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DEPUTADOS — I
Os 94 deputados da Alesp (As-

sembleia Legislativa do Estado de
São Paulo) passam este final de
semana meio embernados, alguns
até com certas assombrações. To-
dos analisam, pensam, e trocam
informações sobre o que está es-
crito nas estrelas: o deputado
Carlão Pignatari — ex-prefeito por
duas vezes de Votuporanga, a ter-
ra da brisa suave — será eleito
presidente da Casa no Palácio
Nove de Julho, em São Paulo.

DEPUTADOS — II
Carlão, como é carinhosa-

mente chamado, tem 61 anos e
será confirmado presidente do
maior parlamento estadual do
Brasil, na segunda. E este final
de semana é propício para movi-
mentação em relação aos inúme-
ros cargos na Mesa Diretora,
além de assessores para deputa-
dos em todo o Estado. Muita gen-
te sai dia 16 de março, contente ou
triste com o “seu” parlamentar.

DEPUTADOS — III
Piracicaba e região terão no-

vidades, muitas. Afinal de contas,
poucas cidades no Estado têm três
parlamentares estaduais com do-
micílio eleitoral na cidade, residem
aqui, e o Capiau faz citação por
ordem alfabética: Alex de Madu-
reira (PSD), Professora Bebel (PT)
e Roberto Morais (CID). Quem sai
e quem fica nas assessorias?

PERGUNTA
Nas redes sociais, o bombeiro

Ademir pergunta: fila com aglo-
merações no Posto de Saúde do
Centro (atrás do Mercado Muni-
cipal) pode? Isso se chama hipo-
crisia e o povo de cabeça baixa.
É que as ordens são para evitar
aglomerações. E agora, José?

DESENCONTROS
Além de citar que os assuntos

do momento giram em torno de
Bolsonaro x Lula e Lula x Bolso-
naro, frases ‘chulas’ e de desres-
peito da família Bolsonaro com
relação à pandemia e de outros
casos relevantes ao País, o advo-
gado Mauro Adâmoli adverte que
há falta de vacinas e de um plano
de contingência para contê-la. E
que, também, há muitos desen-
contros de informações do Minis-
tério da Saúde. Perfeito, doutor.

CAMOLESI
Em reunião extraordinária

quinta (11), o vereador Paulo Ca-
molesi (PDT) lembrou a todos que
o “senhor presidente da Repúbli-
ca”, no ano passado, afirmou que
se a China quisesse vender vacina
para o Brasil ela que viesse aqui
vender. Boa lembrança do verea-
dor. O Brasil poderia não ser hoje
o epicentro da pandemia no
mundo, se o governo federal ti-
vesse cumprido sua função de
maneira competente. Ponto nega-
tivo para o Palácio do Planalto.

CONSCIÊNCIA
A vereadora Ana Pavão (PL)

leu em plenário, quinta (10), de-
claração do secretário de Saúde do
Estado de São Paulo em que ele
comenta sobre a complexidade do
atendimento médico dos pacien-
tes vitimados pela Covid-19. Ao fi-
nal, a vereadora lamentou os ata-
ques desferidos a todos por um
“colega”, na última sessão, o qual
defende o fim das restrições im-
postas por Dória. E a vereadora
do PL ressaltou, ainda, a necessi-
dade de todos ficarem em casa.

PREFEITO
Deve ter valido o alerta que

o vereador Cássio Luis (PL) deu
ao prefeito Luciano Almeida
(DEM) há uma semana, quando

disse que “o prefeito precisa to-
mar posse”. Luciano já compa-
receu duas vezes às sessões e, ao
que parece, começou a falar em
público com mais frequência.
Importante que, a seu modo.

MERENDA
Não é nada oficial, mas já

se ventila pelos corredores da
Câmara – e este Capiau faz aqui
essa fofoca em primeira mão –
que o vereador Thiago Ribeiro
(PSC) deverá assumir a presi-
dência da CPI da Merenda. Pare-
ce que o vereador vai ter trabalho
– pois, ao que tudo indica, tem
caroço no angu da merenda.

POMPEO
Principal articulador da CPI

da Merenda, o mais jovem verea-
dor de nossa Câmara, Gustavo
Pompeo (AVA) ficou de fora do
trio que comandará a comissão
dessa CPI. Na última quinta, o ve-
reador entrou com propositura
que solicitava alteração no regi-
mento interno da Casa, solicitan-
do que a comissão passasse de 3
membros para 5, o que poderia
possibilitar a participação dele no
grupo. Sua proposta foi rejeitada
pelos nobres edis que compõem
grupo próximo ao vereador. Re-
sultado: fogo amigo e Pompeo
fora da CPI. Normal em política.

CADÊ?
Informam de Brasília que

acabou o Zé Gotinha, aquele da
propaganda das vacinas. Foi
motivo simples: Sua Excelência,
o presidente da República, Jair
Bolsonaro (sem partido), man-
dou-o embora porque ele, Bolso-
naro, pensou que o Zé Gotinha
era petista. O engano foi com a
rima — Zé Gotinha é humanista.

REALISTA — I
“Estamos em uma das piores

crises de saúde e sanitária em nos-
so País, devemos nos perguntar
todos os dias, onde está o Zé Goti-
nha? Onde estão os leitos do SUS?
Onde está o Governo? Onde está o
ministro da Saúde? É inadmissí-
vel que o presidente desse País
continue a minimizar o vírus, in-
centivar o não uso de máscara, ofe-
recer cloroquina e não comprar
vacina”, afirma o jornalista Danilo
Telles, ao garantir que é realista.

REALISTA — II
E conclui: “Nossos irmãos es-

tão morrendo aos milhares por
dia, cadê o amor a fraternidade e
a compaixão? Infelizmente virou
rotina, parece comum, e pior, vi-
rou normalidade esses óbitos, isso
não é normal e comum, isso é in-
capacidade de governar. Defenda
a vida dos nossos irmãos e não
político de estimação”, arremata
Telles, num simbolismo perfeito.

QUADROS HISTÓRICOS
Chamou a atenção de fun-

cionários da Sedema o compor-
tamento do titular da pasta,
Marcos Yassuo Kamogawa, que
sem maiores explicações descar-
tou diversos quadros pintados
a mão sobre pontos históricos
que são patrimônio da cidade.
Se a intenção do secretário era
eliminar vestígios do governo
Barjas Negri, tomou uma atitu-
de errada, uma vez que os qua-
dros que foram doados por um
munícipe são de décadas passadas.

ENCONTROS
Chamou a atenção nos basti-

dores da política o recém encontro
que o secretário de Administração,
José Dorival Maistro (DEM), teve
recentemente com o deputado es-
tadual Roberto Morais (Cidada-
nia). A estranheza é porque Mo-
rais não integra a base de apoio
do atual governo municipal.

PRESTÍGIO?
Apesar de estar lotado no Se-

mae, o ex-vereador Serginho Set-
ten, por ser o presidente do DEM,
a avaliação de quem é da política é
de que ele não assumiu um cargo
à altura do esforço que fez, como
articulador, para preparar o parti-
do e garantir a possibilidade do pre-
feito Luciano Almeida ser candida-
to e vencer as eleições municipais.
Coisas da política e já passadas.
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Pandemia: Fase Emergencial
tem início na segunda-feira
Decreto municipal que estabelece diretrizes dessa fase foi assinado nessa
sexta-feira (12) e segue decreto estadual, com novas medidas de restrição

O prefeito Luciano Almeida
assinou o decreto nº 18.637, que
estabelece diretrizes na fase Emer-
gencial do Plano São Paulo de
combate ao coronavírus. O docu-
mento segue o decreto estadual nº
65.563 (11/03/2021), que imple-
menta novas medidas de restrição
em todo o Estado. O decreto mu-
nicipal entra em vigor nesta se-
gunda (15). As medidas de restri-
ção da Fase Emergencial seguem
do dia 15 até 21/03. Nesse perío-
do, fica proibido o atendimento
presencial ao público, inclusive
mediante retirada ou "pegue e
leve", em bares, restaurantes, sho-
pping centers, galerias e estabele-
cimentos similares e comércio va-
rejista de materiais de construção.
Nesses serviços, são permitidos
apenas os sistemas delivery e dri-
ve-thru. Também está vedada e
realização de cultos, missas e de-
mais atividades religiosas coleti-
vas; eventos esportivos de qual-
quer espécie e estabelecimentos
destinados à prática de ativida-
de física, sejam academias ou
clubes recreativos ou sociais. A5

NASCE UM NOVO HFC - Novos traços e formas foram criados para representar e traduzir o
conceito e a tradição do Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, que agora
passa a ser chamado de HFC Saúde. “Para chegar até aqui, a diretoria sempre esteve aberta
às mudanças necessárias para o desenvolvimento”, disse o presidente José Coral”. A9

O Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto) e a Fundação Vu-
nesp suspenderam a aplicação de
provas agendadas para os dias 21 e
28 de março de 2021, dos editais
01 e 02/2020, devido ao Decreto
Governamental de 11 de março, que
restringe a circulação de pessoas
entre os próximos dias 15 a 30 de
março, bem como torna sem efeito
os editais 01 e 02, publicados dia 10
passado. A nova data da aplicação
da prova será informada oportu-
namente aos candidatos inscritos.

ENTREVISTA - O jornalista e
escritor Alexandre Armando
dos Santos, colaborador de
A Tribuna, faz uma entrevista
com o entrevistador João
Umberto Nassif, jornalista,
benemérito, que contribui
com o jornalismo em Piraci-
caba há vários anos. A6 e A7

Divulgação

Semae e Vunesp
suspendem concurso

Divulgação/CCS

MUTIRÃO E ARRASTÃO - A Prefeitura, por meio de PMCA
(Plano Municipal de Combate ao Aedes aegypti), realiza
neste sábado (13), mais um mutirão e arrastão de combate
ao mosquito Aedes aegypti. As ações serão realizadas nos
bairros Morumbi (mutirão) e região do Jupiá (arrastão). A5
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Brasil se torna ameaça global
das novas variantes da Covid-19
Alexandre Padilha

O Brasil vive o pior
 momento da
pandemia da

Covid-19, com recor-
des diários de casos e
mortes registradas.
Nesta semana, chega-
mos a triste marca de
mais de 2 mil mortes por dia,
após um ano do decreto da pan-
demia. O Brasil, agora, é uma
ameaça ao mundo. Nosso país
tornou-se terra fértil para o sur-
gimento de novas variantes da do-
ença, que têm mostrado mais ca-
pacidade de transmissão, maior
poder de infecção para o contágio
e acometimento dos mais jovens.

Não acredito que o Brasil este-
ja vivendo a terceira onda da do-
ença, porque não tivemos desde o
início da pandemia a estabilização
dos casos e mortes. Em 2020, fica-
mos por 14 semanas consecutivas
com mais de mil mortes diárias, até
tivemos redução, mas nunca um
momento de estabilização e, agora,
voltamos a ter crescimento signifi-
cativo. Outro aspecto desse momen-
to é que, pela primeira vez, todos
os estados brasileiros estão com
seus sistemas de saúde colapsa-
dos ao mesmo tempo, com mais de
70% dos leitos de UTI ocupados.

Algumas regiões estão apre-
sentando 100% da capacidade de
internação, fazendo com que mi-
lhares de pessoas precisem de lei-
tos de UTI e não encontram. Pa-
cientes estão internados em en-
fermarias, sem o cuidado ade-
quado da terapia intensiva, blo-
queando a possibilidade de re-
manejar pacientes entre regiões
para garantir o atendimento.

Existe relação direta entre as
decisões políticas e execuções do
governo Bolsonaro no aumento
dos casos e óbitos e na criação do
ambiente para novas variantes,
porque a mensagem pública do
governo federal é de estímulo às
aglomerações: não utilização de
máscaras e questionamento das
medidas de isolamento físico.

O governo brasileiro tem
passado por cenas patéticas
como, por exemplo, na comitiva
chefiada pelo Ministro das Rela-
ções Exteriores em Israel, em que
foi obrigado a utilizar máscara
enquanto, aqui no Brasil, faz
aparições e fotos sem o item de
proteção. Essa postura infeliz é
de uma parte da elite econômica
brasileira que desrespeita regras e
fomenta privilégios quando está no
Brasil, mas que cumpre as exigên-
cias sanitárias quando está em
países mais ricos. Outra asneira foi
a declaração de um dos filhos do
presidente, que aconselhou que o
uso de máscara seja em um lugar
onde ela não deve ser utilizada.

O governoO governoO governoO governoO governo
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Avalio que chega-
mos nesse ponto por
três atitudes de Bolso-
naro: abertura irres-
ponsável das cidades,
estímulo às aglomera-
ções e fechamento de
leitos criados para o
atendimento de paci-
entes com Covid-19.

Ao longo de 2020, 13 mil lei-
tos foram abertos e 9 mil fecha-
dos no início deste ano pelo cor-
te no envio de recursos pelo go-
verno federal aos estados e mu-
nicípios, o que contribuiu para o
colapso do sistema de saúde.

A lista de responsabilização
de Bolsonaro não acaba. A lenti-
dão do calendário de vacinação é
mais uma. Iniciamos a vacinação
há quase dois meses e não vaci-
namos nem 5% da população,
uma vergonha comparada com a
tradição do nosso Programa Na-
cional de Imunização, que sem-
pre foi amplo, com alto grau e
volume de pessoas vacinadas.

Para se ter uma ideia, na
pandemia de H1N1, em 2010, o
país vacinou mais de 80 mi-
lhões de pessoas em três meses
e 100 milhões em seis meses.

Enquanto isso o governo Bol-
sonaro, para atrasar ainda mais o
plano de vacinação, se negou a in-
corporar vacinas para o Brasil do-
adas pelas empresas Pfizer e John-
son, que juntas ofereceram cerca
de 100 milhões de doses, recusou a
parceria com a vacina russa Sput-
nik, não tomou nenhuma atitude
com relação a parceria na produ-
ção da vacina cubana Soberana e
impede que os governos municipais
e estaduais possam comprar vaci-
nas para acelerar a vacinação.

Diante desse cenário aterro-
rizador e da pressão da socieda-
de e do Congresso Nacional, o go-
verno aprovou medidas que ace-
leram a incorporação de vacinas
e autorizam estados e municípios
a comprarem doses. Além disso,
também foi aprovado que o setor
privado possa comprar vacinas,
mas tem que doar 100% delas
para o SUS. A defesa da vida ven-
ceu o genocídio de Bolsonaro.

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

Um filósofo que não deve ser tomado a sério

Quando Rousseau já esta-
 va bem idoso, certo dia se
aproximou dele um co-

merciante suíço e lhe decla-
rou, embevecido, que o admi-
rava muito, que havia lido
toda a sua obra e tinha feito
questão de educar todos os
seus filhos de acordo com os
princípios pedagógicos ensina-
dos pelo grande mestre Jean-
Jacques Rousseau no “Emílio”.

Rousseau, então, olhou o
indivíduo bem nos olhos e lhe
respondeu: - Pois se teve cora-
gem de educar os seus próprios
filhos de acordo com os princí-
pios que eu ensinei naquele li-
vro, só posso lhe dizer que não
passa de um imenso animal
(vous n'êtes qu'une grosse bête).

