinhal e tecnóloga
em Gestão Empresarial pelo Cee-
teps (Centro Estadual de Educa-
ção Tecnológica Paula Souza),
mestre e doutora em Ciências pela
USP (Universidade de São Paulo)
e pós-doutora pela USP e Ipen/
Cnen (Instituto de Pesquisas Ener-
géticas e Nucleares/ Comissão

Nacional de Energia Nuclear) e téc-
nica em alimentos pelo Cotuca/
Unicamp (Colégio Técnico de Cam-
pinas/Universidade Estadual de
Campinas). Marcia, que tem expe-
riência e também é especialista em
produção de alimentos e suas apli-
cações - microbiologia, tecnologi-
as de conservação, irradiação de
alimentos e análise sensorial -, bem
como em ecossustentabilidade, vai
abordar na live os princípios e re-
comendações de uma alimentação
adequada e saudável, além de des-
tacar a importância da ciência e a
tecnologia dentro da indústria.
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Laranjal Paulista edita lei para evitar
aglomerações e festas clandestinas
Multas entre R$ 500 e R$ 15.000; fiscalização será pela Guarda Municipal e autoridades sanitárias, de acordo com lei assinada pelo prefeito Dr. Alcides

Mais uma medida para ten-
tar conter o avanço do coronaví-
rus no município. Diante da gran-
de quantidade de festas e reuni-
ões sociais que vem elevando o nú-
mero de contágios, a Prefeitura de
Laranjal Paulista promulgou esta
semana uma nova lei (3.330 de 2
de março de 2021) que tem como
objetivo evitar aglomerações. A
matéria foi aprovada pela Câmara
Municipal e prevê multa para
quem promover, realizar, ceder

local ou participar de festas clan-
destinas com ou sem objetivo co-
mercial, reuniões que causem aglo-
meração com fins recreativos.

As penalidades variam de R$
500 a R$ 15 mil. E a fiscalização
estará sob a responsabilidade da
Guarda Civil Municipal e das au-
toridades sanitárias constituídas.

Mais informações podem
ser obtidas pelo site oficial do
m u n i c í p i o  p e l o  e n d e r e ç o
www.laranjalpaulista.sp.gov.br.

VACINAS

Cidade supera a
marca de 2 mil doses

Na semana em que o nú-
mero de contágios e de mor-
tes atingiu seu mais grave ín-
dice em todo país, Laranjal
Paulista superou a marca de
duas mil vacinadas aplicadas.
Com as imunizações desta
semana, já são 2.059 unida-
des, 1.617 da primeira dose e
442 da segunda dose. Entre
os vacinados estão profissio-
nais de saúde, idosos com 77
anos ou mais, moradores de
instituições de longa perma-
nência. Até agora, o município
já recebeu 2.359 doses. E
nesta sexta-feira, 5, uma nova
remessa com 270 novas do-
ses estava programada.

Na segunda (8), a vacina-
ção será retomada para os

idosos entre 77 e 79 anos, tam-
bém para as pessoas com
idades entre 80 a 89 anos que
ainda não receberam a vacina,
além da segunda dose para os
profissionais de saúde e ido-
sos com mais de 90 anos.

A imunização será feita
no Ginásio Municipal de Es-
portes “Anizio Garpelli”, que
fica na Rua Guilherme Mar-
coni, 30, de segunda à sex-
ta-feira, das 8h às 16h. É ne-
cessário levar RG, CPF e Car-
tão SUS. Os idosos acama-
dos deverão entrar em con-
tato com a unidade básica de
saúde mais próxima de sua
casa, para solicitar o agen-
damento. As aplicações se-
rão realizadas em domicílio.

AAAAAPEOESPPEOESPPEOESPPEOESPPEOESP

Com explosão de casos de Covid, professores
mantêm greve contra as aulas presenciais

Com a explosão de casos de
covid, com 2022 casos em  931 es-
colas, sendo nove em Piracicaba e
dois em São Pedro,  e 26 óbitos de
professores da rede pública de en-
sino, desde a reabertura das esco-
las, em 26 de janeiro último, em
assembleia promovida pela Apeo-
esp (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo), nesta sexta-feira, 05 de
março, a categoria decidiu man-
ter a greve “em defesa da vida”,
contra a volta das aulas presen-
ciais. Na assembleia, coordena-
da pela presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora
Bebel (PT), os professores tam-
bém decidiram ampliar os movi-
mentos em defesa da vida, com
novas manifestações na próxima
semana, inclusive com ida ao Pa-
lácio dos Bandeirantes, até que
ocorra a suspensão total e imedia-
ta das aulas e atividades presenci-
ais em todas as escolas públicas.

Bebel diz que é importante
que se entenda que a Apeoesp faz
esta greve em defesa incondicio-
nal da vida, “porque a vida é in-
condicional, uma vez que a vida
deve ser a prioridade”. Ao mes-
mo tempo, diz que as declarações

feitas pelo governador João Do-
ria e pelo secretário estadual da
Educação, Rossieli Soares, de de-
fesa da vida, “são promessas per-
didas no tempo. As escolas se en-
contram  na mesma situação de
23 de março do ano passado, sem
nenhum calendário de reforma e
adaptação nem para a  pandemia
e nem para a pós-pandemia”, diz.

Diante desse quadro, a Pro-
fessora Bebel enfatiza que “não
podemos aceitar o retorno das
aulas presenciais sem o controle
da pandemia, adequação das sa-
las de aulas, com arejamento e
claridade, planejamento. As sa-
las têm que ser adequada com o
número mínimo de alunos, além
da vacinação, uma vez que só
álcool  em gel e máscaras não
resolvem, apesar de, claro, serem
atributos fundamentais. Por
isso, a Apeoesp está em greve em
defesa da vida, pela sua vida, pela
vida dos professores, dos alunos,
dos  profissionais da educação e
da sociedade, até porque as es-
colas são espaços de aglomera-
ção e isso irá ampliar ainda mais
os casos de pandemia. O que eles
(Doria e Rossieli) esperam, uma
vez que até os secretários estadu-

ais de Saúde são contra as aulas
presenciais, até a título de reduzir
o número de leitos a serem usa-
dos nos hospitais. Vamos conti-
nuar em defesa da vida”, reforça.

Para a presidenta da Apeo-
esp, ao manter escolas abertas e
dizer que ela deve atender aque-
les “que mais precisam”, o secre-
tário da Educação Rossieli está

colocando em perigo os mais vul-
neráveis, quando deveria, sim,
assegurar auxílio emergencial e
segurança alimentar aos estu-
dantes, com distribuição de ces-
tas básicas às famílias, além de
fornecer às crianças e jovens
meios para se manterem em au-
las remotas. Isto é defender a
vida e não promover a morte.

A deputada Professora Bebel ressalta que a greve
é em defesa incondicional da vida

Divulgação

http://www.unimedpiracicaba.com.br/
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ATO OFICIAL NORMATIVO RESUMIDO-PORTARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR, Prefeito do Município de Laranjal Paulista, faz sa-
ber, nos termos do artigo 58, da Lei Orgânica do Município de Laranjal Paulista que foram
expedidas as Portarias, conforme segue:
Portaria nº 051 de 1º/03/2021, nomeia, o senhor CARLOS AUGUSTO dos REIS, inscrito no
CPF sob nº 158.***.128-22, para exercer, a partir de 1º de março de 2021, o cargo público em
comissão denominado Secretário de Governo.

Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, 05 de março de 2021.

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal

3 x 8

ATO OFICIAL NORMATIVO-RESUMIDO PORTARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR, Prefeito do Município de Laranjal Paulista, faz sa-
ber, nos termos do artigo 58, da Lei Orgânica do Município de Laranjal Paulista que foram
expedidas as Portarias, conforme segue:
Portaria nº 052 de 1º/03/2021,Dispõe sobre nomeação de Comissão Processante para julga-
mento de  Recurso.

Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, 05 de janeiro de 2021.

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal

3 x 8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

3 x 20

FFFFFISCALIZAÇÃOISCALIZAÇÃOISCALIZAÇÃOISCALIZAÇÃOISCALIZAÇÃO

Procon terá veículo próprio para atendimento à população

Diretoria do Procon estadual visita o prefeito Dr. Alcides

Divulgação

O prefeito Dr. Alcides de Mou-
ra Campos Junior recebeu esta se-
mana em seu gabinete a diretoria
do Procon-SP. E tem boa notícia
para a nossa cidade: Laranjal Pau-
lista receberá em breve um veícu-

lo, zero quilômetro, para uso ex-
clusivo do Procon. Os resultados
obtidos pelo município na prote-
ção ao consumidor foram elogi-
ados pelos gestores estaduais do
programa.  Participaram do en-

contro Victor Moraes, agente
municipal, além de José Sylvio
de Moura Campos, Luiz Francis-
co Martucci e José Eduardo Fer-
reira Godinho, assessores técni-
cos e executivos do Procon.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

3 x 27

3 x 17
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MIRA ESTRELAMIRA ESTRELAMIRA ESTRELAMIRA ESTRELAMIRA ESTRELA

Uma das cidades da nossa região noroeste que tem se
apresentado sempre bem no Salão São Paulo de Turismo
é a cidade de Mira Estrela. Mira Estrela possui uma praia
artificial no lago da Água Vermelha, conhecida como Prai-
nha de Mira Estrela que é um de seus principais atrativos.
É local com estrutura receptiva em constante revitalização.
Foram revitalizados quatro chalés e já conta com a aprova-
ção de convênio para revitalizar outros seis. Os chalés são
equipados seguindo as normas da ABNT. Tais serviços são
executados graças aos recursos do Dadetur da nossa Se-
cretaria de Turismo do Estado de São Paulo, por ser Mira
Estrela um dos nossos ‘Município de Interesse Turístico’.

TRILHA ECOLÓGICATRILHA ECOLÓGICATRILHA ECOLÓGICATRILHA ECOLÓGICATRILHA ECOLÓGICA

A cidade de Mira Estrela desfruta do privilégio de ter uma
Trilha Ecológica denominada popularmente de “Mata dos
Macacos”. Ela é visitada por turistas e estudantes que pro-
movem a educação ambiental e o turismo conservacionis-
ta. A trilha está elencada nos catálogos de turistas ecológi-
cos que procuram o local em busca de tranquilidade, mate-
rial biológico para estudos ou para simples passeio.  Além
da vegetação e fauna, bandos de macacos ficam se mos-
trando até nas margens da rodovia, fazendo a festa de cri-
anças e adultos. Possui sinalização e Guias para visitação,
desde que tenham agendamento prévio (17) 3846-1163.

PESCA ESPORTIVAPESCA ESPORTIVAPESCA ESPORTIVAPESCA ESPORTIVAPESCA ESPORTIVA
Mira Estrela é uma cidade aprazível que a maioria dos turistas
da capital sempre desconheceu pela distância e por falta de
divulgação entre nós. Ela se destaca por sua potencialidade
na pesca de tucunarés, mandis, barbados, pintados entre ou-
tros. O visitante tem a facilidade em adquirir petrechos para a
prática da pesca esportiva, entre locação de barcos, motores,
pirangueiros e píer para pesca desembarcado, tudo com se-
gurança e dentro das normas estabelecidas em Lei. Mira Es-
trela é um bom exemplo de como se pode ingressar no mundo

IGREJA EM COMUNICAÇÃO é editada pela
Assessoria de Comunicação da Diocese de Piracicaba

Fone: (19) 2106-7555
E-mail: comunicacao@diocesedepiracicaba.org.br

Site: www.diocesedepiracicaba.org.br

IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Jesus é o novo templo
Quaresma é tempo de reno-

vação, um chamado forte para
mudança de atitudes. Mediante
a oração, o jejum, a esmola e a
meditação da Palavra de Deus,
somos chamados à conversão,
conformando nossa vida com a
proposta do reino de Deus.

Neste 3º Domingo da Qua-
resma, a primeira leitura (Ex
20,1-17), ensina-nos que Deus
nos deixou seus preceitos para
que encontrássemos a felicidade
e a liberdade. Os homens que
detêm o poder, às vezes, baixam
decretos que não favorecem o
bem dos súditos, mas têm a fi-
nalidade de perpetuar situações
de injustiça. Mas Deus é total-
mente diferente. Quando viu seu
povo oprimido no Egito, foi li-
bertá-lo pois não tolera situações
de escravidão. É nessa perspec-
tiva que devem ser entendidos os
dez mandamentos. Não se trata
de leis severas, incompreensí-
veis. Ao contrário, são caminhos
seguros para nossa libertação.

Na segunda leitura (1Cor
1,22-25), o apóstolo Paulo pro-
clama que Jesus Crucificado, que

é escândalo para os judeus e lou-
cura para os pagãos, para os elei-
tos é força e sabedoria de Deus.

No evangelho (Jo 2,13-25),
narra-se a expulsão dos ven-
dilhões do templo, mostrando
um Jesus corajoso, determina-
do, sem meias palavras, que
usa o chicote para expulsar
aqueles que fizeram da casa de
seu Pai uma casa de negócios.

O templo de Jerusalém era,
para os judeus, o lugar de ado-
ração do verdadeiro e único
Deus. Mas ele foi profanado
pelo ritualismo e pelo comér-
cio ali realizado. Ao expulsar
os vendilhões, Jesus mostra
que o templo material será su-
plantado por nova realidade.
Jesus fala de si mesmo, em tor-
no de quem se reunirão os ver-
dadeiros adoradores do Pai.

Ao designar o templo como
a casa de seu Pai, Jesus se
apresenta como o Filho que
tem autoridade no templo e so-
bre ele. Uma autoridade que so-
mente Deus tinha. Portanto Je-
sus é o novo templo, o lugar do
encontro do homem com Deus.

IGREJA EM NOTÍCIAS
VISITA DO BISPO – Para co-
nhecer a realidade das 69 paró-
quias dos 15 municípios que
compõem a Diocese de Piracica-
ba, o bispo diocesano, Dom De-
vair Araújo da Fonseca começou
na última semana de fevereiro
uma série de visitas. Constam da
programação, reunião com o pá-
roco e celebração eucarística
com a comunidade. Em algu-
mas cidades ocorre também
uma cordial visita às prefeitu-
ras. Acompanhe o cronograma
de visitas no site da diocese,
diocesedepiracicaba.org.br.

DRIVE-THRU SOLIDÁRIO
– A Sociedade São Vicente de
Paulo (Vicentinos) promove no
sábado, 6 de março, das 8h às
12h, Drive-Thru Solidário, na Av.
Luiz Ralph Benatti, 1004, bairro
Mário Dedini, em Piracicaba (em
frente à Escola Benedito de An-
drade). Podem ser doados ali-
mentos não perecíveis, produ-
tos de limpeza e higiene pessoal.

