
TUCANO
João Dória e Eduardo Leite,

governadores de São Paulo e do
Rio Grande do Sul, já se apresen-
tam como pré-candidatos, den-
tro do PSDB, ao Palácio do Pla-
nalto. A convenção tucana está
marcada para o dia 17 de outubro,
como prévia, para escolha de quem
entrará na disputa. A resolução
para convocar a convenção foi as-
sinada pelo presidente da legenda,
Bruno Araújo, de Pernambuco.

GASOLINA — I
De acordo com o último Ín-

dice de Preços Ticket Log (IPTL),
a gasolina apresentou aumento
de 5,93% nos preços em feverei-
ro, se comparado o valor médio
por litro com o registrado em ja-
neiro. O combustível foi comerci-
alizado no segundo mês do ano a
R$ 5,102, 8,65% a mais que em
dezembro, quando o preço médio
era de R$ 4,696. A alta neste perí-
odo fez com que, antes da metade
de fevereiro, a gasolina já estives-
se acima de R$ 5,00. É mole?

GASOLINA — II
“Em 20 estados, o preço do

combustível ultrapassou a marca
de R$ 5,00, não registrada nas
médias nacionais desde o início da
série histórica do IPTL, em 2011.
Em janeiro, apenas três estados
registravam valores acima desta
faixa. Um avanço que está relaci-
onado aos anúncios de aumento
dos preços feitos pela Petrobras no
período, que por sua vez segue uma
política baseada no mercado in-
ternacional do petróleo”, destaca
Douglas Pina, Head de Mercado
Urbano da Edenred Brasil. Fácil,
assim, a Petrobras dar lucro.

OPINIÃO
Nogueira Batista Junior, eco-

nomista, faz uma mensagem de es-
perança e um alerta: “Estamos pa-
gando um preço altíssimo por ter
levado essa figura à presidência da
República. Nós vamos resistir a isso
tudo. Mas é preciso muito cuidado,
porque já vimos países destroçados
pela combinação entre crise interna
e pressão externa. Síria, Iraque, Lí-
bia... Não pense o brasileiro que aqui
não acontece. Podem acontecer coi-
sas muito piores, se a gente não se
der conta”. É por aí, professor.

PANDEMIA — I
A força-tarefa criada pela

Prefeitura para coibir o desrespei-
to aos protocolos de prevenção à
Covid-19, formada por represen-
tantes do Cevisa (Centro de Vigi-
lância em Saúde), Secretaria de
Finanças, Guarda Civil (Pelotão
Ambiental e Romu) e Polícia Mili-
tar, realizou 80 inspeções em di-
versos estabelecimentos entre ba-
res, restaurantes e lanchonetes.
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PANDEMIA — II
As festas clandestinas tam-

bém foram alvo da fiscalização.
Desde sábado (6), Piracicaba está
na fase vermelha no Plano São
Paulo de combate ao coronavírus.
Nessa fase, apenas as atividades
essenciais são permitidas. Duran-
te as operações de fiscalização, oito
estabelecimentos comerciais foram
interditados, com o encerramen-
to das atividades de imediato, por
não cumprirem as determinações
do decreto estadual e municipal.

PANDEMIA — III
Na sexta-feira (5), por meio de

denúncia anônima, a força-tarefa
interditou um estabelecimento no
Centro, que reunia aproximada-
mente 80 jovens num espaço des-
tinado aos jogos de sinuca e bocce.
No sábado (6), o grupo recebeu 4
denúncias de festas clandestinas.
Os responsáveis foram orientados
e as atividades foram encerradas.

CONSCIENTIZAÇÃO
O trabalho de abordagem da

força-tarefa passa pelas etapas
de orientação, notificação e auto
de infração. As multas só acon-
tecem quando os estabelecimen-
tos comerciais desrespeitam to-
das as fases anteriores. Desde o
início do ano, a Prefeitura apli-
cou 4 multas em estabelecimen-
tos reincidentes, de valores que vão
de R$ 2.800,00 a R$ 5.800.00.

DENÚNCIA
As denúncias sobre atividades

não essenciais, festas clandestinas
ou aglomerações, podem ser feitas
pelos telefones 153 (Guarda Civil) e
156 (Serviço de Informação à Po-
pulação). E, ontem, para alegria de
todos, Piracicaba não registrou
óbitos por Covid-19. E que venham
as vacinas, vacinação em massa.

IPEDD — I
O IPEDD (Instituto Piracica-

bano de Estudos e Defesa da De-
mocracia) exalta a decisão histó-
rica do ministro Fachin porque,
embora tardia, resgata a trilha do
Direito e converge fortemente
com a defesa e a proteção do Es-
tado Democrático em nosso País.
As notícias de ontem e anteon-
tem alegraram os petistas e gran-
de parte da esquerda brasileira.

IPEDD — II
“É o reconhecimento da tese

que vinha sendo brandida por re-
nomados juristas e particularmen-
te pelos advogados que defendem o
ex-presidente Lula, que denuncia-
ram à exaustão o desvirtuamento
do processo legal”, afirma o IPEDD,
registrando, em sua nota, que dia 8
de março foi o Dia das Mulheres.

ADELINO
O professor Adelino Francis-

co de Oliveira, candidato do PT à
Prefeitura de Piracicaba, nas elei-
ções do ano passado, distribuiu,
pelas redes sociais, a seguinte
nota: “O julgamento da suspei-
ção de Moro está assando a lim-
po a história recente do País, re-
visando as etapas que levaram ao
golpe de 2016, a prisão injusta do
presidente Lula, a eleição de Bol-
sonaro e a consequente destrui-
ção social e econômica do Brasil”.

Justiça acata ação da Apeoesp e
suspende aulas presenciais no Estado
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By
Elson
de Belém

Na sentença, a juíza proíbe a
convocação de qualquer profissional para

comparecer às unidades escolares de
educação básica do Estado de São Paulo

Para a presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora
Bebel, é uma grande vitória da entidade “em defesa da vida”

Divulgação

A juíza Simone Gomes Rodri-
gues Casoretti, da 9ª Vara da Fa-
zenda Pública da capital paulista,
proferiu sentença nessa terça-feira
(9), favorável à ação civil pública
movida pela Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo), em conjunto
com outras entidades da educação,
suspendendo as aulas e atividades
presenciais nas escolas de educa-
ção básica do Estado de São Paulo.

A sentença, para a presidenta da
Apeoesp, a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT), é uma grande
vitória da entidade “em defesa da
vida”. Na sentença, a juíza proíbe a
convocação de qualquer profissi-
onal para comparecer às unida-
des escolares de educação bási-
ca do Estado de São Paulo (pú-
blicas e privadas), estaduais ou
municipais, nas fases laranja e
vermelha do Plano São Paulo. A6

Aldo Guimarães Divulgação

TURISMO NO ESTADO
O presidente do Lar Betel de
Piracicaba, Luiz Adalberto dos
Santos (à esquerda), recebeu
terça, do deputado estadual
Roberto Morais (Cidadania), o
documento que oficializa a
emenda legislativa, no valor
de R$ 100 mil, conquistada
para a entidade. O recurso
deve ser utilizado para a aqui-
sição de equipamentos para
o Lar, que tem quase 70 anos
de tradição e atende cerca de
90 pessoas acima de 60 anos.
O presidente da entidade agra-

Encontro do Colégio de Líde-
res da Alesp (Assembleia Le-
gislativa do Estado de São
Paulo), realizado na segun-
da-feira (8), reuniu represen-
tantes das bancadas de to-
dos os partidos para debater
a criação de um fundo do go-
verno estadual para custear
obras e programas voltados
ao turismo. A proposta pode
beneficiar 235 cidades pau-

listas, sendo 70 estâncias,
140 MITs (Municípios de Inte-
resse Turísticos) e 25 novas
cidades postulantes e que
podem receber esse selo,
entre elas Piracicaba. O de-
putado Alex de Madureira já
esteve em reunião com o se-
cretário de Turismo do Esta-
do de São Paulo, Vinicius
Lummertz, no mês passado,
tratando deste assunto. A6

LAR BETEL
deceu a iniciativa do parlamen-
tar e explica a aplicação do re-
curso: “Nós recebemos de
muito bom grado essa verba
que vem em boa hora, já que
em virtude da pandemia nós
precisamos ampliar os servi-
ços em nossa lavanderia.
Essa verba será aplicada na
compra de uma segunda má-
quina de lavar roupas industri-
al, para que sejam usadas al-
ternadamente, e possam
passar pelas manutenções
sem paralisar os trabalhos”.

COLUNA NOTÍCIAS + - Longe da rotina do rádio e jornal,
atualmente cuidando de seu blog, Edirley Rodrigues retor-
na às páginas de A Tribuna com a Coluna Notícias +. A4

PREFEITO DE
CHARQUEADA
O momento difícil que todos
os municípios estão passan-
do por conta da pandemia evi-
dencia ainda mais a necessi-
dade de união. É com este
objetivo que o prefeito de Char-
queada, Rodrigo Arruda (DEM),
visitou o chefe do Executivo de
Piracicaba, Luciano Almei-
da, na segunda-feira (8). A5

Divulgação
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Camilo Irineu
Quartarollo

Logo que apare-
ceu essa peste
eu quis trazer

minha mãe para a
isolar do mundo.
Não deu. Os exames
preliminares dela,
suas dores de corpo e “síndro-
me de casa fechada” mostra-
ram que o vírus fora mais rápi-
do que o derradeiro encontro.

Antes vinha à minha casa
sentava na poltrona mais acon-
chegante, dava umas voltas de
andador pelo quintal e sentava
no banco de madeira a conver-
sar com os pássaros e flores,
sem o tédio dos humanos.

A despeito das sequelas e do
histórico de mortes e imprudên-
cias no país, quis Deus que o des-
tino dela fosse viver e dar mais
um respiro de esperança aos fa-
miliares num encontro de más-
caras sob olhos marejados. Ela
não tem total noção de que esta

miséria nos assola, e
como explicar? Talvez
o esquecimento seja be-
néfico, exceto pela soli-
dão e conversas confu-
sas do mundo digital.

A COVID, além de
pôr em risco o infecta-
do separa pessoas, ex-
clui encontros, abraços

e põe armadilhas aos incautos.
Deus me livre de passar esse vírus
à minha mãe! Vejo muitos sem pre-
ocupação alguma, sem máscara,
sem cuidados, sem álcool, sem
sabão, fazendo aglomeração,
numa confraternização necrófila.

A onda vai numa escala
exponencial, astronômica.

Por um chute de palpiteiro o
país fica à espera da Imunização
de rebanho, de cloroquinas e, as-
sim, esperando num “cozinhar de
galo” enquanto as cepas mais per-
niciosas e os recombinantes mais
adaptados se desenvolvem livre-
mente, com efeitos deletérios e,
notoriamente de “gripezinhas”
em “resfriadozinhos” somos o

criadouro deste vírus, solto, es-
palhadão, sem logística, sem con-
tenção, sem plano nacional de
contingência, ao deus-dará.

Incrível, mas tem gente torcen-
do pelo vírus, pela morte. A estes,
meu repúdio. Restrição geral não é
opção, a vacina é, mas por falta da
segunda opção e gerenciamento do
governo na compra vacinal, fe-
chem-se até que chegue a vacina!

Do alto de seus oitenta e qua-
tro anos minha mãe vive os seus
dias ungida pela fé ancestral, tal-
vez tenhamos de reaprender a vi-
ver um dia por vez. Não é mais
aquela mulher mãe de sete filhos,
dona de casa antiga. Ainda revive
suas perdas e a COVID nem a inco-
moda, como se fosse mais uma
mosca a rondar a sopa. Nas festas

de antes da pandemia no lar
de idosos a sua frase marcan-
te, afixada em cartolina, foi:
sem a família não somos nada.

Enfim, as pessoas dos lares
de idosos da cidade receberam a
vacina e depois foram servidos
sorvetes deliciosos e coloridos aos
velhinhos. Bonito de se ver o gos-
to nos olhos deles e minha mãe
que vivia me dizendo “não me vai
pegá um resfriado”, não largava
do palito. Eu quase disse – pensei
em brincar com ela e dizer: não
me vá pegá Covid, hein. Agora
está vacinada e espero que todos
possam se vacinar brevemente.

Nossa grande família é a
nação, entretanto, é um con-
ceito vago para quem não
tem amor aos semelhantes
nem respeita a mãe pátria.

———
Camilo Irineu Quarta-
rollo, escrevente judi-
ciário, escritor inde-
pendente, autor do li-
vro A ressurreição de
Abayomi, dentre outros

Gaudêncio Torquato

Daqui a sete meses, dará
adeus ao poder uma das
maiores líderes da políti-

ca de todos os tempos: a mulher
que em 22 de novembro de 2005
foi anunciada pelo então presi-
dente do Parlamento alemão, Nor-
bert Lammert, como a chefe do Go-
verno da Alemanha: Ângela
Merkel, uma doutora em química
quântica e também formada em
física, que cresceu sob o regime co-
munista da Alemanha Oriental.

Com quase 16 anos de poder,
deixa o cargo sob os aplausos de
todo o povo alemão, que festeja com
orgulho a mulher simples que não
usa vestidos de luxo, não tem em-
pregadas domésticas, mora em
modesto apartamento, faz comida
com o marido, sóbria, modesta, sin-
cera, sem dribles na linguagem.

- Chanceler, estou vendo
que a senhora não troca muito
de vestido, não é mesmo?

- Caro jornalista, eu sou fun-
cionária pública, não sou modelo.

Assim a líder que atravessou
um imenso corredor de crises,
como o colapso do Lemon Brothers,
em 2008, que levou a economia
mundial ao caos, a crise de imigra-
ção, a cisão na União Europeia, as
tensões constantes com a França
tendo como pano de fundo as posi-
ções sobre o futuro da Europa e,
mais recentemente, a pandemia da
Covid-19, sendo essa crise sanitá-

ria a mais difícil de administrar,
segundo seu balanço de governo.