Li esse episódio há muitos
anos, num livro de memórias
extraordinariamente interessan-
te, escrito pela Baronesa de
Oberkirch, uma alemã que se
mudou para a Rússia, como
dama de companhia de uma prin-
cesa que foi casar com o grão-
duque Paulo, filho e herdeiro da
Czarina Catarina a Grande. O
grão-duque e sua esposa fizeram,
pouco antes da Revolução Fran-
cesa, uma longa viagem pela Eu-
ropa e se demoraram muitos
meses na França, em viagem não
oficial, incógnitos, apresentando-
se publicamente como “Conde e
Condessa do Norte”, mas toda a
gente sabia que na verdade eram
os herdeiros do Império russo.

A baronesa de Oberkirch,
que os acompanhou por toda
parte, deixou um relato extrema-
mente rico e bem documentado
de tudo o que presenciou e ana-
lisou - ambientes, pessoas, re-
alidade política e social. Foi
precisamente nesse livro que
tomei conhecimento do episó-
dio acima, do qual se conclui
que Rousseau é um filósofo im-
portantíssimo... mas que não
pode ser sempre tomado a sério!

Nascido em Genebra, na Su-
íça, em 1712, de uma família cal-
vinista de origem francesa, nun-
ca conheceu sua mãe e perdeu o

Para Rousseau,Para Rousseau,Para Rousseau,Para Rousseau,Para Rousseau,
o indivíduo éo indivíduo éo indivíduo éo indivíduo éo indivíduo é
naturalmentenaturalmentenaturalmentenaturalmentenaturalmente
bom, a sociedadebom, a sociedadebom, a sociedadebom, a sociedadebom, a sociedade
é que o corrompeé que o corrompeé que o corrompeé que o corrompeé que o corrompe

pai aos 10 anos. Teve formação in-
constante e conturbada, passan-
do de um mestre excessivamente
rigoroso para uma fase de liber-
dade prematura, imatura e des-
controlada, com leituras caóticas
e não bem digeridas que lhe pro-
porcionaram uma cultura bas-
tante questionável, suficiente para
lhe permitir opinar a respeito de
tudo sem precisar se aprofundar,
realmente, em nada, e, sobretu-
do, sem se preocupar com as con-
tradições flagrantes entre o que
escrevia em ocasiões diferentes.

Moralmente, teve vida muito
irregular. Semeou cinco filhos
numa amante rica que o manteve
durante anos, mas nunca se inte-
ressou por eles, mandando-os para
um orfanato. Viveu ao léu, vagan-
do errante, durante muito tempo,
até fixar-se, nos últimos anos,
num retiro cheio de amarga mi-
santropia, curtindo suas frustra-
ções e falecendo aos 66 anos.

Foi, sobretudo, um agente
provocador, que se deliciava por
suas opiniões emitidas de modo a
chocar a sociedade decadente do
Antigo Regime, seus costumes,
seus modos de ser e pensar. Jul-
go que, no seu tempo, deve ter
representado um papel análogo
àquele que, na São Paulo de 1922,
tiveram os participantes da fa-
mosa Semana de Arte Moderna.

Num século em que era ido-
latrada a razão humana como
valor supremo, só podia ser cho-
cante o "Discurso sobre as ciênci-
as e as artes" que o tornou famo-
so, aos 37 anos de idade, em 1750.
A Academia de Dijon, na Borgo-
nha, instituíra um concurso pú-
blico de ensaios, para responder
à seguinte pergunta: "O desenvol-
vimento das ciências e das artes
favoreceu o aprimoramento dos
costumes?". O bom senso mais
elementar mandava, claro, res-
ponder afirmativamente e dizer o
porquê disso. Mas Rousseau,
sempre querendo "épater la bour-
geoisie" (assustar a burguesia)
pelo inesperado de suas posições,
opinou pela negativa. Conseguiu
seu objetivo: chamou a atenção

dos julgadores, fascinou-os com
seu estilo colorido e envolvente,
ganhou o prêmio e ficou famoso...

Também em matéria peda-
gógica e política, chocava o bom
senso estabelecido e, por esse
meio, atraía as atenções e os
aplausos irrefletidos dos aman-
tes de novidades que queriam
estar “na crista da onda”.

A educação, sempre, em to-
das as partes, foi concebida como
um trabalho árduo, similar ao do
agricultor que orienta o crescimen-
to de uma planta. Há que prepa-
rar cuidadosamente seu terreno,
adubá-la, estacá-la, podá-la, diri-
gir seu crescimento, impedir que
se deforme, combater as ervas da-
ninhas etc. etc. Essas tarefas to-
das não violentam a natureza da
planta, mas, pelo contrário, liber-
tam e protegem a planta de uma
série de fatores negativos e permi-
tem que ela cresça saudavelmen-
te, de acordo com a própria natu-
reza. Em outras palavras, a natu-
reza humana era perfeita antes do
pecado original. Corrompida pelos
efeitos dele, ficou sujeita a uma
série de condicionamentos que a
predispõem à desordem, à feiura,
ao mal. E a educação, a ascese, o
esforço da vontade, devem ajudar
a natureza humana a superar to-
dos esses entraves, para que ela
possa, na plenitude da sua liber-
dade, se realizar por inteiro.

Rousseau, entretanto, sem
ousar negar diretamente o pecado
original, na prática negou os seus
efeitos. Para ele, o indivíduo é na-
turalmente bom, a sociedade é que
o corrompe. Os homens, no seu
conjunto, são piorados quando
se reconhecem constituindo uma
sociedade e, pior ainda, quando
se organizam como estado.

Em matéria política e soci-
al, seu "Discurso sobre a Ori-
gem e Fundamentos da Desi-

gualdade Entre Homens" e "O
Contrato Social" tiveram gran-
de importância, no contexto
do Enciclopedismo, na prepa-
ração da Revolução Francesa.

Seus escritos, embora eiva-
dos de contradições pontuais,
contribuíram poderosamente
para o desenvolvimento de uma
série de movimentos culturais
e ideológicos dos últimos du-
zentos anos. O socialismo, a ne-
gação da propriedade privada,
o liberalismo extremado, as te-
orias pedagógicas "construti-
vistas", até mesmo certas con-
cepções do moderno ecologis-
mo - tudo isso, de uma forma
ou de outra, remonta, em seus
fundamentos, até Rousseau.

Daí ser ele um filósofo
tão importante... se bem que,
como disse no começo deste
artigo, não deva ser sempre
tomado muito a sério.

Recordo mais uma vez, a
respeito, o que ouvi do saudoso
poeta Paulo Bomfim, acerca da
Semana de Arte Moderna de
1922: o grande drama da primei-
ra geração de modernistas é que
foi tomada sempre a sério, quan-
do muitas vezes estava apenas
fazendo blague, para impressio-
nar e causar sensação. Quando
um pintor modernista apresen-
tava, num concurso de arte, uma
tela com um único borrão infor-
me de tinta no meio, ele não que-
ria dizer que aquilo era arte nem
que aquilo era belo... Ele só que-
ria protestar contra os excessos
de formalismo das escolas artís-
ticas anteriores. O pior é que
muita gente tomava a sério e via,
naquilo, um critério estético
novo, a ser admirado, seguido e
imitado papagaiescamente...

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

Ambulatório Médico de Especialidades
moderniza-se após 10 anos de funcionamento

Barjas Negri

Fruto de importan-
te articulação po-
lítica das lideran-

ças de Piracicaba, o go-
verno estadual, na ges-
tão do Governador
José Serra, implantou
em Piracicaba o Ambulatório Médi-
co de Especialidades (AME), na rua
Riachuelo, atrás da Santa Casa.

Para tanto, tivemos a partici-
pação dos deputados Roberto Mo-
rais e Mendes Thame, da Câmara
de Vereadores, da DRS-X, da Santa
Casa, do Conselho Municipal de
Saúde, da Secretaria Municipal de
Saúde e total empenho da Prefei-
tura em dois mandatos nossos.

Os investimentos foram
elevados e os recursos para a
manutenção também. Tudo sob
a responsabilidade estadual,
que agregou mais valores à
saúde pública de Piracicaba e
região. Começou a funcionar em
maio de 2009, tendo sido ofici-
almente inaugurado em agosto
com a presença do Governador.

Na verdade, esse foi o primei-
ro AME Estadual com atendi-
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mento médico especi-
alizado e com hospital-
dia para pequenas ci-
rurgias, tudo para
ampliar e melhorar o
atendimento do SUS
de Piracicaba e região.

Administrada pela
Unicamp através de sua

Fundação, tem hoje mais de 100
profissionais de saúde, realizando
mais de 5.000 pequenas cirurgias
por ano nas especialidades de of-
talmologia, ortopedia, dermatolo-
gia, cirurgia vascular, cirurgia
geral e cirurgia plástica repa-
radora. Por sua vez, são realiza-
das mais de 20 mil consultas mé-
dicas por ano, além de exames.

Em todo esse período, o pré-
dio foi compartilhado com a Far-
mácia de Alto Custo e pelo Hemo-
núcleo da Santa Casa. Visando
ampliar e modernizar o AME, a
Secretaria de Saúde do município,
através do Dr. Pedro Mello, provi-
denciou novas instalações da Far-
mácia de Alto Custo em prédio alu-
gado e deslocou as atividades do
Hemonúcleo para outro prédio,
para que esse espaço pudesse ser
utilizado para ampliação do AME.

Novamente a articulação po-
lítica se fez presente e o diretor do
DRS-X, Dr. Hamilton Bonilha, o
secretário municipal, Dr. Pedro
Mello, o deputado estadual Rober-
to Morais e a Câmara Municipal,
por meio de seu presidente, o ve-
reador Gilmar Rotta, estiveram em
São Paulo, juntamente comigo,
novamente no cargo de prefeito,
para solicitar recursos e aprova-
ção do novo projeto, no valor pró-
ximo de R$ 1 milhão. Esse investi-
mento levou pouco mais de um ano
para ser executado, ampliando o
espaço, a recepção, as áreas inter-
nas, instalação de novos consul-
tórios e espaço para mais cirurgi-
as, tudo para ampliar e dar mais
conforto aos pacientes do SUS.

Mais uma vez ganha a cida-
de, ganha a região e os pacientes

do SUS com atendimento melho-
rado e mais humanizado. No even-
to de inauguração estiveram pre-
sentes o reitor da Unicamp, prof.
Marcelo Knobel, a gerente admi-
nistrativa do AME, Aline Pava-
nelo, a coordenadora médica do
ambulatório Graciela Sakai e, re-
presentando a Administração
municipal, o secretário de Saú-
de, Filemon Silvano, e o secretá-
rio adjunto, Augusto Muzilli.

Participei como convidado e
pude recordar aos presentes to-
das as etapas dessa conquista e
atividades em 10 anos, agora re-
vigorado para melhores atendi-
mentos ao longo dos próximos 10
anos, com a qualidade requerida
a nossa população que depende
do SUS. Parabéns a todos que
participaram dessa conquista!
Destaca-se, também, o apoio do
governador João Doria que, pron-
tamente, liberou os recursos para a
modernização do AME Piracicaba,
reafirmando o seu compromisso
e de sua equipe com a saúde pú-
blica de Piracicaba e nossa região.

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

Esclarecimentos do
PDT Piracicaba

Max Pavanello

Primeiramente, acompanha-
mos diariamente o Caldeirão
Político e acompanhamos A

Tribuna Piracicabana, pois é
referência de bom jornalismo
e de imparcialidade. Por isso,
deixamos nossas homenagens.

Também, reverenciamos
José Osmir Bertazzoni, que até
aqui conduziu o PDT de Piraci-
caba com brilhantismo, devol-
vendo o partido ao protagonis-
mo do cenário municipal.

No projeto do PDT de Pira-
cicaba, iniciado pelo nosso líder
Osmir Bertazzoni, está sim o lan-
çamento de candidatura de li-
derança municipal em 2022.

O projeto teve início em
2018, passou pelas eleições
municipais de 2020.

Em 2020, foi conferida a mis-
são de concorrer ao Poder Execu-
tivo Municipal à jovem lideran-
ça do PDT, Carolina Angelelli.

A avaliação de todos os níveis
do Partido (Municipal, Estadual e
Nacional) é de que o Projeto foi
bem sucedido e que Carolina An-
gelelli teve excelente desempenho.

O PDT historicamente vem
lutando ao lado das mulheres e
busca uma maior inserção e parti-
cipação delas na vida política.

Carolina Angelelli é mulher, é
mãe, é jovem, é uma liderança e
tem identidade com o PDT e com
a sua principal bandeira, o Traba-
lhismo. Defendeu com brilhantis-
mo o Projeto Municipal de Desen-
volvimento, cuja elaboração se deu
sob sua coordenação e que reuniu
uma plêiade de especialistas.

Em recente reunião com o
Diretório Estadual do PDT, antes
mesmo que se apresentasse Caro-
lina Angelelli como pré-candida-
ta, as lideranças do Partido, Air-
ton Costa do Amaral (Secretário-

O PDT de SãoO PDT de SãoO PDT de SãoO PDT de SãoO PDT de São
Paulo se preparaPaulo se preparaPaulo se preparaPaulo se preparaPaulo se prepara
para a disputapara a disputapara a disputapara a disputapara a disputa
eleitoral comeleitoral comeleitoral comeleitoral comeleitoral com
uma chapa forteuma chapa forteuma chapa forteuma chapa forteuma chapa forte
para as Eleiçõespara as Eleiçõespara as Eleiçõespara as Eleiçõespara as Eleições
Gerais de 2022Gerais de 2022Gerais de 2022Gerais de 2022Gerais de 2022

Geral do PDT SP), Carlos Lupi (Pre-
sidente Nacional do PDT) e Ciro
Gomes (Vice-Presidente Nacio-
nal do PDT e Pré-candidato a
Presidente da República) pedi-
ram para que ela disponibilizasse
seu nome para o pleito de 2022.

O pedido para que Carolina
Angelelli se disponibilizasse para
ser candidata, reitere-se, foi porque
sua participação nas eleições de
2020 é avaliada como excelente.

O PDT de São Paulo se pre-
para para a disputa eleitoral
com uma chapa forte para as
Eleições Gerais de 2022, com li-
deranças locais, estaduais e na-
cionais, e precisa de mulheres
que se identifiquem com os ide-
ais do Trabalhismo, qualidades
presentes em Carolina Angelelli.

O PDT de Piracicaba passa
por reformulação, Carolina An-
gelelli foi conduzida à Presidên-
cia do PDT de Piracicaba e já
começou a desenvolver traba-
lhos e conversas para a constru-
ção de sua pré-candidatura.

As lideranças do PDT dei-
xaram a escolha, se ao legislati-
vo estadual ou federal, ao PDT
de Piracicaba, que juntamente
com Carolina Angelelli fará uma
análise de conjuntura para opor-
tunamente tomar a decisão.

———
Max Fernando Pava-
n e l l o ,  a d v o g a d o ,  1 º
V i c e - P r e s i d e n t e  d o
PDT de Piracicaba

A intrepidez feminina
Paiva Netto

Há exemplos de extraordi-
nárias mulheres em todos
os cantos do mundo, des-
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de as mais destacadas às mais
simples, a começar pela mais sin-
gela das mães. Uma delas é “a
doceira de Goiás”, no vasto inte-
rior do Brasil. Trata-se da exí-

mia poetisa Cora Coralina (1889-
1985). Aos 75 anos de idade, ape-
nas contando com instrução pri-
mária, publicou seu primeiro livro.