CAPELANIA – A Capelania
São Francisco de Assis será ane-
xada à Paróquia Santa Catari-
na, em Piracicaba, no próximo
dia 8 de março. Nesse dia tam-
bém acontecerá a apresentação
do padre Kleber Fernandes Da-
nelon como vigário paroquial em
missa presidida pelo bispo dio-
cesano, Dom Devair Araújo da
Fonseca, às 19h30, durante vi-
sita programada à paróquia.

CONFISSÕES - O tempo da
Quaresma propõe conversão e
reconciliação com Deus, com a
Igreja e com os irmãos. É neste
tempo oportuno que somos cha-
mados a repensar nossa postu-
ra como cristãos. As regiões
pastorais da Diocese de Piraci-
caba desenvolveram um crono-
grama especial para atender os
fiéis que buscam o Sacramento
da Reconciliação. Devido à pan-
demia da Covid-19, serão segui-
das as recomendações sanitá-

rias, de distanciamento e nú-
mero reduzido de fiéis nos tem-
plos. O cronograma está dispo-
nível no site da diocese,
diocesedepiracicaba.org.br.

CFE-2021 - A Campanha da
Fraternidade Ecumênica 2021
tem como tema “Fraternidade e
diálogo: compromisso de
amor”, e o lema “Cristo é a nos-
sa paz: do que era dividido fez
uma unidade” (Ef 2.14a), que
parte da afirmação de fé, que
Cristo é nossa paz e que ele pro-
move a unidade. A partir disso a
CFE leva a uma reflexão sobre
como vivemos e trabalhamos pela
paz e unidade, superando as de-
sigualdades e problemas sociais.

ENCONTRO VOCACIONAL
– Tem início neste sábado e do-
mingo, os encontros vocacionais
diocesanos de 2021. Com o obje-
tivo de motivar e acompanhar os
jovens na vocação sacerdotal, os
encontros são organizados pela
Equipe Diocesana de Animação
Vocacional e acontecem todo pri-
meiro final de semana do mês
no Seminário Imaculada Con-
ceição, no bairro Nova Suíça,
em Piracicaba. Mais informa-
ções pelo telefone (19) 3434-
0960 ou pelo e-mail vocacional@
diocesedepiracicaba.org.br.

CRISMA – Desde o dia 25 de
fevereiro estão em vigor as no-
vas orientações prático-litúrgi-
cas para a celebração do Sa-
cramento da Confirmação
(Crisma) nas paróquias da Di-
ocese de Piracicaba. Acesse
diocesedepiracicaba.org.br e
conheça as novas orientações.

ENCONTRO DE CASAIS –
Nos dias 6 e 7 de março acon-
tece o 2º Encontro de Casais
em Segunda União na Capela
Nossa Senhora da Salette, da
Paróquia São Francisco de
Assis, em Piracicaba. Mais
informações: (19) 3427-1426.

Prainha de Mira Estrela (SP)

Trilha Ecológica de Mira Estrela (SP)

do turismo através de um bom trabalho da sua Prefeitura,
aproveitando o seu lema de “O Melhor Lazer da Região”.

QUEM NOS EXPLICA?QUEM NOS EXPLICA?QUEM NOS EXPLICA?QUEM NOS EXPLICA?QUEM NOS EXPLICA?

O setor de Feiras de Negócios está sendo prejudicado por nos-
sas autoridades desde abril de 2020, com as proibições que
são conhecidas. Prejudicam também os diversos produtos que
são negociados nas oportunidades, e ainda prejudicam o de-
senvolvimento de cidades. Tudo bem que o nosso Governador
se preocupe com a vida humana e lute por cuidados inerentes à
época de pandemia. Contudo, ele conhece bem o ramo de Fei-
ra de Negócios e sabe que elas são bem menos “poluentes” do
que os shoppings que deitam e rolam não sabemos por qual
milagre. Por que exigem até listas de visitantes para vários
setores, menos para os shoppings? Uma Feira de Negócios não
se assemelha a um shopping? O setor de Feiras de Negócios
merece respeito que lhe tem sido negado por influência toda
“cheia de prosa” que, hoje em dia, busca saber onde foi que
errou com a Segunda Onda bem pior do que a Primeira.

NÃO É FESTNÃO É FESTNÃO É FESTNÃO É FESTNÃO É FESTAAAAA

Feira de Negócio não é festa, não é show, não é entretenimen-
to. É assunto sério que envolve milhões de pessoas e milhões
de negócios além, é claro, de milhões de empregos. Feira de
Negócios é o único setor que apresenta seus protocolos sanitá-
rios atestados pelo Hospital das Clínica. Por que será que fica-
mos falando com ‘surdos’ apenas pelo fato de terem sido no-
meados em cadeiras com “poder da caneta”, caneta que lhe foi
emprestada e que precisa ser urgentemente tomada de volta.

Pesca esportiva em Mira Estrela (SP)

Na foto de RCIA, parque infantil de Araraquara (SP)

Feira de Negócios com cuidados do Protocolo

CORAL: ESALQ

Arquivo

Saudade de uma época em que as
famílias piracicabanas iam à rua Go-
vernador Pedro de Toledo "olhar as
vitrines". Isto foi lá pelos idos da dé-
cada de 1970, quando as vitrines
eram atrativos do comércio local. As
famiílias saiam de casa no domingo
a noite e se extasiar com as lugar e

a criatividade dos vitrinistas. Hoje, pas-
sando pela Governador fora do horário
comercial vemos somente portões de
cor chumbo, acabando com uma tra-
dição que traz saudade a quem viveu
este período citado. Nos anos 80 e 90
os enfeites que atravessavam de uma
calçada à outra voltaram a atrair as

vistas dos consumidores. Foi outra
tradição deixada ao lado. Desde a dé-
cada passada, a moda é enfeitar com
luzes locais como a Ponte Pênsil ou,
até anos atrás, a Esalq cujo prédio
principal aqui aparece ao fundo do
Coral de Esalq em foto tirada em
2005. (Edson Rontani Júnior)
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PROSA

A HISTÓRIA
Carmelina de TCarmelina de TCarmelina de TCarmelina de TCarmelina de Toledo Pizaoledo Pizaoledo Pizaoledo Pizaoledo Piza

Apareceu por aqui. Qual seu nome?
Onde mora? O que faz? Veio de onde?

Nada sei sobre a mulher roliça, ale-
gre, de sorriso solto e olhos verdes ras-
gados. Ri gostosamente e cantarola
uma canção que ninguém entende.

Sempre no mesmo horário desce
todas as manhãs a rua onde moro. Pode
acertar um relógio ou esperar pelo ôni-
bus com sua pontualidade.  Aprendi a
hora com o sol e com a lua, diz ela.

Desenho, recorto e visto você em
cores, mulher. Estou perdida nas minhas
divagações.

As velhas carolas e beatas sentem
medo dela. Dizem que ela tem parte com
“o coisa ruim”. As crianças a adoram.
Correm ao seu lado e tentam aprender
a canção. É difícil. Não entendem. Mas
acompanham nas palmas das mãos e no sapatear dos pés.