Ângela Merkel pode não ser
carismática, não brilhante no pal-
co da oratória. Não usa a grandi-
loquência para adornar seu coti-
diano. Mas é altamente confiável,
uma mulher flexível, podendo mu-
dar de opinião se as circunstânci-
as assim o determinarem. É o caso
se sua posição pessoal contra a
união homoafetiva. Sempre se po-
sicionou contra, mas, em 2017,
afirmou que não impediria que o
tema fosse colocado em pauta no
Parlamento. “Cada parlamentar
deve votar de acordo com suas
consciências”. A lei foi aprovada
por 393 por 226 votos. Da mesma
forma, seu partido, o CDU (União
Democrática Cristã) foi contra o
fim do serviço militar, também
aprovado. Essas derrotas não
abalaram seu prestígio, fato que
pode-se atribuir à expressão re-
corrente: “vocês me conhecem”.

Chegou-se a verbalizar seu
estilo de governar com os verbe-
tes: 'merkelizar', 'merkiavelismo:
o modus faciendi' da política;
mesmo de forma hesitante, sem
demonstrações de força ou con-
flitos diretos, atinge seus objeti-
vos. A propósito, o neologismo "zu
merkeln", segundo texto da BBC,
“significa algo como não ter uma
opinião contundente sobre deter-
minado assunto, ser passivo, he-
sitante. Características que, na
política, podem ser virtudes ou

Adeus a uma líder exemplar
O fato é que aO fato é que aO fato é que aO fato é que aO fato é que a
índole de Ângelaíndole de Ângelaíndole de Ângelaíndole de Ângelaíndole de Ângela
Merkel foi aMerkel foi aMerkel foi aMerkel foi aMerkel foi a
chave para abrirchave para abrirchave para abrirchave para abrirchave para abrir
portas entravadasportas entravadasportas entravadasportas entravadasportas entravadas

defeitos, a depender da situação”.
Outro conceito que banha seu
perfil é o de Mutti, mãezinha em
alemão, aquela que protege.

O fato é que a índole de Ânge-
la Merkel foi a chave para abrir
portas entravadas. Mesmo sem
maioria no Parlamento, governou
com uma grande coalizão, o que
explica mudanças de abordagens
em algumas matérias. Lançou in-
tensa campanha para mudar o per-
fil energético da Alemanha, dan-
do um prazo até 2022 para acabar
com as 17 usinas nucleares do país.
A Alemanha vem batendo recor-
des no uso de energia renovável.

A imagem de mãe e protetora
emerge, por exemplo, na abertura
das fronteiras, o que deu à Alema-
nha o primeiro lugar no ranking
de acolhimento aos imigrantes, cer-
ca de 1,3 milhão. E qual foi a ex-
pressão-chave para esta política?
“Nós conseguiremos”. Que lembra
o “nós podemos”, de Obama.

Zelo pelo dinheiro do contri-
buinte – eis outra estaca na vas-
ta seara da chanceler. “Não da-
remos dinheiro a países que não
conseguem controlar suas con-
tas”. Uma defesa do tesouro ale-
mão. Defesa da indústria e do

mercado de trabalho. A economia
alemã vive uma fase de cresci-
mento. E, por último, a mais gra-
ve crise de seu governo, a pande-
mia, que considera o maior desafio
após a II Guerra Mundial. “Levem
a sério”, alertou Merkel. E vieram
os lockdowns. A população aceitou
a orientação da líder, que chegou
ao ponto de emocionar a popula-
ção: “pode ser o último Natal que
você passará com seus avós”.

Eis aí um breve relato sobre
uma das grandes condutoras da
política na contemporaneidade. O
que os governantes poderão
aprender com ela? Ora, se absor-
vessem parcela, mesmo mínima,
dos valores que a identificam, já
passariam no teste da governan-
ça. Humildade, flexibilidade, sim-
plicidade, despojamento, modés-
tia, sinceridade, defesa do contri-
buinte, responsabilidade, lingua-
gem adequada, seriedade no tra-
to dos problemas, senso do dever.

E, sobretudo, capacidade
de saber o espírito do tempo.
Sem viés político-ideológico. A
grandeza de um país depen-
de, e muito, da nobreza e da
dignidade de seus dirigentes.

———
Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consul-
tor político e de comu-
nicação Twitter@gaud
torquato; blog www.
observatoriopolitico.org

Natalia Mondoni

Na semana em que comemo-
ramos o Dia Internacional
da Mulher, ouvi dados de

uma pesquisa de médicos da
USP descobriu que quase 70%
das mulheres consideradas de-
primidas não tiveram diagnós-
tico adequado de depressão e, em
consequência, não pôde ser feito
o tratamento correto. Pensando
sobre isto, é importante que fa-
lemos à exaustão da necessida-
de dos cuidados com as emoções
que as mulheres devem receber e,
inclusive, para que possam se per-
mitirem cuidarem de si mesmas.

Para além das características
gerais que abrangem todas nós –
algumas características mais mar-
cantes, outras menos em cada uma
das mulheres que existem, mas
cada uma à sua maneira – perce-
bemos que tentamos, muitas vezes,
seguir à risca às expectativas que
nos são depositadas, mas também
àquelas que fazemos a nosso pró-
prio respeito, e vamos nos perce-
bendo, com isto, extremamente
auto exigentes, preocupadas, apres-
sadas e, com todo este engodo, nos
sentindo realmente sempre muito
cansadas, com vieses de esgotamen-
to. O que nos leva, em algumas
situações, a depressões e transtor-
nos e, para dizer o mínimo, com
uma baixa qualidade de vida.

Por isso, é importante que a
gente reconsidere algumas situa-
ções que envolvem nossa organi-
zação, nosso tempo e, principal-
mente, o fato de nos permitirmos
simplesmente normalizar e enten-
der que êxito e fracasso são coisas
da nossa vida, e que se alternam.
Não vamos sempre conseguir ob-
ter sucesso em tudo o que nos pro-

Um olhar mais profundo,
por nós mesmas
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em tudo o queem tudo o queem tudo o queem tudo o queem tudo o que
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a fazer (...)a fazer (...)a fazer (...)a fazer (...)a fazer (...)

pomos a fazer – seja da nossa vida
profissional à familiar – e que é
importante renunciar à perfeição,
para que possamos olhar por esta
perspectiva. Além de tudo, as si-
tuações de não sucesso nos fazem
olhar um lado que, com certeza,
será de muito aprendizado. Ouvi
esses dias algo que achei muito
interessante: Precisamos ser
boas, talvez ótimas. Não perfei-
tas. Esta busca pela perfeição, sem
dúvida alguma, corre na contra-
mão da boa qualidade de vida.
Não deu para fazer hoje? Faz
amanhã. Não consegue fazer
tudo? Delegue. Sobretudo, permi-
ta que quem precisa assuma as
próprias responsabilidades. Isso
é, sobretudo, ser generosa conti-
go e com o outro. Se concentre
nas coisas com calma, com pra-
zer, aproveitando cada coisa que
você vive. Serenizar e respirar.

Vamos aproveitar esta data
para que olhemos para nós mes-
mas com carinho e, principalmen-
te, refletindo o que podemos fazer
por nós mesmas. Somente assim
estaremos em condições de nos
cuidarmos como de fato merece-
mos: sem culpas, sem hesitações,
livres para escolhermos, inclusive,
cuidarmos e sermos cuidadas.

Feliz março! Que seja um
marco. Com carinho,

———
Natalia Mondoni, Insta-
gram @psinataliamondoni

Edson Rontani Júnior

Houve uma época em que era
como sentir perfume...
Abrir um LP e exalar o chei-

ro de sua capa, ou pegar uma revis-
ta e aproximá-la do nariz para que o
olfato fosse tentado pelo seu cheiro
de tinta... cheiro de novo. Essa épo-
ca é desconhecida para alguns. Para
os conhecedores, é pura nostalgia!

O livro impresso, a música
gravada em cassete ou LP, o filme
em Super-8 ou VHS, entre outros
itens, formavam o supra sumo da
cultura com rótulos. Para se ter
noção, você colocava o bolachão
numa pick-up (toca-discos ou vi-
trola como diriam os mais anti-
gos) e, num rito supremo, viajava
com a música, acompanhava as
letras do encarte e se inebriava
com as fotos da capas (algumas,
inclusive, com certo apelo que me-
xiam com a libido masculina).

Foi uma época de cultura com
rótulo. Isso mesmo. Como o rótulo
que identifica o refrigerante de cola
ou a caixa do tênis de marca. O
mundo digital acabou com isso.
Consumimos livros com capas sim-
ples, sem trabalho artístico, com
títulos muitas vezes apelativos e
conteúdo ínfimo e no formato de
e-book. As músicas em streaming
ou em MP3 não trazem tais rótu-
los. Para conhecer o clip ou ler mais
sobre seu intérprete, necessitamos
de buscadores ou sites de vídeo.
Antes, até os anos 1990, ouvia-se a
música no rádio, comprava-se a
mídia e, nos jornais, revistas e TV,
tínhamos o complemento visual do
artista. O show midiático diante do
mundo de estrelas mudou muito.
Ganhar um disco de platina ou de
ouro seguem formatos que caíram
em desuso. Não existe mais a “pa-
rada de sucesso” com as músicas
mais tocadas nas emissoras. De-
mocratizou-se o acesso à música
criando-se uma generalização as-
sustadora com opções e formas
de acessá-las. Por um outro lado,
deixamos de ser reféns de emis-
soras de tv e rádio que nos inje-
tavam músicas a bel prazer. Nos-
sa única opção era mudar o dial.

Os discos de acetato, conheci-
dos por 78 rotações, traziam pou-
cas músicas. Uma de cada lado no
início. Depois passaram a ter mais.
No Brasil, a RCA Victor lança a
Victrola, nome comercial para um
aparelho que tocava discos. O pro-
duto era a música nele gravado e
as capas eram simples, impressas
em papel jornal. Com o tempo, pas-
saram a receber desenhos e logoti-
pos das gravadoras. Quando o LP

surgiu, nos anos 1950, passou-se a
ter mais músicas (5 a 6 em cada
lado) e a concepção artística mudou
com manifestações artísticas entre
desenho e fotos em ambos os lados
de sua capa. Era comum ter um pre-
fácio na contra capa escrito por al-
guém de renome. Tivemos um fator
de proximidade entre o intérprete e
seu público, seus fãs. Quantas jovens
não compravam os discos apenas
para ter a foto de seu ídolo em
papel acartonado em sua estante...

Na década de 1960, a Phillips
cria a fita cassete, tornando portá-
til o som em veículos e em grava-
dores de mão. Era uma sensação
que cheirava à ostentação. No iní-
cio dos anos 1980 surge o walk-
man criado pela Sony. Uma for-
ma individual de ouvir música
em fita cassete e o aparelho podia
ser acoplado na cintura da calça.

Em 1981 surge o CD, com-
pact disc. Gravado a laser. Pira-
cicaba foi uma das primeiras pro-
dutoras do CD no Brasil, através
da Phillips que por aqui se instala
na Unileste, partindo em seguida
para a Zona Franca de Manaus
devido aos incentivos fiscais.

No final dos anos 1990, o
Napster cria uma briga comercial
envolvendo os direitos autorais,
afinal era possível compartilhar pela
internet músicas sem autorização
alguma. O mercado tenta regular
isso com o iPod, tocador digital que
foi o princípio dos aplicativos de stre-
aming. Com eles, os rótulos passam
a ser excluídos do currículo do ar-
tista. Apenas nome e canção são
apresentados. Antes, líamos até o
seu tempo de execução e os respeti-
vos autores da canção e da letra.

Para se ter noção o quanto
importante foram os rótulos
das músicas, há de se lembrar
que existem livros que catalo-
garam as 100 melhores capas
de LPs divididos por década.

E ainda para comprovar a
mudança comportamental que ti-
vemos com as capas, lembra-se
daquela língua berrantemente
vermelha? Pois, é. Dela poucos sa-
bem quem foi seu autor, mas mui-
tos sabem do que se trata. E, al-
guns, vão lembrar que foi o ícone
artístico que ligou um rótulo ao
grupo Rolling Stones. Bons tempos!

———
Edson Rontani Júnior,
jornalista

Cultura com rótulos
O show midiáticoO show midiáticoO show midiáticoO show midiáticoO show midiático
diante do mundodiante do mundodiante do mundodiante do mundodiante do mundo
de estrelasde estrelasde estrelasde estrelasde estrelas
mudou muitomudou muitomudou muitomudou muitomudou muito

Dirceu Cardoso

Surgidas com a imagem de ter-
ritório livre – aquele onde
tudo pode – as redes sociais

impuseram sua presença no espec-
tro antes ocupado com exclusivi-
dade pelos jornais, revistas, rádio
e televisão, tornando-se gigantes.
A inovação foi tão expressiva que
hoje, a mídia tradicional também é
cliente da rede, que distribui ele-
tronicamente suas publicações (an-
tes feitas no papel) e os sinais de
rádio e TV. Diz-se que somente o
maior dos sítios de procura fatura
no Brasil mais do que o conjunto
midiático. Desde o começo, gover-
nos e segmentos políticos tentaram
criar formas de controle da rede,
mas isso foi classificado como cen-
sura (que no nosso país e inconsti-
tucional). Aos poucos, os segmen-
tos políticos foram aprendendo a
fazer campanha pela rede. Muitos
atribuem à rede social a vitoria do
presidente Jair Bolsonaro, em 2018,
quando estava internado em decor-
rência d facada. Não ignoremos, no
entanto, que pelo menos parte da
vitória pode ter vindo da natural
solidariedade popular ao agredido.