Disse a saudosa Cora: “Fe-
liz aquele que transfere o que
sabe e aprende o que ensina”.

É o talento do povo bem ins-
truído e espiritualizado que
transforma miséria em riqueza!
A fortuna de um país situa-se,
antes de tudo, no coração solidá-
rio e na consciência esclarecida de
sua gente — valorizando a mulher
e dignificando o homem. Neles
se encontra a capacidade criado-
ra. É assim em todas as nações.

Benjamin Franklin (1706-

1790) há muito se levantara para
esclarecer: “A verdadeira sabe-
doria consiste em promover o
bem-estar da humanidade”.

———
José de Paiva Netto, jor-
nalista, radialista e escri-
tor; paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade
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Amadrugada chegava silen-
ciosa e a imensidão de Luz
 pelas estrelas se faziam

presentes. Refletia sobre as ex-
periências pretéritas e a Divina
Missão na atual Existência.
Chegará um momento em que
cada linha aqui anunciada e o
nosso legado terreno serão ape-
nas lembranças e saudades.
Olhei para a amada, querida e
estimada Alma gêmea e amo-
rosamente sorrimos. O perfu-
me anunciava presença exalan-
do no ar a chegada de nossos
amigos espirituais da Colônia
Manto da Luz. Eles chegam
como instrumento do mais Alto
e a missão Socorrista é anunci-
ada pelo presente da presença.
Em segundos já estávamos nas
dependências da Colônia Man-
to da Luz. É o momento de to-
carmos estrelas com as mãos.

Ao entrarmos em ampla
sala o Mentor se aproximou e
disse. Sejam todos muito bem
vindos. Amado irmão. Estáva-
mos conectados em suas refle-
xões. Fortalecemos que todo
resgate é o aperfeiçoamento do
progresso moral e espiritual. No
infinito do Tempo está o Servir
como elemento de conexão en-
tre as duas dimensões. Salda-
mos os débitos e contabilizamos
merecimentos. Evoluir dói. E em
verdade é dando que se recebe.
Somos instrumentos de primor-
dial importância. Somos todos
irmãos e valiosos instrumentos
da Divindade. A humanidade
precisa vencer o egoísmo e a vai-
dade. Cada um exerce a missão
como a função de um lápis. Cada
um escreve a sua própria histó-
ria. A personalidade congênita
e a sua natureza é de se manter
simples, humilde, mas dedica-
do, consciente e responsável. A
missão dos bons na Terra é na
Arte de educar, amar e traba-
lhar na Luz. Conhecemos os
bons espíritos pelos frutos e
exemplos de sua manifestação.
Toda realidade espiritual é para
facilitar a evolução do próprio
espírito, e que ora em um plano,
ora no outro, somos sempre os
mesmos e a estrada que percor-

remos rumo à perfeição é uma
só, sempre. Os espíritos bons tra-
zem as Verdades. E tudo neste
ambiente se fez Luz. Telas se abri-
am como um romance que im-
pressiona e agrada pela história
envolvente e sugestiva, Ensina-
mentos profundos, oferecendo a
visão magnífica da Vida no pla-
no espiritual. Eu me emocionei e
lágrimas escorreram umedecen-
do o coração. Quando me dei por
conta já estava no Lar terreno.

A sensação ainda com a
emoção aflorada, era a de estar
com o lápis em mãos e atuar com
desenvoltura e simultaneamen-
te nos dois planos da realidade
espiritual. Amados e queridos
leitores. Veio-me a mente de que
enquanto permanecemos com os
pés no chão no planeta terra a
visão é limitada. O espírito liber-
to participa da vida material e
da existência espiritual, e com
consciência, ao mesmo Tempo
transmite linhas maravilhosas
que tocam mentes e corações.
Pela intuição e com inspiração,
as informações foram chegando
do outro Mundo para que pu-
déssemos colocar nestas linhas
sobre a Vida na outra dimensão,
no plano invisível como no Uni-
verso material, de forma direta,
própria e objetiva. Foi como um
romance que impressionava,
agradava e esclarecia. Contudo,
é sempre gratificante dialogar
com a equipe de espíritos socor-
ristas da Colônia Manto da Luz
neste plano espiritual. E assim,
permanecemos vigiando e Oran-
do. Integrar a tarefa de auxílio à
prática, socorrendo e organizan-
do, confortando tanto aos encar-
nados como aos desencarnados.
E amorosamente ao ser solici-
tado para prestar tal colabora-
ção, sempre é hora de traduzir
o entusiasmo, lindo e magnífi-
co. Que sejamos instrumento
fiel e competente. Quando a
Verdade é trabalhada, a humil-
dade é compreendida, e o Amor
exemplificado. Abundancia e
prosperidade. Reconheça a cada
dia toda graça recebida. Nossa
gratidão é eterna. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

Quando a Verdade é trabalhada
a humildade é compreendida

e o Amor exemplificado

Homofobia (II) – Caracterização
Segundo ela, “para ser con-

siderado crime, é preciso ter
uma norma que assegure o fato
penal. E para tanto, a hostilida-
de deve recair na violência, tan-
to verbal quanto física, ou seja,
o assunto é mais complexo do
que simplesmente se declarar
contra a homossexualidade”.

Observando a confusão
sobre o conceito de homofo-
bia,  escrevi  em meu Face-
book:  ‘Usar  uma camiseta
com os dizeres Orgulho he-
tero  é  homofobia?  Porque
pode Orgulho Gay e não Or-
gulho hetero?’ Imediatamen-
te isso foi classificando como
homofobia sem sê-lo. A liber-
dade de expressão com res-
ponsabilidade deve ser ga-
rantida a qualquer cidadão.

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

sa. Veja que adota valores de
seus amigos ateus, decididos,
como modelos substitutivos des-
sa perda. Sua espiritualidade pas-
sa a ser questionada por esse mo-
delo sem a figura do pai com espi-
ritualidade. O surgimento de uma
crise seria uma questão de tempo.

Ateu ou espiritual? Ter fé ou
ter razão? Em meio a essas incer-
tezas atribui valor psicológico a
tudo, sendo isso um equívoco. A
razão é necessária, assim como a
fé tem seu espaço e vez. Urge dis-
cernir onde esteja ocorrendo a
confusão para adotar medidas.

Fica-me a impressão de
que o espelho que seus amigos
lhe f izeram foi  importante
para desenvolver sua persona-
lidade no que diz respeito às
coisas práticas, mas considerar
outros aspectos de sua vida fa-
miliar e história pessoal e espi-
ritual não pode ser ignorado.

Acultura atribui valor mo-
ral ao mundo em nosso co-
 tidiano. Para o exercício

da Psicologia cabe ao profissi-
onal esvaziar-se de suas pró-
prias crenças e valores sob pena
de comprometer sua análise.

Como consequência da 15ª
edição da maior Parada Gay do
mundo (26/06/11), com aproxi-
madamente 3,5 milhões de pes-
soas, o tema homofobia ganhou
destaque na mídia. Mas carac-
terizar a homofobia ainda se
mantém uma questão confusa e
cheia de pré-conceitos, alguns ao
seu avesso. “Homofobia seria o
comportamento hostil, violento,
aversivo ante uma pessoa de ori-
entação diversa da heterosse-
xualidade” afirma a advogada
Dra. Adriana Nepomucena.
Mas como se caracteriza tal hos-
tilidade? A partir de que critéri-
os a homofobia se configura?

Minha família é espíri-
ta, obtive cura física pela
religião aos 13 anos. Aos 10
anos meu pai faleceu e dei-
xou um vazio educacional
que não sei se a vida preen-
cheu. Tive amigos ateus,
decididos e minha espiritu-
alidade está questionada.
Achava (ou ainda acho)
que tudo é psicológico. Ago-
ra uma espiritualidade
despertou em mim, e meu
juízo crítico não me permi-
te usufruir dessa espiritu-
alidade mais pura, embo-
ra seja minha vontade.
Não sei se meu ateísmo me
impede ser religioso, ou se
a religiosidade me impede
ser um verdadeiro ateu.

Antonio, 21

Perder o pai aos 10 anos pa-
rece ter determinado muita coi-

INTERATIVO

"Setenta anos ensinaram-me a aceitar a vida com
serena humildade." (Sigmund Freud)
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Comitês e Agência das Bacias lançam editais
Prazo de inscrição começou na quarta; para cada edital, há uma lista de municípios priorizados, conforme tema e critérios do Plano das Bacias

José Maria Teixeira

Quaresma é um tempo no ca-
 lendário católico que pre-
cede a páscoa. São quaren-

ta dias que começa logo depois do
carnaval, na já conhecida quarta
feira de cinzas. Nesse dia, o cris-
tão católico vai à igreja e recebe a
cinza que é colocada na cabeça com
as palavras: “memento homo quia
pulvis est et in pulvere revertere”,
isto é, lembra-te, homem, que  és
pó e em pó te hás de tornar. Nesse
período, a pessoa se recolhe, reduz
as suas atividades ao essencial,
adota uma alimentação frugal.  A
quaresma é, então, um tempo de
penitência, um tempo de conversão.

É um isolamento assumido.
Para, concentra-se, faz sua autoa-
nalise partindo do que se é como
ser humano sujeito de direitos e
deveres dotado de inteligência e
vontade livre. Portanto, capaz de
erros e acertos, mas, cônscio de
sua dignidade humana, reco-
nhece e assume suas falhas re-
tornando à vida com uma nova
perspectiva. É um novo homem.
É a Páscoa para o cristão. Para
esse homem que recebe cinza,
como se acredita ter recebido o
ministro Edson Fachin, não há
espaço para a mentira, para a fal-
sidade, para o fingimento, para o
desrespeito à pessoa humana.

Lavajatista ferenho, Fa-
chin não resistiu à força da re-
flexão quaresmal celada pela
lembrança do que se é como ser
humano e mudou o teor de seu
relatório sobre o ex-presidente
Lula, anulando todos os pro-
cessos contra o mesmo.

Porém, se essa é a dinâmica
quaresmal de se rever e se reas-
sumir na senda da vida, a qua-
resma se revela então como uma
exigência do ser humano em so-
ciedade, ultrapassando o campo
de qualquer grupo religioso e in-
dependente de calendário.  Seja
ele quem for, esteja onde estiver.
Essa meditação mais profunda
a que o ser humano se propõe
espontaneamente revela-lhe que
ele não é pura exterioridade, e
mais, confirma-o como um ser

dotado de uma interioridade di-
retiva ordenadora de seu destino.

A pessoa adquire valor em
si mesma, isto é, tem certeza des-
sa efetiva presença de si para si
mesma.  É o que quer dizer a pa-
lavra e o conceito consciência.

Homem de carne e osso que
caminha com seu igual no mun-
do.  A este homem dotado de in-
teligência, liberdade e vontade li-
vre, importa, sim, a retidão de
seus atos na relação com seus
iguais em busca de sua realiza-
ção. Por certo, alguns ministros
passaram por reflexão como essa.

Vejamos a ministra Rosa
Weber: não condenou mais por
convicção sem provas; Carmen
Lúcia, que mandou o delegado
de Curitiba não cumprir o man-
dato de soltura de Lula, votou,
assim como Gilmar Mendes para
que ele, Lula tenha acesso a todo
material acusatório e que, sem
dúvida, sustenta e prova a sus-
peição do então juiz Sérgio Moro.

É certo também que alguns
outros ministros não fizeram tal
reflexão. Vejamos: Luiz Fux, Luiz
Roberto Barroso e Luis Roberto
Barroso passaram pelo TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral) como
presidentes e desconheceram a
eleição de uma chapa presidenci-
al eleita com a maior falcatrua
eleitoral que se tem notícia.

Não há notícia de nenhu-
ma medida saneadora. De ou-
tra parte, o então presidente
da Câmara Federal, Rodrigo
Maia, ante meia centena de
pedidos de socorro, impeach-
ment do presidente Bolsonaro,
sequer teve a coragem de colo-
car um só pedido à apreciação.

Quaresma: “eis  o tempo
de salvação.  Ao Pai ,  volte-
mos, juntos andemos”. Eis o
tempo de conversão.

———
José Maria Teixeira,
professor

Fachin tomou cinza
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hás de tornar”hás de tornar”hás de tornar”hás de tornar”hás de tornar”

A Agência das Bacias PCJ
está com inscrições abertas para
quatro editais deliberados pelos
Comitês PCJ para investimentos
nas temáticas: “Saneamento e
Controle de Perdas Hídricas”,
“Saneamento Rural” e “Recupe-
ração, Proteção e Conservação de
Mananciais”. Para cada edital há
uma lista de municípios prioriza-
dos, conforme o tema e critérios do
Plano das Bacias PCJ 2020-2035.

As inscrições, em formato
on-line, começaram no dia 10 de
março e poderão ser feitas ape-
nas pelos municípios prioritári-
os para cada ação financiável. O
prazo varia conforme o edital.

Nos editais de “Saneamento
e Controle de Perdas Hídricas” e
“Saneamento Rural”, o prazo vai
até o dia 31 de março de 2021.
Mais informações no link: ht-
tps://agencia.baciaspcj.org.br/
projeto/captacao-de-recursos/

No edital de “Saneamento e
Controle de Perdas Hídricas”, a
fonte de recursos é a Cobrança
PCJ Paulista pelo uso dos recur-
sos hídricos, referente ao orça-
mento de 2021.  As ações finan-
ciáveis previstas são a elabora-
ção e revisão de planos munici-
pais de saneamento básico; ela-
boração e revisão de planos de
controle e redução de perdas e a
elaboração de projetos de implan-
tação de tecnologias de desinfec-
ção de efluentes domésticos.

No edital de “Saneamento
Rural”, as fontes de recursos são
a Cobrança PCJ Paulista pelo uso
dos recursos hídricos e a Com-
pensação Financeira pela Utiliza-
ção dos Recursos Hídricos para
Fins de Geração de Energia Elé-
trica (CFURH), referentes ao or-

çamento de 2021. As ações finan-
ciáveis deste edital são a elabora-
ção de planos municipais de sa-
neamento rural e a substituição
de sistemas rudimentares de tra-
tamento de esgoto (fossa negra)
por sistemas mais eficientes.

O processo de seleção des-
ses dois editais, de responsabi-
lidade da Coordenação de Pro-
jetos, deverá ser finalizado em
setembro. Para saber os requi-
sitos, listas de municípios prio-
rizados e outras informações,
acesse este l ink:  https://
agencia.baciaspcj.org.br/processos
-abertos-em-andamento/ .

"O processo de seleção de em-
preendimentos do exercício de
2021 traz diversas novidades que
são reflexo da revisão do Plano
das Bacias PCJ e das novas estra-
tégias dos Comitês PCJ. A distri-
buição dos recursos de investimen-
tos será, neste ano, exclusivamen-
te aplicada aos municípios priori-
tários (altamente críticos). Assim,
os recursos financeiros serão re-
passados aos municípios que mais
precisam investir em ações de alta
prioridade, segundo o Plano das
Bacias PCJ 2020-2035. Estas ações
trarão benefícios para a qualida-
de de nossas águas e para a qua-
lidade de vida da população mu-
nicipal, tanto rural quanto urba-
na", destacou a coordenadora de
Projetos da Agência das Bacias
PCJ, Elaine Franco de Campos.