Chamam-na de – A HISTÓRIA.
Olho para você
... sei que estará ao meu lado nos momentos difíceis.
Mesmo quando ouço os ribombos fortes dos trovões assustadores.
Ela vive em um mundo de mistérios. Sem mestres, sem perguntas ou

respostas. É uma incógnita, uma surpresa, o mundo é dela. A vida, vivida
e atrevida de uma mulher, que talvez tenha nascido sob a pressão de um
destino monótono e estéril que ela não quer ver e sentir. De momentos
ridículos cheios de vulgaridades que ela esnoba e desaprova no seu mun-
do de ilusões e delicias.

Sinto você
... ao meu lado nos melhores e piores momentos.
Com seu jeito de andar, sua elegância, suas pausas e seus movimen-

tos. Talvez pelos seus olhos rasgados e verdes observando tudo. As mãos
ágeis balançam e gesticulam como folhas das árvores ao vento. Unhas de
gavião, sempre pintadas de vermelho. As roupas são coloridas, justas,
marcam as formas roliças. Cores berrantes: amarelo e roxo; preto, verme-
lho e verde; azul e laranja.

Você faz parte da minha vida, da menina que fui um dia.
Você tem história. Aprendeu em algum lugar, em algum ponto qual-

quer do universo que guardou na lembrança.
Busco você
... para permanecer ao meu lado na labuta da vida,
... preciso da sua companhia,
... aguardo ansiosa as suas falas, suas risadas, seu olhar e o cantaro-

lar das canções que nunca entendi e jamais esqueci.
Você continua descendo a rua todos os dias rindo e cantarolando,

mas à tarde já não sobe a rua tão só. Alguém segura a sua mão.
Descobri o quanto você é importante para mim. Deito-me à sombra

da árvore frondosa da mesma floresta da infância que nos uniu nas memó-
rias das velhas histórias.

A PrA PrA PrA PrA Prosa & Vosa & Vosa & Vosa & Vosa & Verererererso compleso compleso compleso compleso completa nestta nestta nestta nestta neste mês vinte mês vinte mês vinte mês vinte mês vinte ee ee ee ee e
um anos de circulação, 1055 edições! Viva!!!um anos de circulação, 1055 edições! Viva!!!um anos de circulação, 1055 edições! Viva!!!um anos de circulação, 1055 edições! Viva!!!um anos de circulação, 1055 edições! Viva!!!

E a página especial de hojeE a página especial de hojeE a página especial de hojeE a página especial de hojeE a página especial de hoje
homenageia a Mulher pelo seu dia!homenageia a Mulher pelo seu dia!homenageia a Mulher pelo seu dia!homenageia a Mulher pelo seu dia!homenageia a Mulher pelo seu dia!

HÁ UMA MULHER EM MIM
Sady CarnotSady CarnotSady CarnotSady CarnotSady Carnot

Claro que há uma mulher em mim, que me faz ser o homem que sou.
Dentro de mim, existe a ancestralidade de minhas tataravós, bisavós,

avós, tias, madrinha, minha mãe, minha esposa, minha Anima. Erros e
acertos me foram ensinados, risos e lagrimas me foram mostrados.

Há em mim a Mãe Terra e todas as deusas do panteão grego, romano,
africano, além de Maria e Madalena. Como não ter o feminino dentro de mim?

Como poderia ser um homem, seu meu oposto, neste planeta em que
tudo é dual, como poderia ser individual?

Celebro essas mulheres, não só no Dia Internacional delas, mas todos
dias enquanto respiro, pois foi graças a ela, que posso estar escrevendo isto.

Ah! Minha mãe, que saudade me dá, de cada carinho, cada encostar
minha cabeça em seu peito, de cada bronca, de cada sorriso terno.

Quando chorei de fome pela primeira vez, você me saciou e neste
momento me ensinou a ter fé de que poderia esperar pelo próximo saciar,
vindo de você e de Deus. Como entender o Filho, sem Maria, a Grande
Mãe Divina. Gratidão às mulheres que existem em mim.

JÓIA DOS MEUS SONHOS
Leda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda Coletti

Jóia dos meus sonhos !... Deixo
escapar em voz alta minha admira-
ção e a musa me sorri tão bonita!!
Como que embalada pelas palavras
acariciantes, desliza nas águas de um
caudaloso rio suavemente. Parece
mesmo sumir numa densa névoa de
esplendor. Vou ao seu encalço mas,
ela num rodopio gostoso, desapare-
ce nas águas claras e profundas.

Fico estático, olhando fixamen-
te para o ponto onde sumiu. Sua im-
pressão deveras forte continua a ocu-
par o espaço a minha frente. Acom-
panho sua trajetória até o fundo do rio, e consigo enxergá-la na paisagem
embaçada, recostada ás outras companheiras. Seu colorido se sobressai
sobre as de diferentes matizes, lembrando ouro, esmeraldas. Nelas se
recosta tranquila  e soberana.  No silêncio  se impõe

Sou mesmo um felizardo, pois  vou ao seu encontro e candidato-me a
embalar seu sono repousante e velar pela sua proteção. Construo para ela
um nicho incrustado de diamantes, safiras, ouro. Nada quero em troca. Só
o puro prazer do êxtase.

E, nessa magia de deslumbramento, acordo sobressaltado, com o
tilintar de algo próximo a  mim. O despertador era, pois eu conhecia muito
bem o  seu som estridente e mais demorado.

Procurei o objeto do barulho, causador da interrupção do sonho ines-
quecível.

Qual não foi minha surpresa ao constatar que se tratava da aliança
de ouro de minha mulher, que a deixara no criado-mudo. Acredito que
devo tê-la derrubado ao solo com o meu braço direito, ávido em tocar a
musa dos meus sonhos. Apanhando-a, observei sua parte interna, onde
estava meu nome gravado. Olhei enternecido para  a mãe dos meus dois
filhos que dormia sossegada, e sussurrei-lhe ao ouvido: -“mulher, você é
joia mais linda que possuo na vida ! “.

Dicas de livros de Alessandra
e Tiago Guarnieri Betti

Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-

infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:

livros_inesqueciveis

CANTINHO INFANTIL

Todos nós somos compostos de
atributos próprios e especiais:
cabelos, olhos, voz, pele, forma-
to de mão, de rosto, de corpo,
etc, ninguém é igual a ninguém...
alías nem mesmo os gêmeos
idênticos são totalmente iguais
em tudo. Lelê é uma menina, que
como muitos de nós, às vezes,
não gosta muito do que vê. Ela
tem o cabelo, cheio de cachi-
nhos, muitos e muitos cachinhos
e vive a se perguntar, o porquê.
Um dia encontra um livro sobre
a história e a beleza da herança
africana. Desde então, algo maravilhoso acontece e ela se en-
canta. Você já parou para pensar de onde vem os detalhes e as
histórias que o tornaram assim, do jeitinho que você é? Reco-
mendamos! Faixa etária: 03 a 05 anos Encontramos essa histó-
ria contada em: https://youtu.be/_FRS63MaBhc

Poemas trabalhados pelo Professor  Wilson José Chagas da E.M.
Nathalio  Zanotta Sabino Bairro Ibitiruna- 5º ano A

MMMMMULHERESULHERESULHERESULHERESULHERES
   Alexsandro de Jesus Bispo Moraes – 10 anos   Alexsandro de Jesus Bispo Moraes – 10 anos   Alexsandro de Jesus Bispo Moraes – 10 anos   Alexsandro de Jesus Bispo Moraes – 10 anos   Alexsandro de Jesus Bispo Moraes – 10 anos

As mulheres são fortes
Bonitas, lindas, generosas e guerreiras.