O certo é que, num fenômeno
mundial, as redes sociais torna-
ram-se ambiente de extremada
militância política, social e de cos-

tumes. Encontra-se de tudo nas
redes. E, de tempos para cá, o que
era o suposto território livre, pas-
sou a sofrer restrições dos opera-
dores. Aquilo que postamos na rede
passa pelo crivo tecnológico de al-
goritmos e, em vez de ir para toda
a comunidade, é entregue apenas
a segmentos. Isso é uma forma de
censura que, repetimos, no Brasil é
inconstitucional. A Primavera Ára-
be, que trouxe instabilidade políti-
ca e social e até revoluções em paí-
ses do Oriente Médio e do norte da
África, teve a mobilização popular
através das redes sociais e o mes-
mo ocorre na Europa e Estados
Unidos. A campanha presidencial
americana do ano passado teve
excessos na rede e terminou com o
banimento do ex-presidente Do-
nald Trump das diferentes aplica-
ções. No Brasil temos até um dis-
cutível inquérito de “atos antide-
mocráticos” em curso no Supremo
Tribunal Federal. O presidente da
República reclama de censura de
suas publicações, pelas operadoras.

Precisamos compreender que
território livre é uma das mais pa-
tentes utopias. As redes sociais, que
durante muito tempo posaram
como isentas, hoje se portam como
editoras de mídia tradicional, defi-
nindo o que pode e o que não pode
ser publicado. Nada contra, se essa

As redes sociais e a falsa liberdade
Ninguém podeNinguém podeNinguém podeNinguém podeNinguém pode
ter liberdadeter liberdadeter liberdadeter liberdadeter liberdade
para desmerecerpara desmerecerpara desmerecerpara desmerecerpara desmerecer,,,,,
agrediragrediragrediragrediragredir,,,,,
menosprezar emenosprezar emenosprezar emenosprezar emenosprezar e
prejudicar seusprejudicar seusprejudicar seusprejudicar seusprejudicar seus
opositoresopositoresopositoresopositoresopositores

for a opção dos seus controlado-
res. Mas eles não podem continuar
posando de isentos. Têm de ser
submetidos ao mesmo regime que
pesa sobre os detentores de jornais,
revistas, rádios e TVs,  assumin-
do as responsabilidades pelo ma-
terial que veiculam, além de se
sujeitar às normas e legislações lo-
cais pois, com a nova postura, tor-
nam-se veículos de comunicação.

As facilidades criadas pela tec-
nologia da internet e dos seus apli-
cativos nos conduzem a um mun-
do novo e de fronteiras cada dia
mais próximas. Mas as nações e,
especialmente, suas sociedades têm
de criar mecanismos para evitar
que o uso predatório das novas fer-
ramentas promova o desequilíbrio
e ensejem a prática de atrocidades
e crimes que deslustram a socieda-
de e desestruturam a ordem soci-
al, política, econômica e institucio-
nal. Em vez de criticar governos que
controlam a rede, nós, brasileiros,

deveríamos nos ocupar da criação
de normas para seus operadores
seguirem sem predar a legislação,
os costumes e, principalmente, os
interesses maiores da comunida-
de. Não queremos a censura pré-
via, mas também não podemos con-
tinuar assistindo ao debate bestial
e destrutivo que hoje se verifica no
âmbito das redes sociais. Ninguém
pode ter liberdade para desmere-
cer, agredir, menosprezar e preju-
dicar seus opositores ou desafetos
sem que isso lhes renda as devidas
reprimendas. É por isso que, até por
uma questão de segurança, quan-
do temos de tomar nossas decisões
pessoais ou empresariais, o acon-
selhável é nos valer das infor-
mações da mídia tradicional, que
tem sua história, respeitabilida-
de e, principalmente, profissionais
e dirigentes que se responsabili-
zam pelo material publicado.

Precisamos de uma legisla-
ção justa e consistente para as
redes sociais. Elas não podem
continuar como panacéia nem
utopia de uma falsa liberdade.

———
Tenente Dirceu Cardoso
Gonçalves, dirigente da
Aspomil (Associação de As-
sistência Social dos Polici-
ais Militares de São Paulo);
aspomilpm@terra.com.br
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É lançada “Carta
Aberta à Humanidade”
“Pedimos urgência ao Tribunal Penal Internacional (TPI) na condenação da
política genocida desse governo que ameaça a civilização”, diz o manifesto

Almir Pazzianotto
Pinto

O ilustre profes
sor Modesto
C a r v a l h o s a

oferece valiosa contri-
buição aos debates
políticos, com o recen-
te lançamento do li-
vro “Uma nova cons-
tituição para o Brasil
– De um País de privilégios para
uma nação de oportunidades”.

É majoritária a corrente defen-
sora da convocação de Assembleia
Nacional Constituinte. A 8ª Cons-
tituição, promulgada solenemente
em 5 de outubro de 1988, retalha-
da mais de uma centena de vezes e
à espera de dezenas de novas alte-
rações e inserções, expõe à luz do
sol os erros cometidos pela Assem-
bleia Nacional Constituinte ao ela-
borar a Lei Fundamental. É a se-
gunda ou terceira constituição mais
extensa do mundo, complementa-
da por Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias, com voca-
ção para se tornar definitivo.

Confesso que não houve tem-
po para a leitura cuidadosa da obra
do professor Carvalhosa. Li o Pre-
fácio “A Realização da Legalidade
e do Estado de Direito”, escrito pelo
professor Fernando Menezes de Al-
meida, da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, o Su-
mário e as Propostas Estruturais.

Estamos diante de obra origi-
nal, complexa e profunda. Como
reagirá o mundo acadêmico dian-
te da contribuição do ilustre e in-
cansável professor? Se estamos con-
vencidos de que a Constituição de
1988 se transformou em obstá-
culo ao desenvolvimento e fonte
permanente de nocivas disputas
de vaidades entre os Três Pode-
res, o que fazer para colocá-la de
lado, remetê-la aos arquivos da
história e preparar nova Lei Fun-
damental? Este o nó górdio que
desafia o Brasil no século XXI.

Quando após a segunda guer-
ra (1939-1945) alguns juristas dis-
cutiam como fazer a Constituição
que substituiria a outorgada pela
república fantoche de Vichy (1940-
1944), imposta aos franceses pelo
marechal Philippe Petain (1856-
1951), alguém indagou do chefe do
governo, general Charles De Gaul-
le (1890-1970), qual a melhor Cons-
tituição? Disse De Gaulle: “Os gre-
gos certa vez perguntaram ao filó-
sofo Sólon ‘qual é a melhor Consti-
tuição’? Ele respondeu:  Primeiro
me digam para que povo e em que
período”. Oliveira Vianna, autor da
obra O Idealismo da Constituição,
com sabedoria alertou sobre a cren-
ça que alimentamos sobre “o poder
das fórmulas escritas”. Ou, no efei-
to mágico das palavras, como es-
creveu o historiador Edward H.

Carr. Constituições fei-
tas no vácuo, que des-
prezam a realidade e ig-
noram a infraestrutura
cultural, social e econô-
mica a que se dirigem,
estão condenadas ao
fracasso como revela
sofrida tradição cons-
titucional brasileira.

As proposições es-
truturais do professor

Carvalhosa são dignas de atenção
pela originalidade e coragem. O ilus-
tre catedrático não se detém diante
de obstáculos. Enfrenta velhas ques-
tões com sugestões ousadas e criati-
vas. São propostas políticas, institu-
cionais, relativas ao Poder Judiciá-
rio, ao orçamento, à ordem econô-
mica e social. Destacarei algumas,
pela relevância de que se revestem:
proibição de eleição ou reeleição dos
mandatários em exercício para qual-
quer cargo eletivo; extinção do voto
proporcional; voto não obrigatório;
perda do mandato de deputados,
prefeitos e vereadores por iniciativa
dos próprios eleitores (recall); elimi-
nação do Fundo Partidário e do
Fundo Eleitoral; eliminação de
emendas parlamentares ao orça-
mento; fim do foro privilegiado;
trânsito em julgado mediante deci-
são em segundo grau, prolatadas
pelos tribunais de justiça estaduais
e federais; despesas com folha de
pagamento de servidores, ativos e
inativos, não superiores a um quar-
to das receitas orçamentárias.

Acredito que as propostas es-
truturais estimularão a leitura do
livro do professor Modesto Carva-
lhosa. Estou seguro de que as
academias de direito e, em particu-
lar os especialistas em direito consti-
tucional moderno, se lançarão à ta-
refa de examina-lo para discuti-lo.

Napoleão Bonaparte, combi-
nação quase perfeita de estadista,
guerreiro e jurista, escreveu: A
Constituição deve ser curta e obs-
cura. Talvez resida aqui o nosso
dilema. Como será a próxima cons-
tituição: analítica, prolixa, confu-
sa, como a de 1988, ou principio-
lógica como a norte-americana, vi-
gente desde 1789? Essa a primeira
questão. Afinal, para que povo e
sob que condições será escrita?

———
Almir Pazzianotto Pin-
to, advogado, foi ministro
do Trabalho, presidente
do Tribuna Superior do
Trabalho (TST), autor
de A Falsa República

Uma nova Constituição
para o Brasil

Como reagirá oComo reagirá oComo reagirá oComo reagirá oComo reagirá o
mundo acadêmicomundo acadêmicomundo acadêmicomundo acadêmicomundo acadêmico
diante dadiante dadiante dadiante dadiante da
contribuição docontribuição docontribuição docontribuição docontribuição do
ilustre e incansávelilustre e incansávelilustre e incansávelilustre e incansávelilustre e incansável
professor?professor?professor?professor?professor?

Francys Almeida

O ministro Edson
Fachin, do STF,
dec id iu  que

cancelar as condena-
ções do ex-presiden-
te Lula pelo Triplex,
Sítio de Atibaia, Pa-
lestras do Instituto
Lula, Construção da
Sede do Instituto e Imóvel de
São Bernardo, após mais de 400
recursos da defesa, incluindo
sobre a incompetência de foro.

Desde o início desse proces-
so, todos sabiam que Curitiba não
seria o Foro correto, ou seja, Fa-
chin decidiu pela Incompetência de
Curitiba, sendo assim, os proces-
sos vão agora para o Distrito Fe-
deral, no entanto, com atos que
podem ser aproveitados, o que sig-
nifica que Lula está elegível, mas
pode ser condenado novamente
por juízes do Distrito Federal.

Essa decisão deve ir ao plená-
rio do Supremo Tribunal Federal
(STF), mas a jogada de mestre é
que Moro não seria suspeito e fu-
giria de um constrangimento no
Supremo. Isso já é um fato prova-
do, pois o ex-juiz na verdade era o
“ladrão”, e o ministro Fachin de-
seja salvar o que resta da Lava-
Jato, tão odiada por petistas e bol-
sonaristas ao mesmo tempo.

Sejamos sensatos: o processo
de Lula foi feito ao arrepio da Lei,
atropelando a Constituição e o de-
vido processo legal, tão somente
para impedir a candidatura de
Lula em 2018, agora retorna à es-
taca zero e deve prescrever pela
idade e recursos da defesa, que
agora fortalece suas estratégias.

A polarização deve aumen-
tar, pois qualquer brasileiro sen-

TTTTTodos sabemosodos sabemosodos sabemosodos sabemosodos sabemos
que 2022 será aque 2022 será aque 2022 será aque 2022 será aque 2022 será a
hora da verdadehora da verdadehora da verdadehora da verdadehora da verdade
entre Lula eentre Lula eentre Lula eentre Lula eentre Lula e
BolsonaroBolsonaroBolsonaroBolsonaroBolsonaro

Elegibilidade
sato sabe que, duran-
te o governo Lula, fo-
mos a sexta economia
mundial, o Brasil era
moda, e atualmente
Bolsonaro transfor-
mou o país em pária
mundial, caindo para
12º lugar na economia
mundial, além da in-
competência na gestão

da pandemia, o que assuta.

Se alguém deseja vencer
Lula, que vença nas urnas, acho
provável que seja candidato, ape-
sar de acreditar que já fez o seu
papel como mandatário da Na-
ção. Seu papel deveria ser o de for-
mar novas lideranças para o país.

Lula é raposa velha, vai co-
locar o bloco na rua, principal-
mente onde sempre teve um ape-
lo popular, deve ter enormes di-
ficuldades com os evangélicos,
principalmente por esses desco-
brirem o amor pelo neofascis-
mo, o país dividido, será ainda
mais colocado à prova popular.

Antecipo que não voto em
nomes, especialmente no pri-
meiro turno, e espero, since-
ramente, que possamos avali-
ar projetos e fugir da polari-
zação. No entanto, todos sabe-
mos que 2022 será a hora da ver-
dade entre Lula e Bolsonaro.

———
Francys Almeida, ba-
c h a r e l  e m  D i r e i t o ,
síndico profissional

“Vivemos tempos sombrios, onde as pi-
ores pessoas perderam o medo e as melho-
res perderam a esperança.” Hanna Arendt

O Brasil grita por socorro.
Brasileiras e brasileiros comprometidos

com a vida estão reféns do genocida Jair
Bolsonaro, que ocupa a presidência do
Brasil, junto a uma gangue de fanáticos
movidos pela irracionalidade fascista.

Esse homem sem humanidade nega a
ciência, a vida, a proteção ao meio-ambi-
ente e a compaixão. O ódio ao outro é sua
razão no exercício do poder.

O Brasil hoje sofre com o intencional
colapso do sistema de saúde. O descaso
com a vacinação e as medidas básicas de
prevenção, o estímulo à aglomeração e à
quebra do confinamento, aliados à total au-

Em um manifesto em tom
dramático e que está colhendo
adesões, Chico Buarque, Leonar-
do Boff, Zélia Duncan, dom Mau-
ro Morelli, Padre Júlio Lancellot-
ti, Carol Proner e outros lança-
ram  sábado (6) uma “carta aber-
ta à humanidade” na qual denun-
ciam que o Brasil se tornou uma
“câmara de gás a céu aberto”.

No manifesto, há um apelo
para que STF, OAB, Congresso
Nacional, CNBB e Nações Uni-
das entrem em ação: “Pedimos
urgência ao Tribunal Penal In-
ternacional (TPI) na condenação
da política genocida desse gover-
no que ameaça a civilização”.

No texto, os autores e au-
toras afirmam que “o monstru-
oso governo genocida de Bol-
sonaro deixou de ser apenas
uma ameaça para o Brasil para
se tornar uma ameaça global”.