EDITAIS DA POLÍTICA
DE MANANCIAIS PCJ - Os
dois editais da Política de Ma-
nanciais PCJ, de responsabili-
dade da Assessoria Ambiental,
possuem prazos distintos.

O primeiro edital é referente
ao Programa I - Recuperação

Ambiental em Áreas de Interes-
se - da Política de Mananciais
PCJ. A fonte dos recursos é a
Cobrança PCJ Federal pelo uso
dos recursos hídricos e as ins-
crições em formato on-line en-
cerram em 31 de agosto (terça-fei-
ra). O objetivo é a seleção de áreas
de mananciais priorizadas no Pla-
no das Bacias PCJ 2020-2035, que
incluam microbacias de interesse
para o abastecimento público nas
Bacias PCJ com o objetivo de ela-
boração de Diagnóstico Ambien-
tal por meio dos PIPs (Projetos
Integrais de Propriedade), por par-
te da Agência das Bacias PCJ.

O segundo edital é referente
ao Programa II da Política de
Mananciais PCJ, que diz respei-
to ao Pagamento por Serviços
Ambientais (PSA-PCJ). A fonte
de recursos é a Cobrança PCJ
Paulista pelo uso dos recursos
hídricos. As ações financiáveis
são a execução de intervenções
de restauração ecológica (cerca-

mento, reflorestamento) ou a con-
tratação de uma UCE – Unidade
Coordenadora de Execução, para
monitoramento, ambas de um pro-
jeto ou programa de PSA.  As inscri-
ções vão até o dia 9 de abril de 2021.

Para saber sobre os requisi-
tos para inscrição, as listas de
municípios prioritários e outras
informações, acesse o link: ht-
tps://agencia.baciaspcj.org.br/
assessoria-ambiental/editais/

"Os editais da Política de
Mananciais PCJ são mecanismos
importantíssimos para a ampli-
ação da escala de implementa-
ção das ações previstas no Plano
das Bacias PCJ, na temática re-
lacionada a Proteção de Manan-
ciais. A Política de Mananciais
PCJ traz todos os procedimen-
tos operacionais necessários
para que saiamos da esfera do
planejamento em direção a esfe-
ra executiva", ressaltou a assesso-
ra ambiental da Agência das Baci-
as PCJ, Marina Peres Barbosa.

A Agência das Bacias PCJ está com inscrições abertas para quatro editais

Divulgação
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Bebel apoia movimento de
trabalhadores de aplicativos

Manifestação de trabalhadores de aplicativos, com cerca de 300,
e terminou no bolsão de estacionamento da Rua do Porto

Divulgação

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) protocolou nessa
semana moção de apoio ao movi-
mento desencadeado por traba-
lhadores de aplicativos, na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo, em
que pedem melhores condições de
trabalho e reajuste nas tarifas pe-
los serviços prestados. No docu-
mento, também dirigido às em-
presas de aplicativos, a parlamen-
tar ressalta seu apoio aos traba-
lhadores e faz apelo para que as
reivindicações sejam atendidas.

Na moção, Bebel destaca que
o “o movimento dos motoristas de
aplicativos, organizado pela Asso-
ciação dos Motoristas de Aplicati-
vos de Piracicaba (AMP) e Associ-
ação dos Motoristas Particulares
do Interior de São Paulo (AMPI-
ESP), que reivindica aumento da
tarifa mínima das viagens e maior
repasse para os condutores é mais

do que justa, até porque os preços
dos combustíveis não param de
subir e têm impacto direto nos cus-
tos desta importante categoria de
trabalhadores”, diz, lembrando
que no último dia cinco, inclusive,
cerca de trabalhadores promove-
ram manifestação pelas ruas de
Piracicaba, cobrando “mais segu-
rança”, “ubers unidos” e “melho-
res taxas”, inclusive deixando cla-
ro que o valor atual da tarifa mí-
nima paga aos condutores, que é
de R$ 3,75, é insuficiente até para
arcar com o custo do combustível.

Bebel diz também que no mo-
mento crítico que o país atraves-
sa, agravado pelo agravamento
da pandemia do novo coronaví-
rus, “considero fundamental que
a Assembleia Legislativa preste
seu apoio e solidariedade a esses
trabalhadores, razão pela qual
apresento a seguinte moção”.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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Curso ensina método inovador de vendas
Aulas serão nos dias 17, 18 e 19, a partir das 19h30, no curso on-line Gestão de Vendas da Acipi Escola de Negócios

O Governador João Doria
sancionou, quinta (11), a lei que
visa promover o desenvolvimento
sustentável por meio da reorien-
tação dos valores dos repasses de
ICMS (Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Merca-
dorias e sobre Prestações de Ser-
viços de Transporte lnterestadual
e lntermunicipal e de Comunica-
ção) aos municípios paulistas.

O projeto de lei recebeu con-
tribuições e foi aprovado pela As-
sembleia Legislativa no último dia
2 de março. O evento realizado com
transmissão online contou com a
participação do presidente da Alesp,
deputado estadual Cauê Macris.

“ICMS Ambiental, um cami-
nho onde todos ganham, o mu-
nicípio, os brasileiros, o Estado
de São Paulo e, sobretudo, a vida.
É um projeto onde o meio ambi-
ente se associa a existência e a
vida. Ambos se ajudam: o ser
humano e o meio ambiente”, dis-
se o Governador João Doria.

A lei deve transferir montan-
te superior a R$ 500 milhões por
ano para as prefeituras. Este va-
lor será destinado ao incentivo da
preservação ambiental e à adoção
de ações voltadas ao desenvolvi-
mento sustentável. Em dez anos,
serão transferidos mais de R$ 5
bilhões, alcançando principal-
mente cidades menos desenvol-
vidas do estado, como a região
do Vale do Ribeira, onde o Gover-
no mantém o programa Vale do
Futuro, com um conjunto de ações
socioambientais para ampliar a
qualidade de vida da população.

RRRRRECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS

Doria sanciona lei do
novo ICMS Ambiental

“É uma forma de incentivar
as prefeituras do estado a investi-
rem em ações voltadas ao desen-
volvimento sustentável. Vamos
melhorar os índices ambientais por
mérito e desempenho, é o primeiro
ICMS ambiental por desempenho
do Brasil. O projeto é inovador e
será referência mundial no tema”,
afirmou o Secretário de Desenvol-
vimento Regional, Marco Vinholi.

Para as parcelas destinadas
à biodiversidade e ao meio am-
biente foi proposta a adição de
1%, totalizando 2% das transfe-
rências voltadas especificamen-
te a ações e aspectos ecológicos
presentes nos municípios, divi-
didos em duas frentes: a pre-
servação (1%), sendo metade
para áreas protegidas e a outra
parte para municípios com re-
servatórios destinados à gera-
ção de energia e ao abastecimen-
to de água; e desempenho am-
biental (1%), dividido em meta-
de para gestão de resíduos sóli-
dos e metade para conservação e
restauração da biodiversidade.

“Esta é uma proposta inova-
dora e que vai ao encontro das
melhores práticas ambientais. O
inventário florestal deste ano mos-
trou que São Paulo recuperou qua-
se 5% de sua vegetação nativa. Com
esta iniciativa queremos dar fer-
ramentas e recursos aos municí-
pios para que continuem cuidan-
do do meio ambiente e fomen-
tando ações de proteção e res-
tauração ecológica”, explicou o
secretário de Infraestrutura e
Meio Ambiente, Marcos Penido.

O método Venda de Valor,
aplicado por muitos especialistas,
tem revolucionado a maneira de
entregar soluções aos clientes, e
não somente oferecer o produto.
A técnica, que garante um diferen-
cial a mais para o vendedor, será
apresentada no curso on-line Ges-
tão de Vendas, da Acipi (Associa-
ção Comercial e Industrial de Pi-
racicaba), por meio da Acipi Es-
cola de Negócios. As inscrições
estão abertas e podem ser feitas
pelo site: bit.ly/CursoVendasAcipi .

As aulas, nos dias 17, 18 e 19
de março, a partir das 19h30, ga-
rantem um aprendizado prático
sobre reconhecimento de valor,
planejamento de vendas, atendi-
mento ao cliente e abordagem es-
tratégica para se diferenciar na
hora da venda. “Também ensina-
remos como realizar uma sonda-
gem assertiva, apresentação do
produto para mostrar ao cliente
todos os benefícios, manejo de ob-
jeções e fechamento da venda”,
disse a professora Priscilah Plaça.

A ideia do curso, segundo a
docente, é que todos saiam das
aulas com a certeza de que deram
um primeiro passo para serem
vendedores de valor. “Hoje em
dia, o vendedor precisa se dife-
renciar, colaborar no negócio, ser
reconhecido. O mercado está em
constante mudança, existem
muitos canais de venda, de distri-
buição, e o papel do vendedor pre-
cisa ser o diferencial, migrar para
uma postura diferente”, afirmou.

“As áreas de vendas preci-
sam se atualizar, mudar a for-
ma como realizam o atendi-
mento aos clientes. Precisam
ter bons planejamentos, sur-
preender o cliente, além de se-
guir um método que traga re-
tornos para ambos”, finalizou.

SERVIÇO
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone:
(19 )  3417 -1766 ,  r ama l
725, ou e-mail: contato@
escoladenegociosacipi.com.br.

Priscilah Plaça ministra o método Venda de Valor

Divulgação
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Cooperativa cresce aliada
ao desenvolvimento local

Árvore solidária: mais de R$ 4 milhões

Consolidada como uma das
maiores instituições financeiras
cooperativas do país, a Sicredi
União PR/SP atuou em inúme-
ras iniciativas para contribuir
com o propósito de promover o
desenvolvimento socioeconômi-
co nas comunidades onde atua,
em sintonia com a sustentabili-
dade ambiental, econômica e so-
cial. Em um ano tão diferente a
cooperativa se manteve firme
em seus valores e crenças, no
comprometimento com os asso-
ciados e com a comunidade.

Foi em 2020 que a cooperati-
va encerrou o Ciclo do Planeja-
mento Estratégico 2016 – 2020,
cumprindo todos os objetivos es-
tratégicos. A Sicredi União PR/
SP chegou a 381 mil relaciona-
mentos, sendo 228 mil associa-
dos, 133 mil poupadores e 20 mil
cotitulares; em ativos totais (ati-
vos contábeis, poupança, fundos,
previdência, LCA e operações via
BNDES) atingiu R$ 7,6 bilhões,
um crescimento de 43% em rela-
ção a 2019; o patrimônio líquido
totalizou R$ 565 milhões e a ins-
tituição chegou a 110 agências na
área de atuação que compreende
109 municípios, sendo 75 no Pa-
raná e 34 municípios em São Pau-
lo. Estes números levaram a Si-
credi União PR/SP a alcançar a
visão de 2020 de estar entre as
três maiores cooperativas de cré-
dito e investimento do Brasil.

Seguindo os principais bali-
zadores do cooperativismo, em es-
peciais a transparência na gestão
e a prestação de contas, estes e
outros resultados estão sendo
apresentados aos associados por
meio das Assembleias de Núcle-
os, que acontecem de janeiro a
março. São assembleias online e/
ou presenciais, que seguem rigoro-
samente todas as determinações
dos órgãos competentes em relação
ao enfrentamento do Covid-19.

Para o presidente, Welling-
ton Ferreira, o crescimento dos
negócios e do resultado é fruto
da confiança dos associados e do
que a cooperativa representa
para as comunidades onde atua.
“Mesmo em um ano tão difícil,
pelo impacto da pandemia Covid-
19 na economia e na vida das
pessoas, mantivemos a missão de
valorizar o relacionamento, de
oferecer soluções para agregar
renda e contribuir para a melho-
ria da qualidade de vida dos as-
sociados e da sociedade. Também
mantivemos nossos programas
sociais que contribuem com a ge-
ração de renda, a educação e a sus-
tentabilidade”, pontua Ferreira.

As linhas de crédito segui-
ram ativas e foram disponibili-
zadas também as linhas de pro-
gramas emergenciais do poder
público (Pronampe e PAC). Como
é intrínseco ao modelo de negó-
cio, a Sicredi União PR/SP acom-
panhou a realidade dos associa-
dos e das regiões onde está pre-
sente, o que possibilitou ampliar
a oferta de opções adequadas às
necessidades no enfrentamento
da crise e na manutenção dos ne-
gócios. Os meios eletrônicos de
atendimento (caixas automáti-
cos, internet banking, aplicativo,

WhatsApp, canais telefônicos e
assinatura eletrônica) viabiliza-
ram e agilizaram demandas.

Por meio de movimentos
como Gente que Coopera Cuida e
Eu Coopero com a Economia Lo-
cal, a cooperativa teve o bem-es-
tar de colaboradores e associa-
dos como foco e reafirmou a for-
ça do cooperativismo para con-
tribuir com a continuidade da
atividade econômica no país.

No pilar social, foram gran-
des entregas, a exemplo das ações
voltadas para a educação, por
meio do programa A União Faz a
Vida que disponibiliza uma meto-
dologia de ensino em que os alu-
nos são protagonistas da apren-
dizagem. Com a suspensão das
aulas presenciais, a equipe da Si-
credi União PR/SP realizou um
amplo trabalho de apoio aos pro-
fessores das escolas que integram
o programa, disponibilizou ma-
teriais, cursos e palestras online
com profissionais renomados –
o programa atende 56 mil crian-
ças e adolescentes em 74 municí-
pios. Já com o programa Coope-
ração na Ponta do Lápis, a insti-
tuição proporcionou educação fi-
nanceira para 63 mil pessoas.

Para a geração de renda, fo-
ram contratadas costureiras de
baixa renda para produzir más-
caras para entidades sociais e a
população. Já a Campanha União
Solidária, em parceria com 462
entidades sociais, arrecadou R$
4,07 milhões para as entidades
investirem em projetos. E por meio
da campanha Árvore Solidária fo-
ram arrecadadas 128 toneladas de
alimentos, o equivalente a 8,5 mil
cestas básicas, destinados a 220
entidades. “Acreditamos que
desta forma estamos contribuin-
do para formação uma socieda-
de mais igualitária, justa e impac-
tando positivamente a vida das
pessoas”, reforçou o presidente.

Entre os investimentos do ano
passado estiveram a abertura das
agências que estavam em obras:
Maringá Kakogawa, Conchal/SP e
Espaço CoopConecta, em Londri-
na/PR, que foi inaugurada no dia
de aniversário de 35 anos de fun-
dação da cooperativa, em setem-
bro. O CoopConecta foi idealizado
para gerar uma nova experiência
à comunidade, pois além de um
espaço para atendimento exclusi-
vo aos associados, disponibiliza
loja de conveniência, cafeteria, li-
vraria, espaço coworking, salas
de reuniões e arena de eventos.