Muitas são batalhadoras.
Elas aguentam várias coisas

Dor, sofrimento, dor
E ainda continuam fortes.

A A A A A MMMMMULHERULHERULHERULHERULHER
       Nicole Daiane Domingues Ribeiro - 10 anos       Nicole Daiane Domingues Ribeiro - 10 anos       Nicole Daiane Domingues Ribeiro - 10 anos       Nicole Daiane Domingues Ribeiro - 10 anos       Nicole Daiane Domingues Ribeiro - 10 anos

A mulher é forte, trabalhadora
A mulher conquista todos os sonhos
Porque tem a capacidade de sonhar

E força para conquistar!

Toda mulher é doce de coração
Tem alma meiga

Mas mesmo assim
Permanece forte.

A A A A A MMMMMULHERULHERULHERULHERULHER
     Y     Y     Y     Y     Yasmin de Fátima Evasmin de Fátima Evasmin de Fátima Evasmin de Fátima Evasmin de Fátima Evangelista – 1angelista – 1angelista – 1angelista – 1angelista – 10 anos0 anos0 anos0 anos0 anos

A mulher é aventureira
Está desbravando a vida.

A mulher é otimista
Sempre dá jeito de conseguir seu objetivo.

A mulher é generosa
Ajuda as pessoas.

A mulher é carinhosa
Tem um grande coração!

Eu Sou MulherEu Sou MulherEu Sou MulherEu Sou MulherEu Sou Mulher
           Sofhya  da Silva Carvalho – 10 anos           Sofhya  da Silva Carvalho – 10 anos           Sofhya  da Silva Carvalho – 10 anos           Sofhya  da Silva Carvalho – 10 anos           Sofhya  da Silva Carvalho – 10 anos

Eu sou uma mulher guerreira e forte
Sempre certa, amorosa  e meiga.

Sou corajosa e calma.
Mulher bonita e doce.

Sou sempre gentil
Também esperta e forte.

Sempre doce e gentil
Todo dia amorosa!

MMMMMULHERULHERULHERULHERULHER
          Renato Duarte da Rocha – 10 anos          Renato Duarte da Rocha – 10 anos          Renato Duarte da Rocha – 10 anos          Renato Duarte da Rocha – 10 anos          Renato Duarte da Rocha – 10 anos

A mulher é uma guerreira poderosa.
Muito otimista, linda e sem medo.

Ela é muito batalhadora
Amorosa, cuidadosa e de bom coração.

E quando ela não tem força
Levanta, olha para o espelho e diz:
- Eu vou conseguir! Eu vou vencer!

As As As As As MMMMMULHERESULHERESULHERESULHERESULHERES
               Danielle Vitória Oliveira Souza - 10 anos               Danielle Vitória Oliveira Souza - 10 anos               Danielle Vitória Oliveira Souza - 10 anos               Danielle Vitória Oliveira Souza - 10 anos               Danielle Vitória Oliveira Souza - 10 anos

Elas são guerreiras e poderosas
Elas não desistem dos objetivos dela

Elas não tem medo de nada.
São lindas e amorosas

São guerreiras e maravilhosas
São como flores alegres e cheirosas

Gentil, otimista, cuidadosa!

MULHER
Ludovico da SilvaLudovico da SilvaLudovico da SilvaLudovico da SilvaLudovico da Silva

Alguém já deve ter visto uma ca-
ricatura em que uma mulher é arras-
tada pelos cabelos por um brutamon-
tes, em direção a uma caverna.

Era assim que a mulher era tra-
tada. Como uma verdadeira escrava.

O homem era o seu dono e  podia
dispor dela como que quisesse e bem
entendesse.

Esse tempo já passou.
Hoje, a mulher se situa, mereci-

damente, em igualdade de condições
com o homem.

Essa posição não foi alcançada
ao sabor da luz do sol ou da mudança
da lua.

É preciso um recuo até a década
de 50 do século XIX, quando mais de uma centena de mulheres de uma
indústria têxtil, da cidade norte-americana de Nova Iorque, entrou em
greve, por melhores condições de vida. Pagaram com suas próprias vidas,
mas seus gritos ecoaram pelos anos futuros e pelo mundo afora.

Essas mulheres fizeram história e hoje merecem ser reverenciadas
pelo que conquistaram.

Aos poucos, foram alcançando vitórias, quebraram tabus, garantiram
direitos e continuam desafiando e reivindicando sempre posições legíti-
mas, na sociedade como um todo.

E tem mais. Tudo isso, sem se afastar da sagrada missão materna.

ooOoo

ooOoo

NEGRA VELHA
Cássio Camilo Almeida de NegriCássio Camilo Almeida de NegriCássio Camilo Almeida de NegriCássio Camilo Almeida de NegriCássio Camilo Almeida de Negri

Lá estava ela, sentada na cadei-
ra de balanço. A cada ranger, se en-
cadeava um pensamento.

A velha era magra, com parcos
cabelos brancos que tentavam cobrir
o couro cabeludo brilhante.

Quando ainda saía às ruas, sem-
pre cobria a cabeça com um pano
florido, não se sabe se inconsciente-
mente, relembrando o costume afri-
cano, ou se era mesmo para cobrir a
careca já iniciada.

Agora, naquela cadeira, com a
bengala ao lado, somente recordava.
Há setenta e cinco anos, lembrava
da menina magrinha, cheia de tranci-
nhas, perambulando pelas ruas a lu-
tar espertamente a fim de ganhar um
doce ou um sorvete na venda.

Na época de frutas, lá ia ela com uma cesta de vime a vender limões,
mangas e até tamarindos. Lembrava-se sempre do conselho de sua mãe,
pois não conhecera o pai.

- “Nunca roube, peça, pois pedir não é feio. Feio é roubar!”.
Seguiu aquele conselho por toda a vida, ensinava-o a todos os que

cruzavam o seu caminho. Agora, ali na cadeira, lembrando isso, sorria
feliz.

Quantas vezes seus pés descalços não se queimaram nos paralelepí-
pedos quentes, ao sol do meio dia, nos dias de verão, quando na porta do
mercado se oferecia para levar as sacolas das madames, cheias de quitu-
tes que ela nunca iria comer, e lembrava o conselho de sua mãe. Das
sacolas que levava nunca sumira nada!

Então, seu rosto, que ostentava um buço branco, fazia com que as
extremidades se levantassem num sorriso feliz.

Quando um caco de vidro, ou espinho, penetrava na grossa sola dos
pés curtidos na terra batida ou no cimento vermelhão, lá ia ela, com uma
agulha de costura, bancar o cirurgião para retirá-lo.

Lembrava o prazer que sentia quando conseguia fisgá-lo e trazê-lo
para fora. Então, sua face, mais uma vez se iluminava com um sorriso
naquela boca murcha e desdentada.

Sempre fora feliz, nunca reclamara da vida, vida esta, que foi um
eterno servir. Servir, doar, ter compaixão, esta era a sua sina.

No entanto, nunca interpretara isso como sina ou missão. Servia
apenas porque servia, doava apenas porque doava.

Diferente da oração de São Francisco “é doando que se recebe”,
nunca esperou receber nada de volta. Apenas doava.