CARTA ABERTA À HUMANIDADE
sência de uma política sanitária, criam o
ambiente ideal para novas mutações do ví-
rus e colocam em risco toda a humanida-
de. Assistimos horrorizados ao extermínio
sistemático de nossa população, sobretu-
do dos pobres, quilombolas e indígenas.

Nos tornamos uma “câmara de gás” a
céu aberto.

O monstruoso governo genocida de Bol-
sonaro deixou de ser apenas uma ameaça para
o Brasil para se tornar uma ameaça global.

Apelamos às instâncias nacionais –
STF, OAB, Congresso Nacional, CNBB –
e às Nações Unidas. Pedimos urgência ao
Tribunal Penal Internacional (TPI) na con-
denação da política genocida desse gover-
no que ameaça a civilização.

Vida acima de tudo!

FFFFFINANÇASINANÇASINANÇASINANÇASINANÇAS

COOP
apresenta
novidades
na área

A conveniência é um dos atri-
butos que fazem parte do dia a dia
da Coop. Por isso, a área financei-
ra Coop Facilita  está com novida-
des na linha de seus produtos e
serviços. Uma delas é a campanha
inédita do serviço de plano odonto-
lógico OdontoPrev, pois quem con-
tratar os Planos Rubi ou Safira no
período de ontem (8) a 31 de março
terá cobertura de clareamento em
gel sem custo adicional, obedecen-
do apenas a carência de 180 dias.

“Um clareamento custa em
média R$ 650,00 enquanto o
Plano Rubi tem  um investimen-
to mensal de R$ 35,90 e o Safira,
R$ 49,90. Outra grande facilida-
de é a contratação online do ser-
viço odontológico por meio do
portal Coop”, explica a coorde-
nadora Alexsandra Amorim.

A área Coop Facilita  também
ampliou as opções de cartões-pre-
sente (gift cards) e agora os valo-
res são variáveis, permitindo aos
cooperados e clientes escolherem
entre R$ 10,00 e R$ 500,00. Entre
as várias opções de cartões que po-
dem ser utilizados para presentear
estão Vinho, Chá de bebê, Churras-
co, Combustível, Cesta Básica,  Dia
dos Namorados, Mães e Páscoa.

O presenteado pode utilizar o
valor em qualquer loja do super-
mercado ou drogaria Coop no pra-
zo de até seis meses, a contar do dia
da ativação feita pelo comprador no
caixa da loja. Os cartões-presente são
encontrados nos displays distribuí-
dos pelas lojas junto aos demais
produtos digitais, como games, fil-
mes, cursos, músicas e serviços.

Neste momento de pandemia,
o produto também é uma excelente
alternativa para ajudar famílias
em vulnerabilidade social e até ins-
tituições beneficentes, permitindo
que cada um escolha os produtos
que necessita, seja no supermerca-
do ou na drogaria. Outra facilidade
é o Coop Card, voltado para as em-
presas, as quais podem substituir
as cestas básicas físicas por cartões
pré-pagos com o valor que desejar.

COOP HOJE — Atualmen-
te, a Coop é considerada a maior
cooperativa de consumo da Amé-
rica Latina, possui mais de 895 mil
cooperados ativos, cerca de 6 mil
colaboradores diretos e 97 unida-
des de varejo, divididas em 31 lojas
de supermercados, sendo 23 no
Grande ABC, uma em Piracicaba,
três em São José dos Campos, duas
em Sorocaba e duas em Tatuí, três
postos de combustíveis e 63 dro-
garias. Por ser uma cooperativa,
seu principal objetivo é oferecer
os melhores serviços a preços jus-
tos, além de reverter benefícios a
seus cooperados e à comunidade.
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Meta é chegar a 30% de mulheres
entre empregados até o ano de 30
Atualmente, dos cerca de 17 mil empregados da ArcelorMittal
Brasil, 14% são mulheres; Na área operacional, 7% são mulheres

(RE) COMEÇANDO(RE) COMEÇANDO(RE) COMEÇANDO(RE) COMEÇANDO(RE) COMEÇANDO

TARDE QUINZISTATARDE QUINZISTATARDE QUINZISTATARDE QUINZISTATARDE QUINZISTA
O XV faz hoje (10), a tarde, no

ABC, contra o São Bernardo, o
seu terceiro compromisso pelo
Paulista A-2. Jogou bem na es-
treia, nem tanto contra o Velo,
mas venceu as duas vezes. E, é isso
que interessa. Teremos novida-
des? Luiz Fernando reestreia?

SEM DATASEM DATASEM DATASEM DATASEM DATA
Em fase de recuperação,

Gabriel Ferrato aguarda passar
a atual (aguda) fase da Covid-19
para frequentar o prédio da Pre-
feitura Municipal. Nosso vice
prefeito se mostra cada dia me-
lhor e sua sala, no Centro Cívi-
co, está pronta, a sua espera.

PRESERVAR IMAGEMPRESERVAR IMAGEMPRESERVAR IMAGEMPRESERVAR IMAGEMPRESERVAR IMAGEM
Muito cedo para cobrar o

prefeito Luciano Almeida. Po-
rém, seus comandados (secre-
tários) poderiam atentar para
determinadas situações: é o
caso do mato e grama, na calça-
da da escola estadual Morais Bar-
ros, em pleno centro da cidade.

UMA ROTINAUMA ROTINAUMA ROTINAUMA ROTINAUMA ROTINA
Graças a um rodizio frenéti-

co dos atletas, mudando cons-
tantemente de time, é comum o
XV sempre encontrar em seus
jogos, adversários com ex-joga-
dores quinzistas e também mui-
tos nascidos em Piracicaba.

SOBRAM APLAUSOSSOBRAM APLAUSOSSOBRAM APLAUSOSSOBRAM APLAUSOSSOBRAM APLAUSOS
Quando da primeira dose da

vacina contra a Covid-19 no dri-
ve thru realizado no Shopping
Piracicaba, as críticas contra a
Secretaria Municipal de Saúde
foram muitas. Mas, os erros fo-
ram corrigidos e agora apare-
cem os merecidos aplausos.

POSTURA DIFERENCIADAPOSTURA DIFERENCIADAPOSTURA DIFERENCIADAPOSTURA DIFERENCIADAPOSTURA DIFERENCIADA
Tudo indica que o prefeito Lu-

ciano Almeida vai, pessoalmente,
acompanhar os trabalhados dos ve-
readores na Câmara Municipal. Ele
tem participado das reuniões ordi-
nárias virtualmente. Não deixa de
ser uma estratégia positiva.

DUPLA CONVINCENTEDUPLA CONVINCENTEDUPLA CONVINCENTEDUPLA CONVINCENTEDUPLA CONVINCENTE
Neste começo de campeona-

to (A-2), o XV mostra eficiência no
meio campo defensivo com Feli-
pe Manuel e Gustavo Hebling.
Pelo que se sabe Baraká chegou
para ser titular. Está ficando difí-
cil. Vamos observar como será
hoje, num jogo com grau de dificul-
dade Maior. Pelo menos na teoria.

NO ARNO ARNO ARNO ARNO AR
“Café com Pan” é a novidade

no rádio Piracicabano: de segun-
da à sexta, das 9 às 10 horas.
Pode conferir na Jovem Pan News
(910) com o sempre talentoso e
criativo Bruno Chamochumbi
tendo ao lado a Paola Grimiori.

Já mais longe da rotina do rádio e jornal, atualmente cuidando do
nosso BLOG, sempre temos a saudade cobrando em se tratando da mí-
dia impressa. Tem sentido: é nossa raiz no jornalismo, onde, um dia,
tudo começou. Por isso, estamos retornando as páginas da TRIBUNA
graças também a confiança oferecida pelo amigo Evaldo Vicente. Ex-
pectativa de acertar, com a certeza do profissionalismo. Portanto,
encontro marcado, aqui, na TRIBUNA, todas as quartas-feiras.

MUITA PACIÊNCIAMUITA PACIÊNCIAMUITA PACIÊNCIAMUITA PACIÊNCIAMUITA PACIÊNCIA
O presidente do Serviço Mu-

nicipal de Água e Esgoto, Maurício
Marques de Oliveira, já afirmou
que não esperava encontrar o Se-
mae tão mal. Falta d’agua em vá-
rios bairros continua sendo um
drama. Paciência é a receita. So-
lução a médio ou longo prazo.

PROCURANDO GOLEIROPROCURANDO GOLEIROPROCURANDO GOLEIROPROCURANDO GOLEIROPROCURANDO GOLEIRO
De repente, para a largada do

campeonato, o XV viveu um drama:
falta de goleiro. E, justo o XV, que
sempre, principalmente nos últi-
mos campeonatos, teve bons golei-
ros. Faltou segurar um. Agora, a
toque de caixa, chegou Luiz Fernan-
do, 33 anos. Já vestiu a camisa al-
vinegra e tem a confiança de todos.

ILUMINAÇAO MODERNAILUMINAÇAO MODERNAILUMINAÇAO MODERNAILUMINAÇAO MODERNAILUMINAÇAO MODERNA
Para deixar a iluminação (re-

fletores) em ordem no “Barão da
serra Negra”, precisará ser gasto
cerca de 2 milhões de reis. Lâm-
padas são trocadas, mas quei-
mam frequentemente pois são
antigas. É preciso além de lâmpa-
das mais modernas, também subs-
tituir toda a rede elétrica, implan-
tando sistema mais avançado.

RECEITA CAIURECEITA CAIURECEITA CAIURECEITA CAIURECEITA CAIU
A pandemia causa estragos em

todos os segmentos e, quem tam-
bém sofre, são as igrejas. A queda
da receita (dizimo e coleta) atual-
mente, em média, garante apenas
um terço do que se arrecadava.

ASFALTO RUIMASFALTO RUIMASFALTO RUIMASFALTO RUIMASFALTO RUIM
Atual comando da Prefeitura

de Piracicaba reconhece a má
qualidade do asfalto na cidade,
comprometendo todas as opera-
ções de recapeamento e tapa-
buraco. Já toma providências.
Porém, a principal, seria nova li-
citação para substituição da em-
presa contratada. Possibilidade
descartada no momento. Proces-
so demoraria 180 dias ou mais.

TABELINHA CHEGOUTABELINHA CHEGOUTABELINHA CHEGOUTABELINHA CHEGOUTABELINHA CHEGOU
A famosa tabelinha dos jogos

do XV (Série A-2/ 2021) está na
praça. Uma exclusividade da rádio
Onda Livre AM/Jovem Pan News,
ela foi produzida (como sempre)
pelo Departamento Comercial
sob os cuidados do querido Carnei-
ro e confeccionada pela Gráfica e
Editora Fillipel do amigo Zeca.

FAMOSO GRISOTTOFAMOSO GRISOTTOFAMOSO GRISOTTOFAMOSO GRISOTTOFAMOSO GRISOTTO
Tempo bom: você tinha que

chegar logo no final da tarde para
conseguir um lugar na Choperia
Grisotto tamanha a procura todos
as noites. Bombava aos sábados no
almoço. Fechou definitivamente.
Muitos lamentos como aconteceu
um dia com a Brasserie e também a
Prosit na rua D. Pedro I. Grisotto é
uma das muitas vítimas da opera-
ção abre-fecha da pandemia.

ÚLTIMAÚLTIMAÚLTIMAÚLTIMAÚLTIMA
Aqui, sempre estará o bom humor para ajudar no seu dia. Hoje,

relembramos uma já conhecida. No Mundial de 58 (Suécia), no jogo
decisivo contra os donos da casa, a FIFA sorteou a cor das camisas,
pois suecos e brasileiros usavam igualmente a amarela como unifor-
me principal. Deu cor amarela para a Suécia, ficando com a azul para o
Brasil. O técnico Vicente Feola achou que haveria problema, preocu-
pado com a superstição dos jogadores. Paulo Machado de Carvalho,
chefe da delegação (Marechal da Vitória), disse que tinha a solução. No
hotel, reuniu a delegação, fez uma preleção emocionada, e garantiu
que o Brasil teria a benção de Nossa Senhora Aparecida, pois a Padro-
eira protegeria com o seu Manto Azul. Rezaram, foram para o campo, e
conquistaram a primeira Copa do Mundo com uma goleada: 5x2.

O técnico Moi-O técnico Moi-O técnico Moi-O técnico Moi-O técnico Moi-
sés Egersés Egersés Egersés Egersés Eger t  ját  ját  ját  ját  já
vestiu a camisavestiu a camisavestiu a camisavestiu a camisavestiu a camisa
alvinegra e foialvinegra e foialvinegra e foialvinegra e foialvinegra e foi
campeão comocampeão comocampeão comocampeão comocampeão como
técnico do XVtécnico do XVtécnico do XVtécnico do XVtécnico do XV.....
Volta com totalVolta com totalVolta com totalVolta com totalVolta com total
apoio e confi-apoio e confi-apoio e confi-apoio e confi-apoio e confi-
ança de todosança de todosança de todosança de todosança de todos
os quinzistas.os quinzistas.os quinzistas.os quinzistas.os quinzistas.
(Foto de Elcio(Foto de Elcio(Foto de Elcio(Foto de Elcio(Foto de Elcio
Fabretti/XV deFabretti/XV deFabretti/XV deFabretti/XV deFabretti/XV de
Piracicaba.Pi racicaba.Pi racicaba.Pi racicaba.Pi racicaba.

No último dia 5, o secretá-
rio de governo de Charqueada
Ewerton Clemente foi eleito em
assembleia online para a nova
diretoria da Associação das Se-
cretarias Municipais de Finanças
do Estado de SP (Assefin). Entre
outras atividades promoverá a
expansão da entidade no estado.

A instituição reúne cerca de
50 secretarias de finanças de ci-
dades de São Paulo e tem como
objetivo promover cursos gratui-
tos e seminários, oferecer supor-
te na gestão fiscal, além de apoio
às secretarias em pautas com pre-
catórios, demandas no Tribunal
de Contas e defesas na Receita Fe-
deral, entre outros serviços para
os municípios que a compõem.