Esta trajetória pavimenta o
novo ciclo estratégico 2021/2023,
que privilegia a experiência coope-
rativa e a excelência operacional
para que a filosofia cooperativista
seja mais relevante na vida das
pessoas. Para que isso aconteça, é
preciso manter a energia que co-
necta a cooperativa às pessoas,
negócios e a comunidade. “É for-
talecendo conexões que segui-
mos carregando as raízes da nos-
sa essência cooperativa. Esse é o
espírito que buscamos para os
próximos anos, começando por
2021, consolidando o propósito
do novo ciclo estratégico de cons-
truir juntos uma sociedade mais
próspera”, finalizou o presidente.

Divulgação
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Emcor amplia atenção a beneficiários

A Linha Direta do Coração poderá agilizar inclusive o acesso
à UTI Cardiológica do Emcor, uma das mais modernas do País

Divulgação

A assistência cardiológica
que o Santa Casa Saúde Piraci-
caba direciona há 25 anos a seus
beneficiários ganha ainda mais
excelência com a remodelação
dos serviços junto ao Emcor-
Serviço de Emergências do Cora-
ção da Santa Casa de Piracicaba.

Pela nova proposta de atu-
ação, a partir da próxima se-
gunda-feira, 15 de março, o
Plano passará a oferecer con-
sultas cardiológicas de forma
eletiva a seus conveniados no
Ambulatório de Cardiologia e
de Urgências e Emergências do
Emcor, que funciona em prédio
anexo à Santa Casa, com entra-
da pela Rua Silva Jardim 1786.

Segundo o superintenden-
te do Santa Casa Saúde, o mé-
dico Ruy Nogueira, a nova di-
nâmica garantirá um atendi-
mento ainda mais personaliza-
do e ágil aos beneficiários, que
poderão utilizar a Linha Dire-
ta do Coração para agendar o
atendimento pelo (19) 3401-
2001, no período das 7h30 às
17h, de segunda à sexta-feira;

ou ainda pelo aplicativo do Pla-
no. Ele informa que o serviço es-
tará disponível também para aten-
dimentos particulares e a outros
convênios parceiros. “Nestes ca-
sos, o contato deve ser feito pelo
telefone (19) 3417-5959, no pe-
ríodo das 7h às 19h”, explica.

O superintendente explica
que, na prática, o beneficiário
contará com dois tipos de servi-
ços bem específicos: o atendi-
mento emergencial 24 horas em
tempo real no Pronto Socorro
Cardiológico para quem está com
sintomas ou suspeita cardiológi-
ca e, agora, a linha Direta do
Coração, com atendimento ágil e
diferenciado no mesmo local.

Segundo o cardiologista
Humberto Passos, coordenador
da UCO (Unidade Coronaria-
na) do Emcor da Santa Casa, a
iniciativa permitirá reduzir
sensivelmente o tempo de espe-
ra para que o paciente seja efeti-
vamente acolhido e atendido em
todas as suas necessidades, am-
pliando as chances de restabele-
cimento e cura do cardiopata.

Ele explica que o processo
poderá resultar no imediato
agendamento de consultas para
atendimentos presenciais, inclu-
sive de urgência; agendamento
de check-ups; avaliação cardio-
lógica para atividade física e exa-
mes regulares, sejam eles de ro-
tina ou não. “Partimos de um

novo olhar cardiológico para que
o paciente tenha mais seguran-
ça nas atividades que exerce,
sejam elas pessoais ou profissi-
onais”, considerou o cardiolo-
gista, lembrando que a cardio-
patia isquêmica e o acidente vas-
cular cerebral são os maiores cau-
sadores de mortes no mundo.
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Corpo de Bombeiros
comemora 141 anos

O Corpo de Bombeiros com-
pletou 141 anos no último dia 10, e
por conta da pandemia não houve
celebração. Para marcar a data, a
corporação que tem como valores
a vontade de ajudar ao próximo,
espírito de sacrifício, coragem e
heroísmo, focou em ações de
educação pública para evitar in-
cêndios e acidentes domésticos.

Comandante pela base do Cor-
po de Bombeiros em São Pedro, o
sargento Ricardo Migatta conta
que em 2020 foram atendidas 987
ocorrências, entre eles incêndio
(185), resgate (322) e salvamento
(189). “O Corpo de Bombeiros é
uma instituição muito importante
e fundamental para a comunida-
de. Parabenizo os bombeiros, es-
pecialmente os que atuam em São
Pedro, pelo trabalho realizado’,
disse o prefeito Thiago Silva.

ORIENTAÇÕES – Entre as
orientações destacadas pelo Cor-
po de Bombeiros para evitar incên-
dios em residências e acidentes
domésticos estão o acionamento do
corporação pelo telefone 193; es-
tabelecimento de área externa
para fumantes, descarte de cigar-
ro em cinzeiro e certificação de que
o mesmo foi apagado, não sobre-
carregar extensões elétricas com
uso de benjamins ou Ts, não dei-
xar celulares para carregar sobre
camas ou sofás, já que o aparelho
pode ter uma pane e causar um
princípio de incêndio, cuidados
com o uso de velas, que devem fi-
car a pelo menos 30 cm de objetos,
além dos relacionados a acidentes
domésticos, como por exemplo,a
recomendação para evitar tapetes
soltos pela casa, principalmente ao
lado de escadas e corredores.



A5
A Tribuna Piracicabana
Sábado, 13, a segunda-feira, 15 de março de 2021

CCCCCORORORORORONAONAONAONAONAVÍRVÍRVÍRVÍRVÍRUSUSUSUSUS

Fase Emergencial tem início na segunda
Decreto municipal que estabelece diretrizes dessa fase foi assinado nessa sexta (12) e segue decreto estadual, com novas medidas de restrição

Após o anúncio do Gover-
no do Estado de São Paulo,
que determinou a Fase
Emergencial do Plano São
Paulo, a Federação Paulista
de Futebol e representantes
dos 16 clubes do Paulistão
A2 2021 se reuniram virtual-
mente na última quinta-feira,
11. Sobre esse encontro onli-
ne, a FPF se manifestou pu-
blicamente em nota oficial:

- A FPF e os clubes la-
mentam o gravíssimo nível
que a pandemia da Covid-19
atingiu em São Paulo e no
Brasil, com o alarmante au-
mento do número de casos
e, principalmente, de mortes
que estamos presenciando;

- Lembramos que há um
ano o futebol de São Paulo, de
forma consciente, paralisou
suas atividades antes mesmo
do início do período de quaren-
tena imposto pelo Governo do
Estado de São Paulo. Desde

O prefeito Luciano Almeida
assinou o decreto nº 18.637, que
estabelece diretrizes na fase
Emergencial do Plano São Paulo
de combate ao coronavírus. O
documento segue o decreto esta-
dual nº 65.563 (11/03/2021), que
implementa novas medidas de
restrição em todo o Estado. O de-
creto municipal entra em vigor
nesta segunda (15). As medidas
de restrição da Fase Emergenci-
al seguem do dia 15 até 21/03.
Nesse período, fica proibido o
atendimento presencial ao públi-
co, inclusive mediante retirada
ou "pegue e leve", em bares, res-
taurantes, shopping centers, ga-
lerias e estabelecimentos simila-
res e comércio varejista de mate-
riais de construção. Nesses ser-
viços, são permitidos apenas os
sistemas delivery e drive-thru.

Também está vedada e rea-
lização de cultos, missas e de-
mais atividades religiosas cole-

tivas; eventos esportivos de
qualquer espécie e estabeleci-
mentos destinados à prática de
atividade física, sejam academias
ou clubes recreativos ou sociais.
Não serão permitidas reunião,
concentração ou permanência de
pessoas nos espaços públicos, em
especial, nos parques e nem ativi-
dades administrativas internas
de modo presencial em estabele-
cimentos comerciais e prestado-
res de serviços não essenciais.

EDUCAÇÃO - As aulas
presenciais na Rede Municipal
de Ensino serão canceladas a
partir de segunda-feira, com ati-
vidades feitas de forma remota.
A Administração recomenda que
as instituições privadas de ensi-
no sigam o mesmo protocolo.

COMÉRCIO, SERVIÇO E
INDÚSTRIA - Os serviços es-
senciais, considerados na Fase
Vermelha do Plano São Paulo,
como supermercados, farmácias,

padarias, postos de gasolina, en-
tre outros, continuam funcio-
nando. Mas o decreto recomen-
da que a abertura e a troca de
turnos em estabelecimentos co-
merciais ou prestadores de ser-
viços sejam ajustadas de modo a
evitar o deslocamento simultâ-
neo de colaboradores nos meios
de transporte público coletivo de
passageiros. Assim, devem ser
observados os seguintes horári-
os: entre 5 horas e 7 horas, para o
setor industrial; entre 7h e 9h,
para o setor de serviços, e entre 9h
e 11h, para o setor de comércio.

SERVIÇOS PÚBLICOS -
Os serviços não essenciais deve-
rão ter o atendimento ao públi-
co presencial suspenso pelo tem-
po de vigência das Fases 1 (Ver-
melha) e Emergencial, com sis-
tema de rodízio entre os servi-
dores, com trabalhos realizados
em casa ou em regime de teletra-
balho, sem prejuízos à população.

FUTEBOL: Federação lamenta o gravíssimo nível da pandemia
então, a FPF e os clubes têm
seguido todas as recomenda-
ções científicas e médicas, pre-
zando pela saúde de todos, uti-
lizando, inclusive, o esporte
como plataforma de educação e
orientação aos torcedores com
informações referentes à pre-
venção e combate à Covid-19;

- A FPF e os clubes reite-
ram que o rigoroso Protocolo
de Saúde da competição, apro-
vado e elogiado pelo Ministério
Público e pelo Centro de Con-
tingência do Coronavírus, ofe-
rece aos profissionais do fute-
bol e a todos os funcionários
dos clubes um nível de contro-
le não encontrado em qualquer
outra atividade econômica, com
testagens seriadas e acompa-
nhamento médico diário. Des-
de o reinício dos jogos no ano
passado, foram mais de 35 mil
testes realizados por árbitros,
atletas, profissionais e funcio-
nários dos clubes de São Pau-

lo. E o futebol, especialmente
em suas séries de acesso,
têm um papel fundamental
para o cuidado e tratamento
de todos seus colaboradores;

- O Governo do Estado de
São Paulo convidou a FPF e o
Ministério Público Estadual
para uma reunião às 9h de
segunda (15), na qual será
discutido o calendário de jogos
a fim de que, juntos, encontre-
mos uma solução viável para
adaptar as próximas rodadas
da competição. Após este en-
contro, no mesmo dia, FPF e
clubes se reunirão para definir
o agendamento dos jogos;

Por fim, FPF e clubes afir-
mam publicamente que o
Campeonato Paulista segui-
rá seu curso de rodadas con-
forme previsto, as datas pas-
sarão eventualmente pelos
ajustes necessários e a com-
petição será concluída na mes-
ma data prevista, 22 de maio.
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Santa Casa ultrapassa 4.000 recuperados

Idosos com 75 anos ou mais
e profissionais de saúde já po-
dem fazer o agendamento para
a vacinação da 1ª dose contra a
Covid-19, a partir desta segunda
(15). O agendamento para a 2ª
dose, destinado para quem foi
vacinado com a 1ª dose até o dia
24/03, também já pode ser reali-
zado no site da Prefeitura. A va-
cinação para esse novo grupo
acontecerá em 12 unidades de
saúde municipais (confira os lo-
cais no site da Prefeitura). Hoje,
Piracicaba recebeu um novo lote
de CoronaVac com 4.010 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 for-
mulário e escolher onde quer ser
vacinado, entre as unidades dis-
poníveis. Dependendo do momen-
to em que a pessoa fizer o cadas-
tro, os locais indicados serão aque-
les onde ainda houver doses dis-
poníveis. A informação sobre data
e horário de vacinação é divulga-
da automaticamente. Além de fa-
zer o agendamento, as pessoas de-
vem apresentar no momento da
vacinação um documento com foto.

Caso a pessoa não tenha
acesso a computadores ou celu-
lares, ou ainda encontre dificul-
dades em agendar a sua vaci-
nação pelo site da Prefeitura (Va-
cinaPira), deve procurar uma
Unidade de Saúde, para que os
seus profissionais façam o agen-
damento da vacinação online.

Além dos idosos com 75 anos
ou mais, podem se vacinar profis-
sionais de saúde. Os profissionais
contemplados são aqueles que atu-
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Vacinação: agendamento
a partir de segunda-feira

am em espaços e estabelecimentos
(ou serviços) de assistência e vigi-
lância à saúde, como biólogos,
médicos veterinários, profissionais
de educação física, profissionais
que atuam em clínicas, instituições
de saúde pública ou particular (co-
zinheiros 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.

IMPORTÂNCIA DA 2ª
DOSE – O chefe da Vigilância Epi-
demiológica, Moisés Taglietta, co-
mentou que a procura pela 2ª dose
da vacinação, para quem foi vaci-
nado até 24/02, tem sido pequena
no site da Prefeitura e que ainda
existem vagas para o agendamen-
to desse público-alvo. “Os cidadãos
devem se conscientizar que só esta-
rão protegidos, após receberam a
2ª dose da vacina. É fundamental
que a população complete o ciclo da
vacinação para garantir a eficácia
da imunização”, reforça Taglietta.

ACAMADOS - No caso es-
pecífico de idosos acamados com
75 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.

Desde março de 2020, ou
seja, há um ano, os profissionais
de saúde da Santa Casa de Piraci-
caba que trabalham na linha de
frente travam uma batalha incan-
sável pela vida de cada paciente
que entra no hospital precisando
de assistência. Nesta semana, o
hospital ultrapassou a marca de
4.000 pacientes recuperados da
Covid-19. São mais de 4.000 his-
tórias de vida e pessoas que pas-
saram por todos os tipos de ad-
versidades que a doença traz, além
do medo, angústia, solidão.

Dessas vidas salvas, algumas
precisaram dos serviços da UTI,
outros foram entubadas e outras
precisaram apenas do atendimen-
to da enfermaria da Ala Covid-19.
Todos, entretanto, conseguiram
voltar para o abraço de seus fami-

liares. Segundo o provedor João
Orlando Pavão, chegar a esse nú-
mero foi resultado de muito em-
penho e dedicação de uma equipe
que trabalha 24 horas com o mes-
mo foco e objetivo: salvar vidas.

Ele lembra que a covid-19 teve
seu primeiro caso confirmado na
Santa Casa de Piracicaba no dia
27 de fevereiro de 2020 e que, des-
ta data até nessa sexta-feira (12),
foram atendidas 10.493 pessoas,
sendo 4.255 diagnósticos positivos,
6.159 resultados de exame negati-
vos, 132 óbitos e 4.058 pessoas re-
cuperadas da doença. “Antes da
confirmação do primeiro caso,
nossos profissionais criaram no-
vos fluxos para recebimento e aten-
dimento de casos suspeitos, visan-
do diminuir risco intra-hospitalar
de infecção”, observou o provedor.

Profissionais da Santa Casa que trabalham na linha de frente

Divulgação

Segundo ele, foram definidos
atendimentos em alas específicas
para casos suspeitos e criadas alas

de UTI e de Enfermaria para o
tratamento exclusivo de pacien-
tes positivados para a Covid-19.