Seu bisneto, hoje com 18 anos, dizia que ela era ignorante, ao que a
velha negra repetia:

- “É mesmo, sou ‘inguinorante’!”
E naquele dia, seus olhos semi-cerrados , um sorriso no rosto, lágri-

mas nos cantos dos olhos, já quase 6 horas da tarde. Os estalos do balan-
çar foram diminuindo a frequência, até que pararam.

Dias após, no Centro Espírita, em meio à luz de felicidade que fez
todos ao redor da mesa mediúnica chorarem, ela mandou uma mensagem
dizendo que o próprio Zumbi dos Palmares, junto com São Francisco de
Assis, vieram recebê-la quando saiu do velho corpo negro.

ooOoo

“Pela maior parte da História,“Pela maior parte da História,“Pela maior parte da História,“Pela maior parte da História,“Pela maior parte da História,
‘anônimo’ f‘anônimo’ f‘anônimo’ f‘anônimo’ f‘anônimo’ foi uma mulheroi uma mulheroi uma mulheroi uma mulheroi uma mulher.”.”.”.”.”

Virginia WoolfVirginia WoolfVirginia WoolfVirginia WoolfVirginia Woolf

Escritora britâ-Escritora britâ-Escritora britâ-Escritora britâ-Escritora britâ-
nica,  Virgínianica,  Virgínianica,  Virgínianica,  Virgínianica,  Virgínia
Woolf é umaWoolf é umaWoolf é umaWoolf é umaWoolf é uma

das mais impor-das mais impor-das mais impor-das mais impor-das mais impor-
tantes f igurastantes f igurastantes f igurastantes f igurastantes f iguras

do modernismo.do modernismo.do modernismo.do modernismo.do modernismo.
As suas obrasAs suas obrasAs suas obrasAs suas obrasAs suas obras
são aclamadassão aclamadassão aclamadassão aclamadassão aclamadas

ao redor doao redor doao redor doao redor doao redor do
mundo devido àmundo devido àmundo devido àmundo devido àmundo devido à

qualidadequalidadequalidadequalidadequalidade     e inovações em seus trabalhos.e inovações em seus trabalhos.e inovações em seus trabalhos.e inovações em seus trabalhos.e inovações em seus trabalhos.

PALAVRA DO ESCRITOR:
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VERSO

AVE MULHERES
Ivana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de Negri

Ave mulheres
     Cheias de graça
           Benditas sois

              Entre todas as criaturas
                  Abençoados os frutos
                      De vossos ventres

                     Santas Marias, Anas
                 Beneditas, Joanas
             Martas, Madalenas

          Sofias, Helenas
       Bem-aventuradas as sementes

  Gestadas em vossos úteros
                   Amém

A FORÇA DA MULHER
Aracy Duarte FerrariAracy Duarte FerrariAracy Duarte FerrariAracy Duarte FerrariAracy Duarte Ferrari

Palavra fortemente
Enunciada,

Sonhos acalentados
Personificados

Em sentimentos…

Essência do belo
A suprir desejos
E expectativas!

Mulher! Na alma e no espírito
O instinto materno,

Familiar e harmonioso...

Prudência, equilíbrio terno,
Para conquistar espaços.

E bom senso no desenrolar das
Sequências e consequências!

MULHERES
Andre Bueno OliveiraAndre Bueno OliveiraAndre Bueno OliveiraAndre Bueno OliveiraAndre Bueno Oliveira

Brilho nos olhos, doce encanto,
rosto molhado pelo pranto,

sorriso alegre no semblante,
amiga, mãe, esposa, amante!

Do lar, da vida, secretária,
remunerada  ou voluntária,
juíza , médica, estudante,
estéril, fértil ou gestante!

Laboriosa, toda suada,
toda elegante e perfumada,

de coração nobre e profundo,
reverenciada em todo o mundo!

Diz “Não” quando a vontade é “Sim”...
É complicada... mas enfim,

tente entendê-la quem puder!
Mulher! Mulher! Mulher! Mulher!

MULHERES
Paulo Ricardo SgarbieroPaulo Ricardo SgarbieroPaulo Ricardo SgarbieroPaulo Ricardo SgarbieroPaulo Ricardo Sgarbiero

Ah! Estas mulheres

Não há como delas falar,
Sem eventualmente alguém plagiar,

Pois estamos sempre a contar
O quanto é bom a elas amar.

O amor do pai,
Que não importa o tempo que passar,

Dela sempre vai querer cuidar,
De tudo e de todos proteger,

Até o dia em que perecer.

O amor do filho,
Que dela tanto depende,

Que lhe entrega o alimento e o defende
De todo tipo de inconveniente

Que ponha em risco seu eterno carente.

Do marido,
Que de todo o coração,
Busca lhe dar atenção,

Atendendo suas necessidades,
E sempre lhe trazer felicidade.

Não importa quem seja,
E também o que deseja,

Pois sem uma mulher presente,
Será sempre um padecente.

ECOS SAZONAIS
       Carmen Pilotto       Carmen Pilotto       Carmen Pilotto       Carmen Pilotto       Carmen Pilotto

“Que importa falarmos tanto?
Apenas repetiremos”

Thiago de Mello

Os silêncios gritam pelas ruas
Amordaçados pelas desilusões

Falta de braços nos curvados ombros
Ou do doce caminhante passos atrás

A gentileza dos mimos marcantes
Nas datas validadas como registros
Não mais acontecem ou se afloram

E o doce bolero que ecoa desafinado
Lembranças de corpos outrora colados

Toca repetitivamente no site virtual

Tempos femininos maduros e solitários
Viuvez precoce de almas distantes

Que um dia fizeram parte de linda conexão...

MULHER-FLOR
TECELÃ DO COTIDIANO

      Dulce Fernandez      Dulce Fernandez      Dulce Fernandez      Dulce Fernandez      Dulce Fernandez

Ajeita pensamentos
Nas gavetas da cômoda;
Despenteia recordações

Com ramos de luar;
Mistura mistérios e fantasias
No liquidificador dos sonhos;

Joga tristezas e amarguras
Pela janela da sala;

Digita versos de amor
No teclado das ilusões;
No piano da sedução

Toca música de magia;
Com o eco das sombras
Acende achas de desejo;
Como cores do arco-íris

Cobre o corpo em febre intensa;
Na água fria do chuveiro

Desperta a alma;
Pendura nos varais

Retalhos de vivência;
Com suspiros do vento

Golpeia teias de saudades;
Esconde lágrimas doloridas
No relicário do silêncio...

A VOCÊ, MULHER!
Ana Lucia Stipp PaternianiAna Lucia Stipp PaternianiAna Lucia Stipp PaternianiAna Lucia Stipp PaternianiAna Lucia Stipp Paterniani

Que traz encantamento
a esta feliz cidade.

Que tem a graça de contar,
entre outras delícias,
com essa sua dança...

Que traz o ritmo de quem menstrua
amamenta, sua

inventa mil maneiras criativas
de exercer o seu ofício,

sem deixar de ser mulher...

Pra cuidar de tanta gente:
família, colegas, amigos

e toda a população...
Só mesmo sendo um pouco feiticeira

e tendo um enorme coração

Que possa então ter sempre
seus direitos respeitados,

seu valor reconhecido
E assim viver sua vida
com muita dignidade.