A nova diretoria tomará
posse no próximo dia 1º. O pre-
sidente eleito e secretário de Fi-
nanças em Santos/SP, Adriano
Luiz Leocádio, disse que preten-
de promover a interação dos
profissionais da área fazendária
e reforçar as parcerias para pro-
teger e melhorar a arrecadação
municipal, ampliando as ativida-
des de capacitação dos servidores.

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Secretário Ewerton Clemente fará
parte da nova diretoria da Assefin

Secretário de governo, Ewerton
Clemente, foi eleito no dia 5
para compor a diretoria da
Associação das Secretarias
Municipais de Finanças do Estado

Divulgação

Charqueada aderiu recente-
mente à Assefin/SP, mas já con-
quistou um espaço importante.
Para o secretário Ewerton, a asso-
ciação é fundamental na moderni-
zação da legislação tributária mu-
nicipal, com foco na justiça e res-
ponsabilidade fiscal, assim como
para o desenvolvimento dos ser-
vidores das áreas da receita, con-
tabilidade e do controle interno.

No Dia Internacional da Mu-
lher, celebrado em 8 de março, a
ArcelorMittal Brasil lançou a
meta de ter ao menos 30% de
mulheres entre seus empregados
até 2030. O desafio está colocado
para todas as áreas da empresa,
incluindo as atividades operacio-
nais, administrativas e cargos de
liderança. Atualmente, dos cerca
de 17 mil empregados da Arcelor-
Mittal Brasil, 14% são mulheres. Na
área operacional, 7% são mulhe-
res, e em cargos de liderança, 9%.

A meta foi anunciada pelo pre-
sidente da ArcelorMittal Brasil e
CEO ArcelorMittal Aços Planos
América do Sul, Benjamin Baptis-
ta Filho, e pelo CEO da Arcelor-
Mittal Aços Longos LATAM e Mi-
neração Brasil, Jefferson De Pau-
la, em uma live no dia 8, das 9h às
10h30, transmitida para todos os
empregados. O evento também
contará com um painel no qual
mulheres que trabalham na em-
presa falarão sobre os seus desa-
fios, dificuldades e expectativas.

“Acreditamos na diversidade
como um fator essencial para a
construção de uma sociedade mais
justa. Precisamos de mais mulhe-
res na nossa empresa para termos
novas perspectivas, outros olha-
res, aprender e criar novos resul-
tados. A evolução e a inovação
passam por novas construções”,
afirma Benjamin Baptista. “As
mulheres já são a maioria da soci-
edade brasileira, das universida-
des e estão aumentando a repre-
sentatividade nos cursos de enge-
nharia. Essa mudança também deve
acontecer na ArcelorMittal, au-
mentando a participação em to-
dos os cargos e segmentos de negó-
cio”, pontua Jefferson De Paula.

A meta é um desdobramen-
to do Programa de Diversidade

& Inclusão da empresa, lançado
em 2019 com foco em quatro di-
mensões da diversidade: Equi-
dade de Gênero, Diversidade
Racial, Pessoa com Deficiência e
LGBTI+. Nos últimos dois anos,
no âmbito do Programa, a em-
presa realizou treinamentos e fez
uma série de campanhas de co-
municação e sensibilização dos
empregados a fim de construir
um ambiente de trabalho mais
diverso e inclusivo, onde o res-
peito e a tolerância prevalecem.

“O estabelecimento da meta
é um marco na história da em-
presa e que deixa nós, mulheres,
muito orgulhosas e entusiasma-
das. Sabemos da importância das
empresas na luta pela equidade
de gênero. Queremos que a trans-
formação pela qual passamos te-
nha reflexo positivo na socieda-
de”, destaca Marina Soares, Dire-
tora Jurídica, Relações Institucio-
nais e Sustentabilidade da Arce-
lorMittal Brasil e sponsor do Pro-
grama de Diversidade & Inclusão.

“Celebramos um grande
avanço na ArcelorMittal e temos
muitos desafios pela frente. Até
2030, iremos dobrar o número de
mulheres e nos comprometemos
a criar condições para que elas se
desenvolvam, se sintam acolhi-
das e prosperem dentro da em-
presa”, complementa Francieli
Scatolin, líder do Grupo de Afini-
dade de Equidade de Gênero.

Em 2020, a empresa aderiu a
quatro importantes compromissos
externos: ONU Mulheres, Fórum
de Empresas e Direitos LGBTI+,
Rede Empresarial de Inclusão So-
cial e Coalizão Empresarial para
Equidade Racial e de Gênero. O
programa de Diversidade & Inclu-
são conta com o apoio da consul-
toria da Mais Diversidade. Ao

todo, 1,3 mil empregados atuam
ativamente como voluntários e
aliados, dedicando tempo e pro-
movendo iniciativas que contribu-
am para a transformação cultu-
ral que a empresa vem buscando.

FORMAÇÃO — Paralela-
mente à meta de contratação de
mulheres, a Fundação ArcelorMit-
tal lançou a nova edição do pro-
grama STEAM Girls, voltado para
a formação de meninas para as
áreas da ciência, tecnologia, enge-
nharia, artes e matemática. A pri-
meira edição, no ano passado, foi
direcionada às filhas dos empre-
gados da empresa. Em 2021, a
programação está mais diversifi-
cada e será ampliada para a co-
munidade, com foco em alunas
das escolas da rede pública de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo, com potencial de aten-
der a todo o território nacional por

meio das iniciativas virtuais. O pro-
grama terá início em 23 de março.

O conteúdo compreenderá
ações virtuais, produção audiovi-
sual (websérie em oito capítulos),
publicação de livro, formação de
multiplicadores e uma experiência
itinerante presencial, imersiva e
inovadora. A ideia é despertar o
interesse das meninas pela escolha
de carreiras nas áreas abrangidas
pelo programa. A arte, que passou
a fazer parte da sigla nos últimos
anos, diz respeito ao design e a
criatividade, tão importantes no
desafio das indústrias de tecno-
logias visuais e entretenimento.

A experiência itinerante vai
englobar quatro apresentações
teatrais diárias; 12 oficinas;
uma palestra semanal (realiza-
da por uma menina inspirado-
ra) e visitas às unidades da
empresa após a pandemia.

Marina Soares, Diretora Jurídica, Relações Institucionais
e Sustentabilidade da ArcelorMittal Brasil

Rafael Motta

Divulgação

FURTO E ACIDENTE
Na última sexta (5), o Semae
(Serviço Municipal de Água e
Esgoto) foi vítima de furto mais
uma vez. Desta vez, foram fur-
tados equipamentos de sina-
lização de obra, resultando na
queda de um veículo dentro de
um buraco, localizado na ave-
nida São Paulo. O Semae re-
alizou interligação entre adu-
toras a fim de melhorar o
abastecimento de água na re-
gião da Pauliceia, para reali-
zação dessa obra foi neces-
sária interdição total da aveni-
da São Paulo, e foi finalizada
após 24h de trabalho intenso

entre das equipes da autar-
quia, que contou com apoio da
Semuttran (Secretaria Munici-
pal de Trânsito e Transporte).
FURTO — Após a finalização
dos trabalhos, a equipe da
Segurança de Trabalho do
Semae sinalizou a avenida
com propósito de evitar risco
para os veículos. A sinaliza-
ção foi furtada e um veículo
Volkswagen Gol caiu parcial-
mente no buraco. A Policia
Militar foi acionada, entretan-
to, o condutor fugiu, abando-
nando o veículo, que se encon-
trava em situação irregular.
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Série de podcasts investiga a
influência do Rio Piracicaba
Projeto cultural transita por temas como a música, o Salão de Humor e as
tradições locais; trata-se do “Riverbeirar – Jornalismo Cultural Podcast”

Parte da equipe do projeto Riverbeirar

Divulgação

A equipe do projeto cultural
“Riverbeirar – Jornalismo Cultu-
ral Podcast” iniciou as pesquisas
e as entrevistas para a realização
da iniciativa, que reúne uma sé-
rie de três podcasts, com cerca de
30 minutos cada, em que é inves-
tigada a relação do Rio Piracica-
ba com a cultura do município. O
projeto é apoiado pela Lei de
Emergência Cultural Aldir Blanc
nº 14.017/2020, com realização
do Governo Federal, Prefeitura de
Piracicaba e Secretaria Municipal
da Ação Cultural e Turismo.

No primeiro episódio, será
abordada a relação do Rio Pira-
cicaba com as tradições, costumes
e patrimônios imateriais do mu-
nicípio. O segundo capítulo abor-
dará o Salão Internacional de Hu-
mor e sua manutenção, como
forma de arte contestadora, às
margens do rio. No episódio final
será tratada a influência do ma-
nancial à música local e a criação
e difusão de grupos e artistas.

“O título ‘Riverbeirar’ usa
o termo ‘River’ (rio, em inglês),
já que o projeto tem como um
de seus objetivos investigar a in-
fluência do Rio Piracicaba na
cultura local e sem esquecer que
há estrangeiros que fazem par-
te dela, o que justifica a grafia
em inglês”, explica o proponen-
te do projeto, Rafael Bitencourt.

“Já o termo ‘Beirar’, vem da
ideia de reverberar as ações cultu-
rais junto ao público, muitas des-

sas ações que beiram o Rio Piraci-
caba, ao acontecer em suas mar-
gens, como no caso de importan-
tes festividades”, diz Bitencourt.

DIFUNDIR A CULTURA –
O projeto tem como objetivo fomen-
tar e difundir a produção cultural
piracicabana por meio da lingua-
gem do áudio, além de reconhecer
o trabalho dos artistas e incenti-
var a formação de público para as
linguagens culturais locais. O aces-
so para o público será gratuito.

“Entendemos ser fundamen-
tal criar novas formas a partir das
quais a cultura é levada ao público,
gerando pertencimento e criando

plateias. Estamos certos que o Pod-
cast é uma ferramenta poderosa nes-
se sentido”, afirma o proponente.

SITE E REDES SOCIAIS
– A iniciativa desenvolverá, ain-
da, um site em plataforma gra-
tuita, que reunirá os podcasts,
além de mais informações e notí-
cias acerca da cultura piracica-
bana e a influência do Rio Piraci-
caba. Já foi criada uma página no
Facebook para ajudar na difusão
do conteúdo e reunir mais infor-
mações. Interessados já podem
curtir a fan page: @riverbeirar.

Além disso, será cedido à
célula MISP (Museu da Imagem

e do Som de Piracicaba), CDs
com os três Podcasts, que fica-
rão para a municipalidade, o
que permitirá pesquisas futuras
por parte de estudantes, comu-
nicadores e demais pesquisado-
res acerca dos temas abordados.

Além de Rafael Bitencourt
(jornalista e produtor cultural),
a equipe do projeto é formada por
Claudia Assencio (jornalista e
educadora), Bruno Fernandes
(educador e fotógrafo) e Mauri-
cio Cury Júnior (músico e produ-
tor musical). Mais informações
sobre projeto podem ser encon-
tradas no Facebook: @riverbeirar

Rodrigo Arruda (DEM) visitou o chefe do Executivo
de Piracicaba, Luciano Almeida, na segunda-feira (8)

Divulgação

O momento difícil que todos
os municípios estão passando por
conta da pandemia evidencia
ainda mais a necessidade de
união. É com este objetivo que o
prefeito de Charqueada, Rodrigo
Arruda (DEM), visitou o chefe do
Executivo de Piracicaba, Luciano
Almeida, na segunda-feira (8).

Ações em conjunto e iniciati-
vas mútuas para combater a proli-
feração do vírus e o aquecimento
da economia também foram dis-
cutidas entre os prefeitos. Arruda
falou sobre os problemas enfrenta-
dos por Charqueada e como Pira-
cicaba pode ajudar a amenizá-los.

“Charqueada pertence à DRS-
10, a regional de saúde, e isso sig-
nifica que precisamos fortalecer
este órgão. O controle de vagas e
UTIS, por exemplo, é todo feito
pela DRS-10. Charqueada precisa
de Piracicaba, assim como Piraci-
caba precisa de Charqueada e das
demais cidades da região. Temos
que pensar na região como um

todo e tentar desacelerar os efei-
tos colaterais da pandemia, seja na
vida das pessoas como também na
economia”, declarou o prefeito.

Além dessa união, Rodrigo
também expôs ao prefeito Lucia-
no Almeida a vontade e a neces-
sidade de atrair indústrias para
o município. “Somos vizinhos e
podemos oferecer atrativos con-
juntos às empresas e indústrias
que querem se instalar nas duas
cidades, inclusive com a capaci-
tação de mão de obra. Charquea-
da está de portas abertas e se pre-
parando para o desenvolvimento.
Temos projetos ótimos para este
setor e é uma de nossas priorida-
des de governo”, falou Arruda.

Também participaram da
reunião o vice-prefeito Jonas
Lanjoni Del Pino Junior e o se-
cretário de Saúde de Charquea-
da, Jordano Zanoni. O prefeito
Luciano Almeida esteve acompa-
nhado do secretário de Saúde de
Piracicaba, Filemon Silvano.

AAAAALIMENTLIMENTLIMENTLIMENTLIMENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     ESCOLARESCOLARESCOLARESCOLARESCOLAR

Instituto cobra sanção de projeto da deputada Bebel

A deputada estadual professora Bebel diz que, mesmo ainda
em meio à pandemia, é preciso preparar a estrutura escolar
para melhorar a qualidade da alimentação das crianças

O Instituto Brasileiro de Defe-
sa do Consumidor (IDEC) vem co-
brando do governador de São Pau-
lo, João Doria, a sanção do projeto
de lei (PL) 891/2019 que institui o
Programa Estadual de Alimenta-
ção Escolar nas escolas de Educa-
ção Básica da rede pública estadu-
al. O projeto, de autoria da deputa-
da estadual Professora Bebel (PT),
une a melhoria da alimentação es-
colar, para combater a obesidade
infantil, com o apoio à agricultura
familiar e tem o apoio do Idec.

Para Bebel, é importante que,
mesmo ainda em meio à pande-
mia, o governo faça essa sanção
para que toda a estrutura esco-
lar comece a se preparar para
melhorar a qualidade da alimen-
tação das crianças, diminuindo
os ultraprocessados e aumen-
tando a alimentação orgânica.