Por conta de sua gestão sóli-
da e transparente, a Unimed Pira-
cicaba recebeu importante certifi-
cação de qualidade, concedida pela
Unimed do Brasil: selo Diamante
Hospital Unimed de Sustentabili-
dade. Participaram da seleção 65
cooperativas e apenas sete con-
quistaram o título Diamante na
região sudeste. “Para nós, figurar
entre as melhores no Sistema Uni-
med é motivo de muito orgulho
porque queremos sempre propor-
cionar os melhores serviços as-
sistenciais aos nossos mais de
180 mil beneficiários da cidade
e região”, disse o presidente da
Cooperativa, Carlos Joussef.

Segundo o dirigente, a certifi-
cação Diamante, exclusiva para
hospitais do sistema da Institui-
ção, confere o alinhamento da
unidade às tendências de merca-
do e a busca constante pela exce-
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Unimed Piracicaba conquista selo
Divulgação

lência no atendimento de pacien-
tes. “Mantemos práticas robustas
de gestão e atuamos de forma cons-
ciente, impactando, positivamente,
na reputação, valorização e compe-
titividade da marca”, destacou.

De acordo com Joussef, a
ação determinante para a conquis-
ta do selo Diamante, certificação
máxima na categoria, é a melho-
ria contínua de processos que aten-
dem às necessidades sistêmicas,
ambientais e normatização de ati-
vidades que trouxeram a satisfa-
ção total dos públicos interno e
externo da Instituição. “Um de
nossos últimos projetos foi a im-
plantação de moderno e comple-
to Centro Obstétrico, no Hospi-
tal Unimed, para parto humani-
zado, além de outras salas ex-
clusivas para atendimento de
mães e bebês, com aparelhos de
última tecnologia”, completou.

Hospital Unimed Piracicaba: melhoria contínua
de processos sistêmicos e ambientais
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Prefeitura faz mutirão e arrastão contra dengue
A Prefeitura, por meio de

PMCA (Plano Municipal de Com-
bate ao Aedes aegypti), ligado ao
CCZ (Centro de Controle de Zoo-
noses), da Secretaria Municipal de
Saúde, realiza neste sábado (13),
mais um mutirão e arrastão de
combate ao mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da dengue,
zika e chikungunya e febre ama-
rela urbana. As ações serão reali-
zadas nos bairros Morumbi (mu-
tirão) e região do Jupiá (arras-
tão), respectivamente, e respeita-
rão todos os protocolos sanitári-
os e de segurança da Covid-19,
como o distanciamento social.

De acordo com dados da
Vigilância Epidemiológica, do
dia 1º/01 até nessa sexta (12),
foram confirmados 1.177 casos
da doença em Piracicaba. Ne-
nhuma pessoa morreu. No mes-
mo período de 2019 foram 134

casos e, em 2020, 515 casos. A
maior incidência da doença nes-
te ano continua sendo na região
Central, com 822 casos, repre-
sentando 69,8% da totalidade
dos casos registrados. Essa re-
gião engloba bairros como Cen-
tro, Nova Piracicaba, Nhô Quim,
São Dimas, São Judas, Rua do
Porto, Jardim Europa, Jardim
Monumento, Vila Rezende e
Bairro Alto. Os dados preocu-
pam a Administração, que tra-
balha ininterruptamente na pre-
venção da doença, com ações
como os mutirões e arrastões em
todas as regiões da cidade.

MUTIRÃO - Acontecerá
das 8h às 12h, onde serão vis-
toriadas residências no bairro
Morumbi. O objetivo do muti-
rão é recolher criadouros do
mosquito Aedes aegypti. Du-
rante os mutirões, a equipe ori-

enta os moradores a retirarem
criadouros de porte pequeno,
além de informar ao munícipe
como se proteger de forma cor-
reta do mosquito da dengue.

ARRASTÃO - Agentes co-
munitários de saúde percorrerão
residências do Jupiá, São Fran-
cisco (Bongue), Ondas e Ondi-
nhas, para orientar os morado-
res sobre os cuidados para evi-
tar a proliferação do mosquito
Aedes aegypti. O objetivo é a re-
tirada de materiais inservíveis
que podem ser potenciais cria-
douros do mosquito. A ação está
prevista para acontecer das 8h30
às 14h. A orientação é de que os
moradores deixem nas calçadas
qualquer material que possa acu-
mular água, menos entulho, lixo
doméstico e galhos de árvores.

PREVENÇÃO - Alguns dos
cuidados mais importantes para

a prevenção da dengue são: eli-
minar os focos de água parada;
manter os pratos de vasos de flo-
res e plantas com areia até a bor-
da do vaso; guardar garrafas
com a boca virada para baixo;
limpar sempre as calhas dos ca-
nos; não jogar lixo em terrenos
baldios; colocar o lixo sempre em
sacos fechados; manter baldes e
caixa d´água devidamente tam-
pados e piscinas com colocação
de cloro; deixar pneus ao abrigo
da chuva e da água; furar latas
de alumínio antes de ser descar-
tadas para não acumular água;
lavar bebedouros de aves e ani-
mais pelo menos uma vez por se-
mana. Em caso de suspeita da
doença, entrar em contato ime-
diatamente com uma unidade
de saúde mais próxima de sua
residência e jamais utilizar
medicação por conta própria.

Arquivo Pessoal

Faleceu quarta (10) Maria
Araújo (em pé, à esquerda).
Foi especial colaboradora
do Salão Internacional de
Humor de Piracicaba. Foto,
no Bar da Flora, ao lado de
Macau Herrmann, Grande
Otelo, Selma Ferrato e a Flo-

MARIA ARAUJO
ra da Rua do Porto, uma
das figuras mais emblemá-
ticas daquele local. Maria
Araujo participou de todas
as campanhas eleitorais de
Herrmann, tanto a prefeito
como a deputado federal,
vice-governador e senador.



A entrevista com
o entrevistador
João Umberto Nassif
A Tribuna Piracicabana tem, há vários anos, o privilégio de ser o
veículo de comunicação utilizado pelo jornalista João Umberto
Nassif para divulgar o magnífico trabalho que faz, como
entrevistador. Nosso colaborador Armando Alexandre dos Santos
cuidou do tema. Agradecemos a ambos pela ajuda de sempre.
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A Tribuna Piracicabana

Sábado, 13, a segunda-feira, 15 de março de 2021

João Umberto Nassif, em pé, e o professor Henrique de Carvalho Cosenza

Arquivo Pessoal

Personagem extraordinariamente
rico de conhecimentos, de amizades e re-
cordações acumuladas ao longo de déca-
das de trabalho jornalístico - no rádio e
na imprensa escrita - o jornalista piraci-
cabano João Umberto Nassif passou os
últimos 22 anos - dos 66 que tem agora -
fazendo História Oral. Mais precisamen-
te, coletando material para que no futuro
historiadores e sociólogos disponham de
fontes primárias abundantes e confiá-
veis para compreender a realidade de
Piracicaba e região nas últimas décadas.

Nesses 22 anos, Nassif entrevistou
perto de 1000 pessoas, de todas as cate-
gorias sociais e representando os mais
variados setores da sociedade. Homens
e mulheres, velhos e novos, ricos e po-
bres, todos os que têm algum depoimen-
to interessante a dar caem sob o olhar
do curioso que é João Umberto Nassif.
Com jeito e simpatia, sabendo se adap-
tar à psicologia de cada entrevistado,
inspirando em todos confiança desde o
primeiro momento, Nassif consegue ob-
ter relatos fantásticos que, sem ele, seri-
am esquecidos e fatalmente desapare-
ceriam da memória coletiva da cidade.

Pois esse grande entrevistador
foi, desta vez, o entrevistado...

Foi no dia 23 de março de 2019, no
Lar dos Velhinhos de Piracicaba que nos
encontramos. Nassif é, como voluntá-
rio, diretor do Lar dos Velhinhos e ad-
ministrador de uma grande livraria de
livros usados, que funciona no local sem
qualquer objetivo lucrativo. É um sebo
sui generis, que não renova seu estoque
comprando livros, mas apenas receben-
do doações; e não repassa os livros para
os interessados com intuito comercial,
mas apenas os vende a preços módicos
para auxiliar a manutenção daquela tra-
dicional instituição beneficente que fun-
ciona há mais de 100 anos e é a mais
antiga casa de repouso de idosos em
funcionamento, em toda a América La-
tina. O trabalho de classificação e cata-
logação dos livros recebidos é feito pes-
soalmente por Nassif e sua esposa Vera,
auxiliados por uma equipe de voluntá-
rias, escritoras e poetisas participantes
de grupos literários atuantes na cidade.

O tema da entrevista foi o trabalho
desenvolvido por Nassif, no rádio e na
TV, coletando centenas de depoimentos
de pessoas de todas as categorias sociais.
O leque de entrevistados aberto por Nas-
sif é enorme. Não creio que no Brasil ou-
tro jornalista tenha conseguido entrevis-
tar e, mais do que isso, deixar registrado
por escrito, depoimentos de tanta gente.
No futuro, será impossível escrever uma
História de Piracicaba e Região nas últi-
mas décadas do século XX e nas primei-
ras do XXI sem consultar o acervo reuni-
do por Nassif. Modestamente, Nassif se
limita a coletar os depoimentos e raramen-
te faz, no texto de apresentação de cada
uma das entrevistas, comentários e aná-
lises sobre os entrevistados. Mas, sem
dúvida, o público fica esperando que ele
próprio ainda produza uma obra que
seja uma visão de conjunto sobre o uni-
verso constituído pelos quase mil depo-
imentos paciente e perseverantemente.

Curiosamente, Nassif, o grande
entrevistador, confessou-me que nun-
ca tinha dado uma entrevista na
vida... Foi a primeira e, segundo ele
espera (creio que está enganado!), será
a última. Privilégio não pequeno, pois,
me foi concedido, e agora é colocado
ao alcance dos leitores de A Tribuna.

Vamos à transcrição da conversa:
Armando Alexandro dos Santos:

João Umberto, você aqui em Piracicaba,
despretensiosamente e talvez sem se dar
conta do vulto total do seu trabalho, vem
há muitos anos fazendo uma coisa fan-
tástica, que é entrevistar muita gente da
cidade e da região, para guardar seus de-
poimentos numa espécie de banco de da-
dos que funcione como memória coletiva
de Piracicaba. No seu critério de seleção
das pessoas a serem entrevistadas, você é
extremamente amplo, extremamente in-

clusivo. Você traz para deporem desde
prefeitos, desembargadores, professores
universitários, empresários do mais alto
nível, até pessoas simples, mas que têm
um depoimento interessante a deixarem
para a História ou para a compreensão da
nossa sociedade atual. Nesses quase vinte
anos de trabalho, você já entrevistou per-
to de mil pessoas. Seus depoimentos estão
transcritos e publicados, em parte na im-
prensa escrita, em parte nos livros que você
publicou e em parte no seu blog na inter-
net. Isso, no futuro, permitirá uma visão
extraordinariamente rica e bem documen-
tada da sociedade piracicabana no atual
período histórico. Esse seu trabalho é fan-
tástico e mereceria ser bem mais ampla-
mente divulgado. Acredito, João Umber-
to, que pode haver em outros pontos do
Brasil, pessoas como você, que fazem coi-
sas parecidas, mas acho muito difícil que
alguma delas tenha ido tão longe como
você foi. Ou seja, tenha entrevistado indi-
vidualmente um número tão grande de
pessoas e tenha perseverado, sistematica-
mente, durante tanto tempo no trabalho,
não apenas gravando os depoimentos (o
que já seria notável), mas editando-os e
publicando-os. Seu trabalho de transcri-
ção e editoração, sempre consciencioso e
fiel, deve ter-lhe tomado milhares de ho-
ras de esforço. Por isso, repito que o exem-
plo de João Umberto Nassif precisaria ser
mais conhecido em nível nacional, porque
é muito ilustrativo do que já foi feito e do
que ainda pode ser feito em matéria de
história regional. Daí eu ter querido ter
esta conversa com você, para lhe pedir que
me fale de suas próprias impressões so-
bre o seu trabalho: como é que nasceu
essa ideia, por que você teve esse inte-
resse nisso, quais são os seus critérios
na seleção dos entrevistados, quais os
ensinamentos que você auferiu com esse
trabalho, qual sua experiência ao cabo
de 22 anos etc. etc. Por favor, fale disso...

João Umberto Nassif: Bom dia, Ar-
mando, eu fico muito lisonjeado com essa
introdução que você fez. Pela nossa ami-
zade é que eu me proponho a falar algu-
ma coisa, porque eu não vejo nada assim.
Eu digo que o maior beneficiário nessa
história, sou eu. Sem dúvida! Eu aprendo
muito com as pessoas, ao valorizar e dar
conhecimento dos valores de muitas pes-
soas que estão em nosso meio e cujas rea-
lizações os mais jovens desconhecem. Há
fatos, nesses vinte anos, muito curiosos.
Eu por dez anos fiz as entrevistas ao vivo,
em rádio. E em rádio, quando é ao vivo, a
emoção aflora, particularmente, no entre-
vistado, e também quem está entrevistan-
do tem que ter um jogo de cintura razoá-
vel, porque às vezes a coisa derrapa, e você
tem que voltar na linha. O rádio, infeliz-
mente eu fui obrigado a parar por ques-
tões de ordem pessoal, pela dificuldade de
conciliação de horário com outra ativida-
de. Todos nós sabemos que o rádio, o jor-
nal, no interior particularmente, não nos
dá muito retorno ou não dá, às vezes, re-
torno suficiente para você sobreviver ou
ter uma qualidade de vida que permita
desfrutar de alguns dos pequenos praze-
res, como ler um livro, por exemplo, fa-
zer uma pequena viagem, nada de muito
ambicioso. Mas até isso, às vezes, é limi-
tado. Então, você tem que abrir mão de
certas coisas. Mas essas entrevistas eu
fiz por dez anos no rádio e concomitan-
temente, por quatro anos, em rádio e jor-
nal. Aí eu fui convidado pelo Evaldo Vi-
cente, diretor de “A Tribuna Piracicaba-
na”, para transcrever no jornal a entre-
vista que já tinha saído no rádio, e o ne-
gócio colou! E é interessante porque às
vezes o Evaldo me fala: - “Pôxa, veio fu-
lano aqui buscar 50 exemplares, veio fu-
lano aqui buscar quarenta exemplares!”
Entendeu? Porque ele quer distribuir
aquilo para a família e para os amigos...

AAS: Isso marca uma vida para
muita gente, ter uma página de jor-
nal publicada no nível dos seus tra-
balhos, marca a vida inteira. É qua-
se uma condecoração, compreen-

de? É sair da esfera privada e
pelo menos a pessoa ter a ilusão
de que chegou à esfera pública. É
um salto, salto qualitativo na vida!

JUN: Eu tenho duas situações opos-
tas, bem assim nos dois extremos. Eu
recebi um e-mail de uma professora da
UNICAMP agradecendo por entrevistar
o pai dela, um senhor no meio da multi-
dão, desconhecido, mas que tinha uma
história de vida muito interessante. E
tem o outro extremo, que é o de um juiz
de direito que preserva a entrevista en-
quadrada em moldura atrás na sala
dele... Acredito que isso para mim, é
muito significativo. Agora, o mais inte-
ressante disso tudo é que a gente foi co-
lecionando esses fatos. Eu tenho só um
sentimento, é de não poder, não ter re-
cursos financeiros para publicar tudo
em livros. Eu já publiquei dois livros,
mas eu gostaria de publicar todas as
entrevistas para que não se perdessem.
E isso aí, é um sonho meu. Então, se um
dia eventualmente acontecer de eu ter a
condição de ter esse privilégio, eu farei
isso, quem sonha alcança, tenho fé...