E para aquelas que já partiram
para outras vidas,

que recebam, numa prece.

MULHER EMPODERADA
Ésio A. PezzatoÉsio A. PezzatoÉsio A. PezzatoÉsio A. PezzatoÉsio A. Pezzato

A força da mulher empoderada,
Deixa-a mais bela, rígida e mais forte,

Altiva – sem jamais perder o porte,
Essa mulher é luz na madrugada.

Vence e se vangloria na jornada,
Seus olhos brilham sempre para o norte,

Jamais se queda junto à crua morte,
Essa mulher contém alma encantada.

Sorri – e a força e graça do sorriso,
Ensinando caminho do paraíso,

E segue sempre em seus ardentes passos

A jornada da vida mais completa.
Sendo mulher – tem alma de poeta,
E sendo musa em si tem os espaços.

OS DEDOS DE ROSA CARMEN
        Luciano Martins Verdade        Luciano Martins Verdade        Luciano Martins Verdade        Luciano Martins Verdade        Luciano Martins Verdade

Sei que vou morrer
não sei o dia

e o remorso talvez seja a causa do meu desespero.
Mas sem desespero

levarei saudades de Rosa Carmen
o que, não sendo uma rima
é tampouco uma solução.

Sei que vou morrer não sei a hora
e serei sempre teu

catito, catito catito, mio
numa batucada de bamba

gravada em estéreo em compact-disc
na cadência bonita do samba

dos teus dedos serenos de mãe
em meus cabelos revoltos de filho

em tantas noites sem fim
em que se iam os dedos
mas ficavam os cafunés.

Porque os filhos são todos iguais
por mais iguais que não sejam.

Porque busco em minhas entranhas tuas ideias
e não as encontro

mas encontro a música dos teus
dedos,

fazendo caminhos de rato em
meus cabelos

até que eu durma
sem saber o dia

sem saber a hora
sem remorso

nem desespero.

ooOoo

ooOoo

ooOoo

ooOoo

ooOoo

ooOoo
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Conserto fogão
a gás... Pedro
Tel. e zap (19)
9 9696 2179

ou (19)
9 9654  2692

Alugo apartamento
no Guarujá contendo

3 quartos, dois
banheiros, garagem,

100 metros
da praia. Fone:
19 99705-4711

VENDOVENDOVENDOVENDOVENDO
Corolla GLI,Corolla GLI,Corolla GLI,Corolla GLI,Corolla GLI,
2020202020111112, prata,2, prata,2, prata,2, prata,2, prata,

completo.completo.completo.completo.completo.
Fone:Fone:Fone:Fone:Fone:

993993993993993111110-390-390-390-390-391515151515
- Luciana- Luciana- Luciana- Luciana- Luciana

CONSÓRCIO
DE IMÓVEL

CONTEMPLADO
CRÉDITO DE R$ 416
MIL PARA COMPRAR,
CONSTRUIR, QUITAR,

OU REFINANCIAR
R$ 54 MIL +

PARCELAS -
19 99931 2397

PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------
ATENÇÃO - Aqui pode estar seu
pão. Está a sua disposição gra-
tuitamente para trabalhos e ven-
das de produtos em geral, novos
e usados de pessoas necessita-
das, pequenos produtores, artis-
tas, colecionadores, consertado-
res 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. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PE-
DRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
ALUGA-SE  apartamento Praia
Grande, cel: 99101-8784.
------------------------------------------

VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos
3 quartos. Estacionamento coleti-
vo. Praca a arbor izada, play
ground, área de lazer e quadra de
esportiva. Recem reformado. A
duas quadras de distância da
praia. De frente ao shopping Prai-
amar 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 óti-
mas. Estuda permuta com imó-
veis. F: 3372-9482.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE - O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. 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, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, 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.
------------------------------------------

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 – AVISO DE EDITAL.
DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Dia 18/03/2021 às 09:00 horas.
CREDENCIAMENTO: A partir de 09:00 horas do dia 18/03/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI/SP, comunica a quem
possa interessar, que encontra-se aberto na Divisão de Licita-
ções o Processo Licitatório para realização do Pregão Presen-
cial nº 003/2021 cujo objeto é o Registro de Preços para aqui-
sição de Computadores, Notebooks e Impressoras para o Mu-
nicípio de Anhembi. O edital completo estará à disposição no
Departamento de Licitações no Paço Municipal sito à Praça
Prefeito Ismael Morado do Amaral, nº 67, bairro Centro, na ci-
dade de Anhembi, Estado de São Paulo ou no site
www.anhembi.sp.gov.br e demais informações poderão ser
obtidas pelo fone (14) 3884-9020, com Camila e ainda pelo e-
mail: licitacao@anhembi.sp.gov.br. Anhembi/SP, 05 de março
de 2021. LINDEVAL AUGUSTO MOTTA – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI/SP

TJ-SP - Disponibilização:  quarta-feira, 3 de março de
2021 - Arquivo: 2506 Publicação: 1 - EDITAIS Foro do
Interior Cível e Comercial PIRACICABA 2ª Vara da Fa-
zenda Pública - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE
TERCEIROS -  DESAPROPRAÇÃO PROCESSO
1010425-50.2018.8.26.0451 - PRAZO DE DEZ (10) DIAS.
O DOUTOR WANDER PEREIRA ROSSETTE JÚNIOR, MM.
JUÍZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE
PIRACICABA-SP, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER, A TER-
CEIROS INTERESSADOS NA LIDE e a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,
perante este Juízo e Ofício da Fazenda Pública, tramitam
os autos de DESAPROPRIAÇÃO requerida pela CONCES-
SIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A, em face de REGIA-
NE TANO AMANCIO, REGINA CÉLIA GUARDA TANO,
PEDRO ROGÉRIO TANO, NILTON MARCELO CHITICOL
AMANCIO, RENATA CRISTINA TANO, MARIA DOROTEA
BENATO BERGAMIM, CLEUSA APARECIDA BENATTO,
LUIZ CARLOS GONÇALVES PRATA, e SILVANA DE FÁTI-
MA BENATO PRATA, tendo por objeto a desapropriação
de apenas 103,91m2, sendo que tal área corresponde a
aproximadamente 2,484%, da área total da propriedade,
imóvel esse que faz frente para a Marginal da Rodovia SP-
308, situado no Município de Piracicaba/SP, na altura do
km 156+990 Sul, da Rodovia Comendador Mário Dedini SP-
308, do lado direito, sentido Piracicaba para Rio das Pe-
dras, matriculada sob o nº 59.700, do 2º Cartório de Regis-
tro de Imóveis de Piracicaba , declarado de utilidade públi-
ca pelo Decreto nº 63.415, de 22 de maio de 2018. Para o
levantamento do depósito efetuado, foi determinada a ex-
pedição de edital com prazo de 10 (dez) dias a contar da
publicação no órgão oficial, nos termos e para os fins do
Decreto Lei 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Piracicaba, aos 09 de fevereiro de 2021.