De acordo com  Giorgia Rus-
so, nutricionista e consultora téc-
nica do programa de Alimentação
Saudável e Sustentável do Idec, “a
rede estadual de ensino enfrenta
retrocessos no que se refere à ali-
mentação escolar. E, nos últimos
tempos, houve a diminuição da
oferta de produtos in natura e o
aumento da oferta de gêneros ul-
traprocessados, incompatíveis com
as diretrizes do Programa e as re-
comendações do Guia Alimentar
Para a População Brasileira. É ne-
cessário que isso mude". Ela ajudou

na construção do projeto de lei
aprovado pela Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo, no ano passado.

O Idec reforça que mesmo que
aprovado na forma autorizativa –
que não obriga os governos a imple-
mentarem a lei, a sanção do projeto
é importante como referência de
política pública focada na alimenta-
ção saudável nas unidades de ensi-
no estadual. A proposta prevê que a
alimentação escolar tenha cada vez
menos alimentos ultraprocessados
e que seja gradativamente amplia-
do o consumo de  produtos orgâni-
cos vindos da agricultura familiar.

Além de reforçar os objetivos
do PNAE (Programa Nacional de
Alimentação Escolar) como um
programa que assegura o cumpri-
mento do Direito Humano à Ali-
mentação Adequada, o PL reco-
nhece a centralidade da escola
como espaço propício à formação
de hábitos saudáveis e construção
da cidadania e procura fortalecer
os espaços de participação e ges-
tão democrática da Educação.

Com esse objetivo educacional,
o texto do projeto aborda a necessi-
dade de capacitação de professores
para estruturação de projetos peda-
gógicos de educação alimentar e nu-
tricional conforme previsto na
BNCC (Base Nacional Comum Cur-
ricular); capacitação dos profissio-
nais envolvidos com alimentação na
escola para a compreensão de seu

papel social e para a produção e ofer-
ta de alimentos mais saudáveis; de-
senvolvimento de estratégias de in-
formação às famílias e promover o
compartilhamento de experiências
de alimentação adequada e saudá-
vel entre unidades de ensino, tro-
cando informações e vivências.

De acordo com o Idec, ain-
da,  a proposta apresenta uma al-
ternativa para o controle social
da qualidade da alimentação es-
colar, que seria feito a partir de
CEAEs (Conselhos de Alimentação
Escolar) nas diretorias de ensino e
nos polos que forneceriam infor-
mações e relatórios para um CEAE
central. Por lei, é previsto apenas
um CEAE para todo o estado.

ELABORAÇÃO DO PL - Em
2019, o Idec participou de audiência
pública realizada pela autora do pro-
jeto, a  deputada estadual Professo-
ra Bebel, para ajudar no aperfeiçoa-
mento da proposta. O Instituto pu-
blicou a Coleção Escolas Saudáveis,
que tem um Guia sobre Alimenta-
ção Escolar feito para gestores.

Em maio de 2020, foi publi-
cada uma Resolução 6, pelo
FNDE (Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação),
que também dispunha sobre a
aquisição de alimentos ultrapro-
cessados e processados. Assim, a
previsão de redução do uso de ul-
traprocessados do PL 891/2019
já foi contemplada pela resolução.

EEEEENCONTRONCONTRONCONTRONCONTRONCONTRO

Prefeito de Charqueada
busca fortalecer frente regional

Divulgação
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Evento aborda primeiro
emprego e recolocação

Com a alta do desemprego e a
crise econômica por conta da pan-
demia, além da grande competiti-
vidade pelas vagas disponíveis, o
mercado vem se mostrando mais
exigente na busca por profissionais
e impactado pelos avanços tecno-
lógicos. Por isso, o investimento em
educação, especialmente nos cur-
sos técnicos, pode ser uma saída
estratégica, já que eles qualificam o
estudante para a execução prática
no mundo do trabalho e proporci-
onam o desenvolvimento de conhe-
cimentos, habilidades, atitudes e
valores essenciais no currículo pro-
fissional. Pensando nisso, até o dia
13 de março, o Senac São Paulo rea-
liza a Jornada Técnica com uma série
de atividades em que especialistas
discutem sobre as principais tendên-
cias e necessidades do mercado.

Além de debater sobre as com-
petências necessárias para supe-
rar desafios, a ação educacional
inovadora, diversa e conectada
com autonomia e cidadania com-
partilhará dicas de como se des-
tacar nesse ambiente cada vez
mais competitivo. As atividades do
Senac Piracicaba acontecem de 10

a 12 de março. Na programação
estão previstos bate-papos, ofici-
na, workshop e painel de debates.

Os participantes contarão com
a experiência dos docentes do Se-
nac e ex-alunos que também atu-
am no mercado. “As atividades fo-
ram preparadas para apresentar as
inúmeras possibilidades de como o
ensino técnico pode proporcionar
uma colocação, recolocação e até
modificar o caminho profissional do
ingressante. Também traremos as
vivências das novas rotinas de tra-
balho, estudos, negócios e merca-
dos que estão passando por verda-
deiras transformações decorrentes
da pandemia”, afirma João Carlos
Goia, gerente do Senac Piracicaba.

Os conteúdos disponibilizados
durante a semana apresentarão ino-
vações previstas nas mais diversas
áreas, com destaque para o papel da
tecnologia no aperfeiçoamento de
serviços relacionados a comunicação,
segurança do trabalho, gestão e ne-
gócios, paisagismo e muito mais. Para
participar, basta acessar a programa-
ção completa no site www.sp.senac.
br/jornadatecnica e realizar a ins-
crição na atividade de preferência.
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Justiça suspende aulas presenciais no Estado
Na sentença, a juíza proíbe a convocação de qualquer profissional para comparecer às unidades escolares de educação básica do Estado

A juíza Simone Gomes Rodri-
gues Casoretti, da 9ª Vara da Fa-
zenda Pública da capital paulista,
proferiu sentença nessa terça-feira
(9), favorável à ação civil pública
movida pela Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo), em conjunto
com outras entidades da educação,
suspendendo as aulas e atividades
presenciais nas escolas de educação
básica do Estado de São Paulo. A

sentença, para a presidenta da Apeo-
esp, a deputada estadual Professo-
ra Bebel (PT), é uma grande vitória
da entidade “em defesa da vida”.

Na sentença, a juíza proíbe a
convocação de qualquer profissio-
nal para comparecer às unidades
escolares de educação básica do
Estado de São Paulo (públicas e
privadas), estaduais ou municipais,
nas fases laranja e vermelha do
Plano São Paulo. “Uma grande vi-

tória do nosso sindicato, da nossa
categoria, das demais entidades, de
todos e todas que valorizam a vida
e que combateram e combatem a
política irresponsável que vem sen-
do praticada pelo secretário esta-
dual da Educação. Vitória da nos-
sa greve em defesa da vida, mas
vamos continuar vigilantes até o
final”, diz a Professora Bebel.

A Apeoesp, de acordo com sua
presidenta, comunicará a senten-

ça proferida à Secretaria Estadual
de Educação para que o Estado lhe
dê imediato cumprimento. “Quere-
mos também vacinas para todos e
vacinação dos profissionais da edu-
cação já! Aprendizagem se recupe-
ra. Vidas, não!”, enfatiza Bebel.

As aulas presenciais no Estado
de São Paulo foram retomadas no
último dia 8 de fevereiro, mas cerca
de 5% dos 3,7 milhões da rede esta-
dual de ensino têm comparecido às

aulas, de acordo com levantamento
realizado pela Apeoesp, bem abaixo
dos 35% estabelecidos pelo governo
estadual, uma vez que os próprios
pais estão tendo a preocupação de
não mandar seus filhos para as es-
colas, em função do agravamen-
to da pandemia do coronavírus.

Desde então, a Apeoesp vem
promovendo uma greve da catego-
ria, em defesa das aulas à distân-
cia, neste momento, em função do

agravamento da pandemia do co-
ronavírus no Estado, ao mesmo
tempo que cobra do Estado a in-
clusão dos profissionais da edu-
cação na primeira fase da vacina-
ção de imunização da Covid-19. Le-
vantamento da própria Apeoesp
mostra que desde o retorno das
aulas presenciais já fora registra-
dos 2.150 professores infectados
pela Covid-19 em 981 escolas esta-
duais, sendo que 32 foram a óbito.

USPUSPUSPUSPUSP

A prática do ensino
híbrido é tema de
curso para professores

Estão abertas as inscrições para
o curso on-line Ensino híbrido na
prática de sala de aula, a ser ofereci-
do, a partir do próximo dia 16 de
março, pelo Projeto Hub USP (Uni-
versidade de São Paulo) na Escola
do Programa Vem pra USP!. Desti-
nado principalmente aos professo-
res do ensino médio público do es-
tado de São Paulo, o curso é gratui-
to e terá carga horária de 12 horas.

O ensino híbrido já foi tema
de uma capacitação promovida pelo
Governo do Estado, por meio da
Efape (Escola de Formação e Aper-

feiçoamento dos Profissionais da
Educação do Estado de São Pau-
lo), no entanto, percebeu-se a ne-
cessidade de um complemento
mais voltado ao dia a dia. Assim,
esse novo curso oferecido pela USP
foca a valorização da escuta ativa
dos professores, as vivências e suas
experiências. Um diferencial serão
os plantões de atendimento ao vivo,
inclusive para suporte tecnológico.
As inscrições devem ser feitas até
o dia 15 de março, pelo formulá-
rio disponível neste endereço:
http://tiny.cc/hibridoUSP2021.

TTTTTURISMOURISMOURISMOURISMOURISMO

Alex de Madureira apoia a
ampliação de investimentos

Aldo Guimarães

Em reunião virtual do Colégio
de Líderes da Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo (Alesp),
que reuniu representantes das ban-
cadas de todos os partidos, no fim
da tarde de segunda (8), o deputa-
do Alex de Madureira ratificou seu
apoio aos prefeitos de cidades tu-
rísticas paulistas que pedem apro-
vação do projeto de lei que cria um
novo mecanismo para a partilha de
recursos do FUMTUR, fundo do
governo estadual que custeia obras
e programas voltados ao Turismo.

 Atualmente, 210 municípios
paulistas – entre estâncias e Muni-
cípios de Interesse Turístico (MITs)
– recebem verbas dessa fonte,
que tem um orçamento estimado
em R$ 578,9 milhões para 2021.

No entanto, o atual modelo é
considerado vulnerável pelas pre-
feituras. “Por questões burocráti-
cas, o dinheiro que não é transferi-
do para os municípios até o fim de
cada ano volta para o caixa geral
do Estado, podendo ser diluído em
outras áreas a critério do gover-
no”, explicou o deputado estadual
que é o líder da bancada do Parti-
do Social Democrático (PSD).

A proposta que tramite na
Alesp pretende corrigir essa distor-
ção, 'blindando' os recursos. O tex-
to estabelece que os repasses passa-
rão a ser feitos diretamente do FU-
MTUR para os fundos municipais
de turismo, e em caráter permanen-
te. Com isso, o dinheiro ficaria no
fundo municipal até ser usado.

“O projeto ainda está em dis-
cussão na Comissão de Constrição
e Justiça, mas meu apoio à criação
desse fundo é irrestrito, pois vejo

reunião virtual do Colégio de Líderes da Alesp foi na segunda (8)

Atualmente, o Estado
de São Paulo tem 70 es-
tâncias e 140 MITs. Essas
cidades recebem t rata-
mento diferenciado, com
verbas para obras e progra-
mas ligados ao Turismo.

O substitutivo prevê a
criação de mais 25 MITs,
que seriam definidos entre
os mais de 140 projetos de
lei com essa finalidade em
tramitação na Assembleia -
alguns deles, já instruídos
com parecer favorável da
Secretaria de Turismo.

A proposta em tramita-
ção na Alesp também tor-
na mais c lara a d iv isão
dos recursos do FUMTUR.
Serão até 15% para a Se-
cretaria de Turismo e 85%
para as estâncias e MITs.

O projeto do governador
não define limites, deixando
aberta a possibilidade de
percentuais ainda maiores
para a pasta. O texto foi apre-
sentado por meio de um
substitutivo ao projeto de lei
06/2021, de autoria do gover-
nador João Doria, que reser-
va recursos do FUMTUR para
ações da Secretaria de Turis-
mo voltadas à promoção e
desenvolvimento do setor.

TURISMO

Criação de
mais 25 MITs

com bons olhos essa iniciativa para
garantir que os municípios de inte-
resse turístico recebam integramen-
te esses recursos para investimento
no turismo de cada uma dessas ci-
dade”, afirmou Alex de Madureira.

1ª 1ª 1ª 1ª 1ª DOSEDOSEDOSEDOSEDOSE C C C C CORONAORONAORONAORONAORONAVVVVVACACACACAC

Prefeitura começa a vacinar
idosos com 77 anos ou mais

A Prefeitura iniciou nessa se-
gunda (8), o agendamento da 1ª
dose da vacina contra a Covid-19
para um novo grupo: os idosos com
77 anos ou mais. Além deles, os
profissionais de saúde também
continuam a receber a vacina (leia
abaixo a lista de profissionais).
A vacinação ocorrerá nesta quar-
ta (10), na quinta (11) e na sexta
(12), em 21 unidades de saúde.
Piracicaba recebeu um novo lote
de CoronaVac, com 2.692 doses.

Para fazer o agendamento, o
cidadão deve acessar o site
www.piracicaba.sp.gov.br, clicar no
banner VacinaPira, que fica no topo
da página, escolher o grupo ao qual
pertence, preencher um formulá-
rio e escolher onde quer ser vaci-
nado, entre as unidades disponí-
veis. Dependendo do momento em
que a pessoa fizer o cadastro, os
locais indicados serão aqueles
onde ainda houver doses disponí-
veis. A informação sobre data e
horário de vacinação é divulgada
automaticamente. Além de fazer
o agendamento, as pessoas devem
apresentar no momento da vaci-
nação um documento com foto.