AAS: Lembre-se do verso de
Fernando Pessoa: "Deus quer, o
homem sonha, a obra nasce!"

JUN: Eu vou me lembrar a par-
tir deste momento. Mas nessas mi-
nhas andanças, fiz algumas descober-
tas interessantes, que eu reputo extre-
mamente valiosas. Uma delas: você,
com certeza, conhece Lawrence da Ará-
bia. Sabe qual a nacionalidade dele?..

AAS: Inglesa.
JUN: Não, ele nasceu em Botucatu.

Aí vem toda uma história, toda uma his-
tória... O Barão de Serra Negra, nascido
em 1822 aqui em Rio das Pedras, que na
época pertencia a Piracicaba, chamava-se
Francisco José da Conceição. Ele manti-
nha uma linha de mulas transportando
cargas desde o litoral até o Mato Grosso,
quase na divisa com o Paraguai. E na guer-
ra com o Paraguai, ele prestou serviços
para o exército, levando armas e supri-
mentos. E recebeu pelos seus serviços uma
boa recompensa financeira, além do pró-
prio título de barão. E com isso ele plan-
tou café, daqui do Taquaral, que hoje é
um bairro de Piracicaba, até a cidade de
Botucatu. Era uma extensão considerá-
vel!  E ele tinha filhos, cada um com uma
função diferente. Um filho tomava conta
da fazenda, outro filho ficava em Santos,
cuidando da exportação, e outro filho,
Manuel da Conceição, operava na Bolsa
de Londres, mas residia na França, em
Paris, de onde ele distribuía, inclusive, café
para vários países da Europa. Em Lon-
dres, ele teve um caso extraconjugal com
uma inglesa, e resultou que a inglesa fi-
cou grávida; ele trouxe então essa inglesa
para a fazenda de Botucatu, cercou a fa-
zenda com capangas, homens armados,
providenciou toda a assistência médica.
A inglesa deu à luz um menino. Dali a
seis meses a criança estava já em ponto
de poder viajar e foi com a mãe para a
Inglaterra, onde o Manuel arrumou um
casamento dela com um inglês, deve ter
entrado dinheiro na história, com certeza,
e essa criança era o Lawrence da Arábia!

A A S :  A g o r a ,  c o m o  é  q u e
sabe isso e qual é a base para
dizer que isso é verdade?

JUN: Bom, porque eu fiquei saben-
do através de um descendente colateral
dele, Renato Leme Ferrari, que é bisneto
do jurista Francisco Morato, que por sua
vez era casado com uma filha do Barão de
Serra Negra, irmã do pai do Manuel Con-
ceição. Independente disso, eu fui confir-
mar essa história com outra pessoa, o

advogado Armando Moraes Delmanto,
que se dispôs a ir até a Inglaterra e a Fran-
ça, procurar algum rastro. Só que, eles, os
ingleses, eliminaram tudo, se encarrega-
ram de eliminar qualquer documentação,
por causa da fama do Lawrence, porque
ele é um herói inglês. A única coisa que
sobrou nos arquivos, e o Delmanto viu,
foram os recibos de remessa de dinheiro
do Conceição, daqui, para o filho, na In-
glaterra. Esses recibos estão arquivados
na Inglaterra, mas não permitiram que
o Delmanto tirasse cópia, mas ele viu.

AAS: Que curioso, mas que cu-
rioso! Isso aí é uma bomba! E da-
ria para se escrever um romance.

JUN: É uma bomba! E dava um belo
romance! Mas, além desse, tem um outro
fato... mais peculiar a Piracicaba, que a
filha do Mussolini esteve em visita aqui
na Usina dos Morganti, no bairro do
Monte Alegre. Dessa visita à mansão
dos Morganti só eu tenho fotografia.

AAS: A filha do Mussolini,
creio que se chamava Edda. Era
casada com o Conde Ciano.

JUN: Isso, exatamente!

AAS: Isso me faz lembrar uma
história (desculpe, é só um peque-
no desvio...) do Churchill com o
genro dele. Não sei se conhece.

JUN: Não.

AAS: O Churchill tinha um gen-
ro, Anthony Eden, que também era
político e que em 1955 sucedeu ao
sogro como primeiro-ministro. Os
dois não se entendiam bem e vivi-
am trocando farpas. Certo dia, con-
ta-se que o Eden, para provocar o
sogro, lhe perguntou: “Meu sogro,
na sua opinião, qual foi o maior
homem de toda a Segunda Guerra
Mundial?” Era o tipo da pergunta
maldosa, porque obviamente o
Churchill não poderia dizer que era
ele próprio... Resposta do Churchi-
ll: “Foi o Mussolini.” - "Por que o
Mussolini?" - "Porque mandou fu-
zilar o genro dele". De fato, Musso-
lini mandou fuzilar o Conde Ciano.

JUN: (risos) Muito boa essa! O bair-
ro do Monte Alegre, constituído em torno
da usina dos Morganti, tem umas histó-
rias interessantíssimas. Por exemplo, foi
o pintor italiano Alfredo Volpi (1896-1988)
que pintou a capela. Isso foi numa fase
inicial da carreira dele, ainda em estilo
tradicional, antes de ele ter aderido ao
estilo mais moderno. Esse trabalho tem
uma história curiosíssima, narrada por
pessoas que estavam em volta dele, en-
quanto ele estava aqui no Monte Alegre.
O Volpi tinha auxiliares. Então ele fazia
os traços básicos das figuras e os auxili-
ares completavam as pinturas. E ele en-
quanto isso tomava um belo de um vinho...

AAS: E via os outros trabalha-
rem.

JUN: E ia almoçar, deitar. Aí lá
pela tarde, ele acordava e lá ele ia ver
como é que estava o negócio. Então,
ali na realidade, A parte intelectual, a
parte artística, é dele. Mas a parte ope-
racional, na verdade, foi de terceiros.
Isso pouquíssimas pessoas sabem. A
capela do Monte Alegre foi construída
para batizar Marisa Morganti, neta do
usineiro Pedro Morganti (1876-1941).

AAS: Aliás, que linda é aque-
la capela!

JUN: É linda! E eu tive a oportuni-
dade de conhecer Marisa Morganti, tive
contato com ela e fiz uma entrevista na
antiga mansão dos Morganti, que já não
pertencia mais a sua família (hoje per-
tence ao Lar dos Velhinhos, por doação
da família Silva Gordo, que adquiriu o
imóvel dos herdeiros de Pedro Morgan-
ti). E ela foi me mostrando: olha isso
era meu quarto, isso aqui era onde eu
comia; aqui, eu brincava de boneca. Ela

tinha uma casa de boneca que o avô
mandou fazer, de estrutura! E quem
fazia aquela comidinha que toda crian-
ça faz era o mordomo, Ieda. Para comer
de verdade! Era um japonês, chamado
Ieda, que fazia a comida. Então leva-
vam a comida pronta, lá. Até isso tinha.

AAS: A menina com a comida
de verdade, brincava de dar para
as bonecas?

JUN: Brincava e comia também,
com as amiguinhas e aquela coisa
toda... E a capela foi feita para ela ser
batizada, com pia batismal e tudo o
mais. E eu tive o privilégio de tirar a
fotografia dela ao lado da pia batismal
em que ela foi batizada. Isso é uma coi-
sa, para mim, extremamente histórica.

AAS: Não deve ter sido fácil
para o Morganti conseguir a pia
batismal. Porque teoricamente,
para haver pia batismal, precisa-
va ser uma paróquia. Era difícil
uma igreja que não era sede de
paróquia ter pia batismal. Ele
deve ter conseguido isso, por al-
gum relacionamento que tinha
com os meios eclesiásticos. Isso
não era habitual, uma sede de fa-
zenda ter uma pia batismal, por-
que aquilo, na realidade, naquele
tempo era uma capela de fazenda.

JUN: É, de fazenda. Só que ele era
político, tinha influência, criou o Açú-
car União. Era um sujeito que tinha
um poder de fogo altíssimo! Mas, vol-
tando um pouquinho, eu tive também
o privilégio de entrevistar duas pesso-
as cegas, muito interessantes. Uma
delas foi o Prof. Luís Alberto Aguiar
Godoy, que mora aqui no Lar dos Ve-
lhinhos. Ele é interessante porque não
tem revolta nenhuma com sua cegueira.

AAS: Eu fiquei profundamen-
te impressionado pela entrevis-
ta dele! Ele chega a recomendar
que as pessoas que veem fechem
os olhos durante 15 ou 20 minu-
tos, todos os dias, como se fos-
sem cegas, e pensem, reflitam.
E se tornarão pessoas melhores.

JUN: Ele diz que agora, depois
que perdeu a visão, vê as coisas numa
dimensão superior, ele passou a se
autoconhecer melhor...

AAS: Portanto, ele deu um sal-
to no aperfeiçoamento dele rumo
ao que Sócrates chamava de “per-
feição da paideia” que é o autoco-
nhecimento. Quer dizer, é um pas-
so rumo à sabedoria, à filosofia de
vida que ele deu por meio da ce-
gueira. Eu fiquei realmente im-
pressionado com essa entrevista.

JUN: Eu também fiquei, essa entre-
vista mexe com a pessoa. Também me
impressionou uma outra entrevista, com
um senhor conhecido como Dito Cipó,
que me disse uma coisa um dia, (inclusi-
ve a minha esposa estava do lado e eu
fiquei até meio chocado quando ele fa-
lou). Ele me disse: - “O senhor consegue
ver as pessoas por dentro”. Eu fiquei meio
assustado, porque isso tem o lado bom e
tem o lado também perigoso, não é? Ah.
mas, fiz uma entrevista muito curiosa
também com o nosso querido prefeito
Barjas Negri. E eu sempre tive curiosida-
de em saber porque ele se chamava se
Barjas, e não Jarbas. Aí ele me contou
que sua família morava em São Paulo, e
na casa vizinha morava um compadre
do pai dele chamado Rodrigo Barjas. E o
pai falou para mãe: - “Olha, nós vamos
batizar nosso filho com o nome do com-
padre, em homenagem, para prestigiar.”
Naquele tempo tinha muito disso. A mu-
lher achou que ele ia batizar a criança
com o nome de Rodrigo... mas ele foi lá e
batizou de Barjas. E a curiosidade maior
do fato, é que por uns caminhos aí que a
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gente tem, eu consegui encontrar uma
fotografia do tal Rodrigo Barjas. E no
começo da entrevista com o prefeito Bar-
jas Negri, eu mostrei a fotografia e per-
guntei se ele conhecia aquele homem. Ele
não conhecia. Então eu disse: ¬- “Esse é
o Rodrigo Barjas, que lhe deu o nome.”
Ele ficou pasmo! Ele não esperava, então
foi uma curiosidade. Outra curiosidade,
muito interessante: eu estava aqui no Lar
dos Velhinhos, onde sou diretor há uns
15 anos, mais ou menos, e faz parte do
trabalho da gente ver o que está aconte-
cendo com o pessoal que mora aqui, em-
bora não seja a minha área. E eu vi um
senhor parado, um negro com uma pilha
de cadernos, daqueles bem escolares, bem
grossos, e fui conversar com ele. Conver-
samos, conversamos, conversamos. E, na
ocasião, eu fazia com uma diretora da
TV Cultura, que mora aqui, um progra-
ma na Rádio Educadora, voltado para
os idosos daqui. E eu vi que aquele se-
nhor estava escrevendo poesias, poesias
e mais poesias e contos e não sei mais o
quê. Aí, eu achei muito curioso aquilo e
mostrei para quem conhece de fato poe-
sia, que é a Dona Thais. E ela ficou im-
pressionada com a métrica da poesia. A
curiosidade da história é que ele por 30
anos tinha trabalhado como coveiro.
“Seu” José Ferreira é o nome dele. E eu
fiz a entrevista com ele e começamos a
ler os poemas dele na rádio. Ele morava
no pavilhão geral, o pessoal pegava no pé
dele, sabe como é... - “Ei, aonde vai com o
caderninho?” Ele passou então a morar
num apartamento com outra pessoa e
passou a tomar conta da biblioteca inter-
na que nós temos aqui. Depois, ele pas-
sou a morar num flat, sozinho. Então ele
se sentiu valorizado, como merecia. En-
tão, isso para mim não tem preço. E tem
uma outra coisa, que não sei se convém
publicar ou não, eu vou deixar a seu cri-
tério. Tenho um número de entrevistas,
não muito grande, que foram filmadas e
gravadas, mas nunca foram publicadas.
Só tomaram conhecimento delas o entre-
vistado, a pessoa que filmou e eu. Só os
três. E fizemos um pacto. Essas entrevis-
tas não seriam publicadas enquanto nós
três estivéssemos vivos. Mas deixamos
tudo preparado para elas se tornarem
públicas quando morresse o último de
nós. São entrevistas que a gente chama
de entrevistas fechadas. Qual é o objeti-
vo dessas entrevistas fechadas? É deixar
depoimentos para história que não firam
pessoas vivas, e também que não masca-
rem a verdade. Porque a gente pega um
livro de história, você como professor
sabe, que a história que é contada ali é
uma história para ser lida, mas nem sem-
pre corresponde à verdade. Nessas en-
trevistas, há coisas fantásticas, fatos,
assim, extremamente interessantes.

AAS: São muitas que estão
nesta condição?

JUN: Não, acho que devem ser
umas dez ou doze entrevistas, de cin-
co ou seis horas cada uma.

AAS: Naturalmente,  nem
sei, nem você disse quais são
as pessoas.  Mas,  contar que
existe isso eu posso?

JUN:  Sim.

AAS: No Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro, existe
uma coisa parecida, um setor re-
servado chamado “Arca do Sigi-
lo”. A pessoa entrega o seu ar-
quivo com a condição de só ser
aberto para consultas 50 anos de-
pois da sua morte. Recentemente
ia ser aberto, não sei se já foi, o
arquivo secreto do embaixador
José Carlos Macedo Soares.

JUN: Nossa! Do Macedo Soares?
AAS: Do Macedo Soares. Ele

deixou lá. Não sei se deixou todo o
arquivo, mas deixou muita coisa lá.

JUN: Há nesses arquivos pesso-
ais coisas que você sabe que podem
acabar prejudicando alguém.

AAS: Sim, certas coisas às
vezes até devem ser destruídas.
Uma pessoa consciente sabe
que certas coisas não podem ser
fisicamente conservadas. Têm
que ser destruídas.

JUN: É, os descendentes vão car-
regar um peso que não merecem.

AAS: Por isso eu costumo di-
zer aos meus alunos que uma li-
ção de história, inteiramente fi-
dedigna, inteiramente exata, nós
só teremos no dia do Juízo Final.
Aí, será Deus contando a Histó-
ria como ela realmente se pas-
sou. Não tem como esconder. To-
dos os mistérios da humanidade
serão resolvidos nessa hora. To-
dos os pactos, todas as tramas,
todas as conspirações. Também,
no sentido contrário, todos os
atos de desapego, de virtude, de
desinteresse heroicos, que mui-
tas vezes ficaram sem reconhe-
cimento público, nessa hora
todo mundo vai saber. É lindo
isso, é um panorama grandioso.