FALECIMENTOS
SR. ALMIR DE SOUZA HAMA
faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 59 anos, filho
dos f inados Sr.  K iyokazu
Hama e da Sra. Felizarda Appa-
recida Hama. Deixa a irmã
Lucy de Souza Hama. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem às 09h30 no Cemi-
tério Municipal da Saudade,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. LUIZ BORTOLIN FILHO fa-
leceu ontem, nesta cidade,
contava 83 anos, filho dos fi-
nados Sr. Luiz Bortolin e da
Sra. Domingas Delavanne,
era viúvo da Sra. Demetria
Furlan Bortolin; deixa os fi-
lhos: Luis Antonio Bortolin,
casado com a Sra. Andrea
Crist ina Trevisan Bortol in;
Jose Eduardo Bortolin; Emilio
Carlos Bortolin, casado com
a Sra. Simoni Pimentel Borto-
lin e Graziela Aparecida Bor-
tolin da Silva, casada com o
Sr. Andre Luis da Silva. Deixa
netos, bisneta, demais famili-
ares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h00
da sala 01 do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necrópo-
le, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

PROFESSORA MARIA APPA-
RECIDA GUIMARÃES faleceu
ontem, nesta cidade, contava
76 anos, filha dos finados Sr.
Guilherme Guimarães e da

Sra. Maria Apparecida Ayres
Guimarães; deixa os irmãos:
Alcides Guimarães e Guilher-
me Luis Guimarães. Deixa
cunhadas, sobrinhos, sobri-
nhos netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo sa-
ído o féretro às 17h00 do Veló-
rio da Saudade, sala 08, para
o Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MARCELINO RODRIGUES
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 88 anos, filho dos fi-
nados Sr. Antonio Severino
Rodrigues e da Sra. Alda Bran-
dina, era viúvo da Sra. Emma
Bertolino Rodrigues; deixa os
filhos: Marcelino Rodrigues
Filho, casado com a Sra. Isa-
bel Rodrigues; Antonio Seve-
rino Rodrigues Neto, casado
com a Sra. Aparecida Gerevi-
ni Rodrigues; Natalio Severi-
no Rodrigues, casado com a
Sra. Fatima Aparecida Toledo
Rodrigues; Josue Severino
Rodrigues, casado com a Sra.
Sonia Rodrigues e Benedito
Severino Rodrigues, já faleci-
do. Deixa netos, bisnetos, de-
mais fami l iares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, às 10h30 no Cemi-
tério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LAUDELINA BROSSI DA
SILVA FRANCO faleceu ontem,
nesta cidade, contava 85 anos,
filha dos finados Sr. Antonio

Brossi e da Sra. Adelaide Sut-
to, era viúva do Sr. Iraci da Sil-
va Franco; deixa os filhos: Pau-
lo Cesar da Silva Franco, ca-
sado com a Sra. Eliana Omet-
to Franco; Marcos Antonio da
Silva Franco, casado com a
Sra. Lucimar e Luciane da Sil-
va Franco de Magalhães, ca-
sada com o Sr. Ananias Rodri-
gues de Magalhães. Deixa
netos, demais famil iares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. SUZANA LOPES FORNIE-
LI faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 48 anos, filha do
Sr. Otavio Lopes Fornieli, já fa-
lecido e da Sra. Silvana Ferrei-
ra Lopes Fornieli; deixa os fi-
lhos: Raul Fornieli de Brito;
Marina Fornieli de Brito e Bru-
na Fonieli de Brito. Deixa ir-
mãos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o fére-
tro às 17h00 do Velório do Ce-
mitério Municipal de Charque-
ada/SP para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

MENINO JOSÉ MIGUEL DE ME-
DEIROS faleceu ontem, nesta
cidade, filho do Sr. Antonio Ce-
sar de Medeiros e da Sra. Mar-
luce Evangelista da Silva Medei-
ros. Deixa demais familiares.
Seu sepultamento foi realizado

ontem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala “01” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. NOEMIA LIMA DOS SAN-
TOS faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 78 anos, filha
dos finados Sr. Vicente Cardo-
so dos Santos e da Sra. Maria
Araujo de Lima, era casada
com o Sr. Joselito dos Santos;
deixa as filhas: Vera Lucia dos
Santos e Neide Aparecida dos
Santos Maximiano, casada
com o Sr. Evangivaldo Maximi-
ano. Deixa netos, bisnetos, ir-
mãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realiza-
do hoje, saindo o féretro às
10h00 do Velório do Parque da
Ressurreição, sala “A”, para o
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CRISTINA AMSTALDEN
BEGIATO faleceu ontem, nes-
ta cidade, contava 79 anos, fi-
lha dos finados Sr. Arnaldo
Amstalden e da Sra. Maria
Rosa Kerches de Menezes,
era viúva do Sr. Orides Begia-
to. Deixa irmãos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 09h30 da
sala “D” do Velório do Cemi-
tério Parque da Ressurreição
para a referida necropole em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. JOSÉ APARECIDO RODRI-
GUES DO NASCIMENTO faleceu
ontem na cidade Rio Claro, aos
62 anos de idade e era casado
com a Sra. Luzia Martiniano de
Souza Nascimento. Era filho do
Sr. Marciano Rodrigues do
Nascimento e da Sra. Maria
Servina de Souza, falecidos.
Deixa os filhos: Fabio, Tais,
Flavia, Tania e Leandro. O seu
sepultamento dar-se-á hoje as
10:30 hs saindo a urna mortu-
ária do Velório do Cemitério
Parque das Palmeiras de Rio
Claro seguindo para a referida
necrópole, onde será inumado
em jazigo da família.  (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA APARECIDA
MONTEIRO NEGREIROS fale-

ceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 79 anos de
idade e era casada com Sr.
Ayrton de Campos Negreiros.
Era filha do Sr. Osorio Mon-
teiro e da Sra. Stelina Fray
Monteiro, ambos falecidos.
Deixou os filhos: Fabio Au-
gusto Negreiros casado com
Rute He lena dos Santos ,
Marcelo Campos Negreiros,
falecido e Ayrton de Campos
Negreiros Junior.   Deixa ain-
da 06 netos, demais paren-
tes e amigos.  O seu sepulta-
mento deu-se ontem as 13:30
hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala
03, para o Cemitério da Sau-
dade, onde foi inumada em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. JUREMA FERRAZ CARDO-
SO faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 82 anos de
idade e era viúva do Sr. Mauri-
cio Cardoso. Era filha do Sr.
Sebastião Ferraz e da Sra. Na-
talina Oliveira Ferraz, falecidos.
Deixa a filha: Jilsen Maria Car-
doso Marin casada com Antô-
nio Marin Junior. Foi seu filho:
Renan Ferraz Cardoso, faleci-
do.    Deixa os netos: Jonathan,
Joyce e 1 bisneta.  O seu se-
pultamento dar-se hoje as
10:30 hs, saindo a urna mortu-
ária do Velório da Saudade –
Sala 01 para o Cemitério da
Saudade, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA PARDO VICOLA

faleceu ontem  na cidade de
Piracicaba, aos 74 anos de
idade e era casada com o Sr.
Jaime Roberto Vicola. Era fi-
lha do Sr. André Pardo e da
Sra. Iolanda Bordin, ambos fa-
lecidos.  Deixa os filhos: Adri-
ana Cristina Vicola Cicheto
casada com Roberto Cicheto
Júnior, Eliana Aparecida Vico-
la Zeferino casada com Kle-
ver de A. Zeferino e Adalberto
Luiz Vicola casado com Már-
cia S. Vicola. Deixa também
netos e bisnetos.   O seu se-
pultamento dar-se-á hoje as
09:30 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório da Saudade
– Sala 02, para o Cemitério da
Saudade, onde será inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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