Caso a pessoa não tenha aces-
so a computadores ou celulares, ou
ainda encontre dificuldades em
agendar a sua vacinação pelo site da
Prefeitura (VacinaPira), deve procu-
rar uma Unidade de Saúde, para que
os seus profissionais façam o agen-
damento da vacinação online.

Além dos idosos com 77 anos
ou mais, podem se vacinar profis-
sionais de saúde. Os profissionais
contemplados são aqueles que atu-
am em espaços e estabelecimentos
(ou serviços) de assistência e vigi-
lância à saúde, como biólogos, mé-
dicos veterinários, profissionais de
educação física, profissionais que
atuam em clínicas, instituições de
saúde pública ou particular (cozi-
nheiros e auxiliares de cozinha,
doulas/parteiras, recepcionistas e
seguranças); acadêmicos em saú-
de e estudantes da área técnica em
saúde em estágio hospitalar, aten-
ção básica, clínicas e laboratórios,
desde que comprovem a atividade.

Todos os profissionais, além
do comprovante de residência e do
CPF, devem apresentar vinculação
ativa a um serviço de saúde, como
holerite, crachá da empresa, com-
provante de ISS, registro na car-
teira profissional ou declaração
emitida pelo serviço de saúde.

ACAMADOS - No caso es-
pecífico de idosos acamados com
77 anos ou mais, a vacinação
deve ser agendada diretamente
no Cevisa (Centro de Vigilância
em Saúde) pelo telefone 3437-
7800, com preenchimento de
questionário obrigatório. A vaci-
nação dos idosos acamados acon-
tece aos sábados e domingos.

2ª DOSE DA CORONA-
VAC - Toda a população que rece-
beu a primeira dose da vacina con-
tra a Covid-19 no município até o
dia 19/02, pode agendar para to-
mar a segunda dose no site da Pre-
feitura, no link do VacinaPira. A
vacinação da segunda dose acon-
tecerá nos dias 10, 11 e 12/03, das
10h às 15h, em oito unidades de
saúde: UBSs Centro, Vila Indepen-
dência, Jardim Alvorada, Algodo-
al, Jupiá e Paulicéia e Crabs Vila
Rezende e Santa Teresinha. No úl-
timo sábado (6), a Prefeitura mon-

tou força-tarefa em cinco unida-
des de saúde, onde foram vacina-
das 577 pessoas com a 2º dose.

Para fazer o agendamento, o
cidadão deve acessar o site
www.piracicaba.sp.gov.br, clicar no
banner VacinaPira, que fica no topo
da página, escolher o grupo ao qual
pertence, preencher um formulá-
rio e escolher onde quer ser vaci-
nado, entre as 8 unidades de UBSs
e Crabs disponíveis. Dependendo
do momento em que a pessoa fizer
o cadastro, os locais indicados se-
rão aqueles onde ainda houver
doses disponíveis. A informação
sobre data e horário de vacinação
é divulgada automaticamente.

CRASCRASCRASCRASCRAS

Horário de atendimento é alterado

Confira os endereços e telefones dos Cras
Cras Jardim São Paulo: 19 3432-2390 / 3433-0632
Cras Mario Dedini: 19 3421-8077 / 3413-8031
Cras Novo Horizonte: 19 3435-3851 /3435-3907
Cras Piracicamirim: 19 3426-0451/ 3426-0300
Cras São José: 19 3432-4371/ 3432-4377
Cras Vila Sonia: 19 3425-4429 / 3425-3491

Com o retorno do estado e
município à fase Vermelha no Pla-
no São Paulo de combate ao coro-
navírus, o horário de atendimento
ao público nas seis unidades dos
Centros de Referência de Assistên-
cia Social (Cras) foi reduzido. O
atendimento está acontecendo das
9h às 15h, de segunda a sexta, com
atendimentos individuais por tele-

fone ou presenciais apenas emer-
genciais. Vinculado à Secretaria
Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social (Smads), o Cras
é uma unidade pública estatal de
base territorial, localizada em
áreas de vulnerabilidade social.
Executa serviços de proteção so-
cial básica e presta orientação e
informação para a população.
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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

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

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

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.

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial 14/2021 - Processo: 353/2021 - Objeto: Contratação
de empresa para fornecimento de caminhões coletores e compactado-
res de lixo de 15m³. - Início da Sessão Pública: 24/03/2021, às 09h00,
na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua General Osório, n° 846,
Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no
Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748,
no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do
site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas São Pedro, 09
de março de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

SRA. ALAIDE GALONI RIBEI-
RO faleceu anteontem, na ci-
dade de Rio das Pedras/SP,
contava 86 anos, filha dos fi-
nados Sr. Paulo Galoni e da
Sra. Dora Laide, era viúva do
Sr. Luiz Ribeiro; deixa os fi-
lhos: Antonio Ribeiro, casa-
do com a Sra. Aparecida de

Fatima Ortolani Ribeiro; Ines
Conceição Ribeiro Liberato,
casada com o Sr. José Valdir
Liberato e Juceli de Cassia
Ribeiro Felipe, casada com o
Sr. Jucivam de Souza Felipe.
Deixa demais fami l iares e
amigos. Seu sepultamento
foi  real izado ontem, tendo

saído o féretro às 11h00 do
Velório do Cemitério Munici-
pal  de Rio das Pedras/SP
para a referida necrópole, em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ARISTIDES KUNITA fale-
ceu ontem, nesta cidade, con-

tava 76 anos, filho dos fina-
dos Sr. Isão Kunita e da Sra.
Olimpia Caldeira Kunita, deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem às 17h00 no Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. VALQUIRIA MARIA REDI
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 55 anos de ida-
de e era filha do Sr.  Jose Tirso
Redi e da Sra. Ines Lopes Redi.
Deixa os filhos: Talita Elidia
Redi, Priscila Helena Redi, Alin-
dsey Gomes Macedo e Osmar
Thales Jaimes Redi Marques.
Deixa também netos e demais
parentes e amigos. O seu se-
pultamento deu-se ontem as
10:30 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório da Saudade -
Sala 07, para o Cemitério da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ CARLOS PEDRO fa-
leceu ontem na cidade de Rio
das Pedras, aos 66 anos de
idade e era casado com a Sra.
Apolônia Mendes do Canto Pe-

dro. Era filho do Sr. José Antô-
nio Pedro e da Sra. Zulmira
Rodrigues da Silva Pedro, am-
bos falecidos. Deixa os filhos:
Vitor José Mendes do Canto
Pedro e Ricardo Antônio do
Canto Pedro. Deixa demais
parentes e amigos. O seu se-
pultamento deu-se ontem as
16:30 hs saindo a urna mor-
tuária do Velório Municipal de
Rio das Pedras seguindo para
o Cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. RAFAEL FERNANDO MIRAN-
DA faleceu anteontem na cida-
de de Piracicaba, aos 30 anos
de idade e era casado com a
Sra. Adriele Suzane Godoy Mi-
randa. Era filho do Sr. Vanderlei
Elias Miranda e da Sra. Adriana

Aparecida Benedito Miranda.
Deixa o filho: Rhian Miranda.
Deixa demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-
se ontem as 17:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório “A”
do Cemitério Parque da Res-
surreição para a referida ne-
crópole,  onde foi  inumado
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA VENTURINI DE OLI-
VEIRA faleceu ontem  na cidade
de Piracicaba, aos 93 anos de
idade e era viúva do Sr. Pedro
de Oliveira. Era filha do Sr.  Pe-
dro Venturini e da Sra. Rosa

Scchi, falecidos. Deixa os filhos:
Aparecido Roque de Oliveira,
Benedito Santo de Oliveira, Ser-
gio de Oliveira, Pedro Francis-
co de Oliveira, Luzia Aparecida
de Oliveira, José Paulo de Oli-
veira, Rosangela Maria de Oli-
veira, Mario Roberto de Oliveira
e Lucia Cristina de Oliveira San-
tini.  Deixa também netos, bisne-
tos, demais parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se on-
tem as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de – Sala 04 para o Cemitério
da Saudade, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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INTRÓITO
Olá, beldades, personalidades e ce-
lebridades!
A edição desta semana é especial
ao Dia Internacional da Mulher e a
coluna presta homenagem a algu-
mas ilustres mulheres piracicaba-
nas em especial as cantoras ou
“Mulheres cantadeiras”.

O que dizer sobre este dia?
Que traz como simbologia.
A numerologia.
Que representa vitória, prosperida-
de e super(ação).
Que nos leva a reflexão.
De que ser Mulher com M maiúsculo.
É estar em constante movimentação.
E o que gira em torno, desta rotativi-
dade.
São as marcas, deixadas por algu-
mas fases.

Dandara, que auxiliava nas estraté-
gias para resistência do quilombo.
Para não ser presa, jogou-se de
uma pedreira.
Maria da Penha, lutou.
Mesmo limitada a uma cadeira.
Não é preciso estar de pé.
Nem à altura de um homem se quer.
Para combater a violência.
Tereza de Benguela.
Levou o título de Rainha.
Por liderar o Quilombo de Quariterê
sozinha.
Elza Soares, nascida numa favela.
Teve sua infância interrompida.
Aos 12 anos foi obrigada a se casar.
Velou seus próprios filhos.
E o craque do futebol, com quem foi
casada Garrincha.
Simplesmente, transformou o amor
em rincha.
E então, a canção Maria da Vila Ma-
tilde nascia.
Como forma de reivindicar o que
Elza vivia.

(Nathy Pezzato – atriz e poetisa)

Reprodução/retransmissão nos sites:
www.revistatattoobrasil.com.br
www.interiornoticias.com
www.cotiafm.com

Uma semana de muitos corações
fraternos. #espalhepaz
93ª edição *Piracicaba SP Março/2021

Elson de Belém
Ator, produtor e colunista cultural

Seja um anunciante
da coluna dos

artistas de
Piracicaba e região.

Email:
atendimento@atribuna
piracicabana.com.br

Fone: (19) 2105-8555

ANUNCIE AQUI

ELAINE TEOTONIO, ATUANTE NA
MÚSICA E NA PRODUÇÃO CULTURAL

Elaine Teotonio: 20
anos de carreira, ini-
ciou seus estudos e
apresentações artís-
ticas no Grupo Cul-
tura l ,  Educacional
Afro-brasileiro Akan-
ni. Foi locutora da
Rádio Difusora de Pi-
racicaba Am e FM;
apresentou um Pro-
grama de TV Cultu-
ral, em emissora lo-
cal durante 2 anos,
entrevistando artis-

tas locais e famosos como Almir Gui-
neto, Leci Brandão, Arlindo Cruz en-
tre outros. Hoje, atua como produtora e
pesquisadora da cultura afro; cantora;
musicista; funcionária pública em Capi-
vari, como professora de música; prati-
cante e professora de capoeira e dança
afro pelo grupo GEACAP (Grupo Estilo
Acrobático de Piracicaba) e desenvolve
trabalhos com Bate Lata com seu projeto
AfroEcologia em escolas públicas e par-
ticulares, projetos sociais, visitando bair-
ros na cidade e com um grupo fixo no
Centro Comunitário do Primeiro de Maio.
Nome artístico: Elaine Teotonio (sem
acento kk)
Nascida em qual cidade? São Paulo
Quem gostaria de ser se não fosse você?
Vai parecer piegas, mas este é um
momento pra eu dizer o quanto admi-
ro e momento de contar ao mundo o
quanto Mestre Marquinho é um ser
humano fantástico, repleto de quali-
dades e uma energia pra fazer as coi-
sas e principalmente pra aprender coi-
sas novas, reforço, sei que é piegas,
mas eu queria ter os dons, talento e
energia dele.
O que faria com um prêmio de milhões de
reais? Investiria em nossos Projetos
Sociais, empreenderia e curtiria mui-
to mais do que já curto a vida.
Qual foi a maior tristeza de sua vida? Ver
pessoas importantes em minha vida
partirem, sei que faz parte da vida, mas
ainda não aprendi a lidar.
Como foi seu início de carreira? Com mui-
tos desafios, aprendizagem e cora-
gem. Quando falo muitos não acredi-
tam, mas no início eu nem falava boa
noite nas minhas apresentações mu-
sicais de tanta vergonha, mas graças
a Deus tive muitos professores e an-
jos em minha vida que tiveram paci-
ência comigo, acreditaram e me moti-
varam.
Um ponto turístico de Piracicaba? Largo
dos Pescadores
Uma personalidade de Piracicaba: Meus
professores e mentores: Antônio Fi-
logêncio Junior, Vanderlei Bastos,
Leonel Ferraz e o meu Mestre Valter
Farias.
Um fato ocorrido em Piracicaba? Festival
Afropira, sou suspeita a falar sobre,
mas tenho um carinho e uma gratidão
enorme por este projeto.
Um cantor e uma cantora piracicabanos?
Tenho carinho e admiração por todos
meus amigos cantores mas citarei aqui
Juca Ferreira, Sandra Rodrigues, Dona
Thereza Alves e Lu Garcia.
Um ator e uma atr iz piracicabanos?
Também tenho um carinho e admi-
ração por todos e citarei os 09 que
fortalecem o Festival Afropira e que
fico muito feliz por toda parceria:
Julio Rocha, Mayra Kristina, Rosan-
gela  Pere i ra ,  Nathy Pezzato ,  Eva
Prudêncio, Elson de Belém, Giova-
ni Bruno, Antônio Chapéu e Welling-
ton Camargo.
O que falta em Piracicaba? Piracicaba
é uma cidade linda e maravilhosa.
Não nasci aqui, mas amo como se
fosse minha terra natal .  Pra mim,
que vivo de cultura e com foco em
mani fes tações  a f ro -bras i le i ras ,
sinto que faltam mais incentivo fi-
nance i ros  e  espaços  para  es tas
expressões,  e  estamos em busca
pra estas conquistas.
Uma frase de incentivo: As duas que ci-
tei como meu lema.
Seu projeto mais recente é: O 8º Festival
Afropira que está acontecendo e vai
até dia 21 de março.
O que é ser mulher para você? Um ser
humano com todos os direitos e de-
veres a serem cumpridos e respeita-
dos. E hoje com o Vinícius de 03 anos
tenho que dizer o quanto estou apai-
xonada pela maternidade desde o mo-
mento da gravidez então acho que ter
esta oportunidade de gerar uma vida
é dádiva.
Quem será Elaine Teotonio pós pandemia?
Um ser que valorizará mais ainda cada
momento e pessoas com quem con-
vive.
Contatos:
Marcos Farias - Produtor Cultural
(19) 9.9290-1867
ETC PRODUTORA
fb.com/etcprodutora
Instagram: @elaine_teotonio
Respostas e foto cedidos pela artista

PATRICIA RIBEIRO – UMA CANTRIZ
CONQUISTANDO SEU ESPAÇO

Com apenas três anos
de carreira, Patrícia
Ribeiro tem conquista-
do o seu espaço como
cantora profissional
em Piracicaba. Seu jei-
to irreverente e dife-
renciado em suas
apresentações e com
um repertório que leva
os mais consagrados
nomes da música bra-
sileira, ela vem con-

quistando seu espaço de maneira bastante
satisfatória e gradativa. Tem em seu currículo
apresentações de grande relevância como:
No ano de 2016, com o Tributo a Clara Nunes
no Sesc Piracicaba; Festa das Nações; Som
do meio dia, mecha-se pela EPTV; Seresta
itinerante no bairro 1º de maio; Thermas Wa-
ter Park. Participações em tradicionais proje-
tos da cultura de Piracicaba: quilombola, Afro-
pira, 14 sambas, Noite das tradições e Carna-
val no Engenho Central, no ano de 2019, Car-
naval 2020 no Largo dos pescadores.
Nome artístico: Patrícia Ribeiro
Nascido em que cidade: Campinas
Quem gostaria de ser se não fosse você?
Ivete Sangalo.
O que faria com um prêmio de milhões de
reais? Ajudaria a família e viajaria.
Qual foi a maior tristeza de sua vida? Per-
da da minha sogra.
Como foi seu início de carreira? Bom, para
uma desconhecida.
Um ponto turístico de Piracicaba? Largo
dos Pescadores
Uma personalidade de Piracicaba: Marcos
Godoy
Um fato ocorrido em Piracicaba? Festa das
Nações
Um cantor e uma cantora piracicabanos?
Juca Ferreira e Sandra Rodrigues
Um ator e uma atriz piracicabanos? Rosân-
gela Pereira e Fabio Malosso.
O que falta em Piracicaba? União das clas-
ses artísticas.
Uma frase de incentivo: nunca desista de
seus sonhos
Seu projeto mais recente é: Elis e Maria,
em 30 de abril.
O que é ser mulher para você? Um privilégio.
Quem será Patrícia Ribeiro pós pandemia?
Uma vencedora e um ser humano
melhor.
Contatos:
sambapatriciaribeiro@gmail.com
(19) 19 99124 3003
Instagram: @sambapatriciaribeiro
Respostas cedidas pela artista
Foto reprodução Facebook

ANINHA BARROS - PIRACICABANA
DE CORAÇÃO

Nascida na cidade de
Candido Mota SP, can-
tora, instrumentista,
cantora. Sempre teve
a veia musical muito
presente em sua vida,
influenciada por seus
pais e amigos músi-
cos. Iniciou sua car-
reira em 1996, como
cantora em banda de
Baile. Três anos de-
pois, se tornou voca-
lista da Banda Them-

plus, por 14 anos, onde se apresentou em
diversas cidades por todo o Brasil. Nesse
período, estudou violão de 7 cordas, parti-
cipando do projeto musical paralelo chama-
do “Essência Feminina”, um grupo de chori-
nho formado apenas por mulheres. Em 2009,
se formou em Curso Canto Erudito do Con-
servatório de Tatuí, onde se capacitou para
atuar como professora de técnica vocal,
atividade que exerce desde 2002. Em 2011,
montou o grupo Samba d’Aninha, projeto vol-
tado à execução e divulgação de clássicos
do chamado “samba raiz”.
Em 2015, lançou seu primeiro CD; 2016
Conheceu Moacyr Luz, que a presenteou
com a música “Neguinha”; 2018 lança seu
segundo CD. RJ a convite do Moacyr Luz,
apresentou no Renascença Clube com o
Grupo Samba do Trabalhador. Participou
da gravação do Documentário para Kino-
filmes com a música Neguinha. Participou
da Roda de Samba Sarara Criolo, em Ma-
ceió. Show no Pelourinho, Aconchego da
Zuzu junto com as baianas do Grupo Viva
Voz, em Salvador. Novamente no Rio de
Janeiro, participou do lançamento do CD
Natureza e Fé de Moacyr Luz, no Teatro
Rival. Lançamento Cd Natureza e Fé Moa-
cyr LUZ no Blue Note Rio
Nome artístico: Aninha Barros
Nascido em que cidade: Cândido Mota
Quem gostaria de ser se não fosse
você? Nossa, só me vejo!
O que faria com um prêmio de milhões de
reais? Quitava minhas contas e com-
prava uma casa
Qual foi a maior tristeza de sua vida? A mor-
te a minha tia e da minha vó 
Como foi seu início de carreira? Divertido
Um ponto turístico de Piracicaba? Rua do Porto
Uma personalidade de Piracicaba: Ales-
sandro Penezze (Violonista)

Um fato ocorrido em Piracicaba? A morte
do Gu lanches
Um cantor e uma cantora piracicabanos?
Marcelo Dias e Mery Helize
Um ator e uma atriz piracicabanos? Raul e
Rafaela Artuso
O que falta em Piracicaba? Comprometi-
mento com a cultura
Uma frase de incentivo: Seja o que for,
como for, seja forte sempre.
Seu projeto mais recente é: Meu CD Ne-
guinha
O que é ser mulher para você? Uma luta
constante!
Quem será Aninha Barros pós pandemia?
Melhorada em tudo
Contatos:
(19) 981765 050
www.sambadaninha.com.br
contato@sambadaninha.com.br
@sambadaninhaoficial
@aninhabarrosoficial
Respostas e foto cedidos pela artista

THELMA STURION – UMA MULHER
QUE NASCEU PARA CANTAR

Thelma Sturion
mantém a carreira mu-
sical com sua banda e
tem a mesma forma-
ção desde o início, e
assim já se vão 10
bons anos de convi-
vência, amizade, res-
peito e cumplicidade.
Todos vivem da músi-
ca e também como
professores de músi-
ca. Wladimir Quintino
(percussão e voz), Di-

ney (pandeiro, bateria, voz), Prof. Godoy
(violão 7 cordas, baixo e voz), Guilherme
(cavaquinho e voz) Thelma Sturion (voca-
lista), arranjos e direção musical do Prof.
José Donizete Godoy. O trabalho tem como
base o samba, mas o gosto por outros esti-
los musicais como bossa nova, pagode,
anos 60, entre outros afloram, adaptando-
se ao evento, e assim compondo e diferen-
ciando o repertório. É uma cantora eclética,
que une versatilidade, simpatia, talento e
desenvoltura no palco.
Nome artístico: Thelma Sturion
Nascido em que cidade: Guararapes - SP
humano, intolerância, falta de respeito.
Quem gostaria de ser se não fosse você?
Não me vejo de outro jeito kkkkkk
O que faria com um prêmio de milhões de
reais? Muitas coisas, entre elas um
canil para abrigar animais de rua.
Qual foi a maior tristeza de sua vida? Olha,
não tive grandes tristezas, só senti-
mentos normais que passam.
Como foi seu início de carreira? Primeira
banda “Sambalanka”, em 1973, depois
participações em grupos do prof. Go-
doy, e não parei mais. Hoje, com banda
própria e músicos fantásticos.
Um ponto turístico de Piracicaba? Adoro a
Agronomia.
Uma personalidade de Piracicaba: Dr. Car-
los Alberto Joussef
Um fato ocorrido em Piracicaba? Comurba
(quem vivenciou não esquece).
Um cantor e uma cantora piracicabanos?
Thereza Alves, Toninho Marchini
Um ator e uma atriz piracicabanos? Elson
de Belém
O que falta em Piracicaba? Muita coisa,
uma administração efetiva em saúde,
educação, cultura etc... etc.
Uma frase de incentivo: “A coisa mais di-
vina que há no mundo... é viver cada
segundo como nunca mais”.
Seu projeto mais recente é: São muitos,
mas depende de voltarmos as apre-
sentações com a banda.
O que é ser mulher para você? Ter força,
coragem, romper limites, e ser per-
sistente em seus propósitos.
Quem será Thelma Sturion pós pandemia? A
mesma pessoa, com mais vontade de
viver, cantar, produzir e com a música
seguir, levando alegria as pessoas.
Contatos:
E-mail: gato.branco@terra.com.br
Telefones: (19) 3421 1034 e WhatsApp
(19) 9 9788 0100
Instagram: @thelmasturion
Foto: Rita Mazieiro
Respostas cedidas pela artista

MARIANA ROMANI, SEMPRE SE
REIVENTANDO NA MÚSICA

A cantora que iniciou
sua carreira em 2011,
já se apresentou em
diversas casas notur-
nas, restaurantes, ba-
res e eventos em ge-
ral e atualmente é uma
das vocalistas da
Banda Lip 7, que con-
ta com uma equipe de
artistas talentosos, ex-
perientes, de conheci-

mentos e perfis musicais variados, acostu-
mados com categóricas apresentações.
Nome artístico: Mariana Romani
Nascido em que cidade: Piracicaba-SP
Quem gostaria de ser se não fosse você?
Minha mãe

O que faria com um prêmio de milhões de
reais? Não sei... rs
Qual foi a maior tristeza de sua vida? Per-
das, avô, pai e tio
Como foi seu início de carreira? 2011
Um ponto turístico de Piracicaba? Rua do Porto
Uma personalidade de Piracicaba: Interior
acolhedor e ao mesmo tempo uma ci-
dade com cara de cidade grande.
Um fato ocorrido em Piracicaba? (não res-
pondeu)
Um cantor e uma cantora piracicabanos?
Felipe Carvalho e Denise Libardi
Um ator e uma atriz piracicabanos? Rafae-
la Arthuso e Felipe Piton
O que falta em Piracicaba? Mais eventos
com música e arte
Uma frase de incentivo: Coloque amor
em tudo o que fizer e coisas boas na-
turalmente acontecerão.
Seu projeto mais recente é: Cantora Ban-
da Lip7
O que é ser mulher para você? Ser mu-
lher no contexto atual é ter a liberdade
de escolha, seu espaço e direito à voz,
sem que sofra algum tipo de retalia-
ção ou diminuição. Ser mulher é ser
resistência, força e coragem
Quem será Mariana Romani pós pandemia?
Mais forte, confiante e ainda mais gra-
ta a Deus por tudo.
Contatos:
E-mail: marianaromani_@hotmail.com
@marianaromani
Credito fotográfico: Fernanda Schmidt
Respostas cedidas pela artista

ILCÉI MIRIAN, MULHER ATIVISTA
PELA NEGRITUDE

Cantora, formada em
História, realiza sho-
ws temáticos de vá-
rios artistas: Clara
Nunes, Paulinho da
Viola, Beth Carvalho,
Cartola e outros. Tem
2 trabalhos lança-
dos: Samba de Batom
e Minha Identidade.
Organizadora da Fei-
ra Cultural Afro Mix
juntamente com seu
empresário Marcos

Ferreira. O evento, considerado a maior
feira afro do interior de SP, completou em
Nov/19, 15 anos em sua vigésima edi-
ção. As duas edições do ano passado
foram canceladas devido à pandemia. Ao
longo dos anos, procura, através da Arte,
enfatizar as questões relacionadas à ne-
gritude, cantando artistas negros (as)
nos shows em bares, casas noturnas,
reafirmando sempre o histórico de luta e
ancestralidade. Axé!
Nome artístico: Ilcéi Mirian
Nascido em que cidade: Campinas-SP
Quem gostaria de ser se não fosse você?
Nunca pensei em ser outra pessoa,
mas gostaria de ser a minha mãe.
O que faria com um prêmio de milhões de
reais? Investiria no meu trabalho e na
Afro Mix
Qual foi a maior tristeza de sua vida? Per-
das: pai, irmão, avó e mãe.
Como foi seu início de carreira?  Comecei
a tocar em grupos de samba, mas não
considerava como carreira e sim
como hobby, pois era professora de
História. No final dos anos 90, comecei
a tocar com maior frequência e aí fize-
mos um single com 3 músicas e no
início dos anos 2000, gravei o CD Sam-
ba de Batom, pela gravadora Camerati.
Um ponto turístico de Campinas? Pedreira
do Chapadão
Uma personalidade de Campinas: Carlos
Gomes
Um fato ocorrido em Campinas? O assas-
sinato do prefeito Toninho.
Um cantor e uma cantora campineira? Niva
e Bruna Volpi
Um ator e uma atriz campineira? Roberto
Boni é Marília Gabriela
O que falta na sua cidade? Lugares para
se praticar o Esporte, somados à cul-
tura e ao lazer, espalhados pelos qua-
tro cantos da cidade.
Uma frase de incentivo: “ Quando uma
mulher negra se movimenta, toda a
estrutura da sociedade se movimen-
ta com ela “. (Angela Davis)
Seu projeto mais recente é: Lançamento
do Clipe Samba de Batom e Site Po-
tência Preta (Parceria Afropira, Afro
Mix, Feira das Pretas e Black Junes)
O que é ser mulher para você? Nós so-
mos várias, com uma força incrível,
solidárias, humanas. Frágeis e doces
ao mesmo tempo; Devido às especifi-
cidades de ser mulher, muitas vezes,
precisamos estar o tempo provando
e comprovando nossa capacidade e
muito atentas para não aceitarmos e/
ou reproduzirmos o machismo que a
sociedade nos impõe.
Quem será Ilcéi Mirian pós pandemia? Uma
pessoa mais paciente, que se conhe-
ce um pouquinho mais e que conse-
gue se adaptar às novas situações com
mais disponibilidade do que antes.
Contatos:
Telefone: (19) 97406 8871 Marcos Ferreira
Instagram: @ilcei_mirian
Respostas e foto cedidos pela artista
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