JUN: Sem dúvida. Eu tenho mais
algumas coisas, por exemplo, eu entre-
vistei Moacir Franco. E ele me falou
uma coisa... Agora, vou jogar, vou pu-
xar a brasa para minha sardinha, tá?
Sem falsa modéstia, ele me disse: -
“Você é o melhor cara que me entrevis-
tou até hoje, porque você me faz pensar.
Você não foca linearmente na ocorrên-
cia, como todo pessoal que me entrevis-
ta, você vai, volta, volta, vai, entendeu?”

AAS: Sim, sim. Você vai insen-
sivelmente seguindo um fluxo mais
psicológico do que cronológico.

JUN: Exatamente. Samuel Pfromm
Netto me disse uma vez: - ”É uma pena
que o Estadão não te conheceu”.

AAS: Samuel foi dos piracica-
banos que eu mais admirei. Era
um homem extraordinário. Eu o
recebi mais de uma vez no meu
apartamento, com sua esposa D.
Olga, também piracicabana.

JUN: Ele tinha uma inteligência
fantástica! Essas são coisas que mar-
cam a gente de tal forma... Há também
o caso de um Prêmio Nobel da Paz que
eu entrevistei, fui o único que o entre-
vistou em Piracicaba, a imprensa intei-
ra nem se tocou que ele estava aqui na
cidade. Era o agrônomo Norman Bor-
laug (1914-2009), chamado “o pai da
revolução verde”. Ele desenvolveu mé-
todos de agricultura que revoluciona-
ram profundamente a produção agrí-
cola, fazendo o solo produzir muito
mais. Ele veio a Piracicaba, eu fiz um
plantão no hotel em que ele estava e
consegui fazer uma entrevista com ele.
Piracicaba inteira nem soube que ele es-
tava aqui, nem foi um órgão de impren-
sa entrevistá-lo. Se fosse um jogador
de futebol ou um cantor, possivelmen-
te teria corrido para entrevistar. Tam-
bém o Juca Chaves eu entrevistei. É
uma pessoa fantástica, de uma humil-
dade muito grande. Eu entrevistei tam-
bém vários bispos, como o piracicaba-
no Dom Moacyr Vitti (1940-2014), Ar-
cebispo de Curitiba, e o também piraci-
cabano Dom Irineu Danelon, Bispo de
Lins, que está aposentado e mora aqui
no Lar dos Velhinhos.  E entrevistei
generais, como o general Edson Diehl
Ripoli, nascido aqui em Piracicaba, e o
general João Camilo Pires de Campos,
que atualmente é Secretário da Segu-
rança do Estado de São Paulo e tem uma
casa aqui em São Pedro. Entrevistei vá-
rios padres, professores, pastores, dois
profissionais de circo, e fiz um passeio,
interessantíssimo por todos os sindica-
tos, entrevistando todos os sindicalis-
tas, antes da crise dos sindicatos, para
ter um perfil do meio, saber como é que
é. E o meio deles é muito semelhante.

AAS: Sim, sim. O que eles
têm em comum é muito mais do
que o que os separa .

JUN: Muito mais. A tendência
agora [com o fim da contribuição
compulsória para os sindicatos] é
mudar o perfil, ainda bem que fui a
tempo. Entrevistei também várias frei-
ras, entrevistei o Frei Augusto, Mons.
Juliani, Mons. Jorge, da Vila Resen-
de, Mons. Jamil Abib, da Catedral.

AAS: Mons. Jamil tem uma
cultura muito grande.

JUN:  Sim, dele o que saiu foi
uma entrevista meio rabiscada, por-
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que na verdade o perfil dele é muito
maior do que aquilo que saiu.

AAS: É verdade, ele não fala
muito de si próprio, mas é um inte-
lectual, um grande colecionador,
um grande connaisseur de arte.

JUN: Sim, ele tem uma cultura
requintada.

AAS: E uma experiência de
vida que não é brincadeira, ser es-
faqueado como ele foi... Eu esta-
va presente, assisti à cena. Foi
numa Missa que ele estava cele-
brando em rito maronita para a
colônia árabe de Piracicaba, duran-
te a homilia. Foi impressionante.

JUN: Entrevistei também o Maes-
tro Ernest Mahle, que deu uma ótima
entrevista, falando de sua infância na
Alemanha de antes da Segunda Guer-
ra, de sua família, de como veio para o
Brasil, de como nele despertou a voca-
ção para a música etc. etc.  Entrevistei
também várias pessoas com mais de cem
anos, como Dona Olga Marchiori, que
morreu com 102 anos, e Dona Maria,
que foi dona da Radio Difusora. E uma
senhora que foi a fundadora da Sorve-
teria Paris, que ficava onde é hoje o Ban-
co Safra, na esquina da Praça José Bo-
nifácio com a Rua Prudente de Morais.
Era pastelaria e sorveteria. Era uma
delícia o sorvete. Entrevistei professo-
res da ESALQ, como Roland Vencowski,
Francisco Mello e outros mais. Entre-
vistei o Nélio Ferraz de Arruda, que foi
prefeito e teve uma história curiosíssi-
ma: ele decidiu fazer uma praia no rio
Piracicaba, perto do Regatas. Ele achou
que praia tem que ter areia... Então, ca-
minhões e caminhões de areia transfor-
maram tudo aquilo numa linda praia...
mas na primeira enchente foi tudo em-
bora, não sobrou nada. Entrevistei can-
tadores de cururu, é muita gente mais.
As figuras que entrevistei, todas elas
acabam deixando um legado, vamos di-
zer assim, um ensinamento, uma ex-
periência. Dão trabalho, mas valem
muito a pena, são muito gratificantes.

AAS: Quanto tempo leva, em
média, cada entrevista, para fa-
zer e para transcrever?

JUN: Incluindo o deslocamento,
para arredondar, levo em torno de duas
horas para gravar cada entrevista. Para
transcrever, depende muito da pessoa
entrevistada. Há pessoas que são proli-
xas, pessoas que quase não falam, pes-
soas que jogam inúmeros dados que
você tem que checar, às vezes não ba-
tem, é preciso dar uma acertada neles,
tudo isso toma um tempo razoável, no
mínimo são umas 8 horas de trabalho.

AAS: Claro, e tem que ser
tudo muito colado à gravação,
tem que ser eximiamente fiel ao
que a pessoa disse.

JUN: Sem querer, já deixei gente,
até sem a intenção, mas eu acabei dei-
xando a pessoa de saia justa.

AAS: Sei,  sem querer fez
uma pergunta que de forma to-
cou num ponto doloroso.

JUN: Foi uma coisa involuntária. Eu
já entrevistei algumas pessoas que eu não
publiquei, por uma questão de respeito e
até para corresponder à confiança que a
pessoa depositou, fazendo o depoimento.

JUN: É, a gente acaba conhecendo
coisas... Uma entrevista muito interes-
sante, muito curiosa, foi com um pai de
santo. Eu fui ao terreiro dele. Era um
negro baiano. Eu perguntei a ele o que
ele fazia. Ele me respondeu: - “Olha, sou
baiano, não canto, não jogo bola, o que
você acha que eu posso ser? Só posso ser
pai de santo.” Nós conversamos muito,
ele explicou aquela coisa toda. E aí, no
final da coisa eu perguntei se ele podia
fazer duas previsões, quem seria o pró-
ximo presidente e se o Brasil ganharia
ou perderia a Copa do Mundo. Ele res-
pondeu que o próximo presidente seria
uma mulher. Só havia duas candida-
tas, a Dilma e a Marina... E disse que o
Brasil perderia a Copa. Aí, eu disse a ele:
- “Escuta, agora vamos falar o português
claro. Tá certo, você tem seus búzios, coi-
sa e tal, você tem uma espiritualidade, mas
é só isso?” Sabe o que ele me respondeu?
Ele falou: - “Meu filho, eu leio três jor-
nais por dia.” (risos). Às vezes, pessoas
leem alguma entrevista e me pedem o
telefone do entrevistado. Eu nunca dou,
sem antes ter pedido autorização.

AAS: Compreendo. É preci-
so ser extremamente ético num
trabalho desses, em que você
está trabalhando baseado na
confiança das pessoas.

JUN: Sim.

AAS: Esse é um dos muitos
méritos do seu trabalho, João Um-
berto. Se em cada cidade do Brasil
houvesse uma pessoa que fizesse
isso com seriedade e constância
como você faz, daqui a 50, 100 ou
200 anos, seria possível futuros
historiadores e sociólogos traça-
ram um retrato histórico ou soci-
ológico da nossa época muito
mais profundo e muito mais fiel
do que quem consultar coleções
de jornais. Os jornais noticiam
muitos fatos políticos, mas nem
de longe entram nas reentrânci-
as da vida social como as suas
entrevistas. Parabéns, portanto,
pelo seu magnífico trabalho. Faço
votos para que não apenas o pros-
siga por muitos anos mais, mas
também consiga realizar o sonho
de publicar tudo em livros.

Mulher no Rotary
Pedro Luiz Schmidt

É um incentivo evidenciar a
importância do quadro associ-
ativo feminino no mês da mu-
lher, comemorado em março.

As mulheres sempre exerce-
ram papel importante como côn-
juges dedicadas e colaborado-
ras de grandes companheiros
nos primeiros quarenta anos da
nossa organização. Depois, sur-
giram as Associações das Fa-
mílias de Rotarianos com traba-
lhos magníficos realizados pe-
las mulheres de rotarianos.

Até 1989, o Regimento Inter-
no e os Estatutos do Rotary In-
ternational previam que apenas
homens poderiam ser associa-
dos de um Rotary Club. E hoje,
há trinta e dois anos, elas pas-
saram a integrar os quadros as-
sociativos dos Rotary Clubs.

Em 1978, o Rotary Club de
Duarte, na Califórnia, USA,
admitiu as senhoras Mary Lou
Ell iot ,  Rosemary Freitag e
Donna Nogart para seu rol de
associados. O Conselho de
Rotary International cancelou,
então, o Diploma de Admissão
do clube por violação à tetra
do seu regimento interno.

 O clube entrou na justiça
com um processo, argumen-
tando que a entidade violava lei
do estado da Califórnia, que
proibia a discriminação sexual.
A adequação foi levada à Supre-
ma Corte, com resultado favo-
rável ao ingresso de mulheres.

Em 1987, o noticiário rotário
pode divulgar, após decisão da
Suprema Corte Americana, em
Washington, que aboliu qualquer
restrição às mulheres america-
nas de participar do Rotary.

Por consequência, o mun-
do inteiro passou a admitir
rotarianas. Isso significa que
parecerá estranho se esta-
belecer que algum clube no
mundo rotário não admita
mulher, apesar do direito es-
tatutariamente assegurado.

Atualmente existem 108.012
mulheres rotarianas no mundo,
sendo 15.173 no Brasil, que são
a inspiração na organização.

Seja uma delas, associe-
se num dos clubes rotários
de nossa querida Piracicaba
e seja bem-vinda! “O Rotary
abre  opor tun idades” ,  e is
nosso lema 2020-21.

———
Pedro  Lu iz  Schmidt ,
governador 2004-05 de
RI – D 4621, associado
ao Rotary Club de Pi-
racicaba-Engenho
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Alesp tem economia de quase meio bilhão de reais
De acordo com o deputado, essa economia foi resultado de um programa de gestão baseado no tripé da inovação, transparência e austeridade

O presidente da Alesp (Assem-
bleia Legislativa do Estado de São
Paulo), deputado Cauê Macris
(PSDB), encerra sua gestão à fren-
te da Presidência do Parlamento
no próximo dia 15 de março, com
um recorde histórico: a economia
de R$ 460 milhões em dois biênios
(2017/2019 e 2019/2021). Somen-
te no último ano, foram poupados
R$ 202 milhões do Orçamento. No
ano anterior, 2019, foram R$
146,5 milhões, enquanto que, em
2018, foram R$ 106,4 milhões.
Em 2017, primeiro ano da gestão
e com Orçamento elaborado ante-
riormente, foram R$ 5,7 milhões.

De acordo com o deputado,
essa economia foi resultado de um
programa de gestão baseado no
tripé da inovação, transparência e
austeridade. Todas as ações e me-
didas das legislaturas atenderam
às três frentes de trabalho, confe-
rindo à Assembleia uma nova rea-
lidade. “Após quatro anos de ges-
tão, meu sentimento é de dever
cumprido. Deixamos nossa mar-
ca, que foi consolidada no tripé
da inovação, transparência e
austeridade. Esta caminhada
exigiu muita perseverança. Por
isso, agradeço a todos por esta
jornada”, disse Cauê Macris.

O parlamentar afirmou que os
investimentos em inovação foram
fundamentais para a economia de
quase meio bilhão de reais no pe-
ríodo. Quando assumiu a Presi-
dência, ele notou que precisava
substituir a gestão obsoleta e cara

por algo mais moderno e barato.
Foram investidos cerca de R$

45 milhões na troca de cabos, fia-
ção, computadores e equipamen-
tos. Um novo sistema de tecnolo-
gia da informação foi implantado
na Alesp, de forma a dar susten-
tação para os novos programas
de gestão administrativa e finan-
ceira, que permitem maior con-
trole, transparência e economia.

O Parlamento ganhou os pro-
gramas “Alesp Sem Papel”, “Alesp
Moderna” e “LegisRH”, conver-
sam entre si e permitem maior agi-
lidade e produtividade nas áreas
administrativa, financeira e de re-
cursos humanos da Assembleia
Legislativa de São Paulo. “Os in-
vestimentos deram uma nova re-
alidade para a Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo. Ti-
vemos o cuidado de fazer um pla-
no de longo prazo na área. Com
isso, o Parlamento paulista está
preparado para as mudanças e
transformações dos próximos
20 anos”, disse Cauê Macris.

AUSTERIDADE - As mu-
danças na gestão impactaram po-
sitivamente nos custos da Assem-
bleia Legislativa de São Paulo. As
despesas, que até 2017 consumi-
am quase 100% do Orçamento do
Legislativo, caíram para 88% qua-
tro anos depois, voltando para o
mesmo patamar de 2011, de R$
1,1 bilhão por ano. Para a redução
das despesas, contratos foram re-
negociados, licitações refeitas e até
o consumo de energia foi reduzi-

do. Um dos pontos mais impor-
tantes foi a queda nas despesas
com folha de pagamento, fruto da
extinção de cargos e novas re-
gras sobre férias e licença-prêmio.

As despesas com o RH re-
cuaram uma década. Até 2017,
elas representavam 91% do Or-
çamento. Em 2020, esse percen-
tual caiu para 80%. Já em 2010,
era de 81%. “Conseguimos fazer
mais com menos, trazendo qua-
lidade, agilidade, produtivida-
de e transparência”, disse Cauê.

Os custos com a comunicação

Cauê Macris realiza gestão com austeridade

Divulgação

e divulgação dos trabalhos legis-
lativos também caíram na gestão
do presidente Cauê Macris. Uma
nova forma de administração criou
a Rede Alesp, integrando todo o
sistema de comunicação do Legis-
lativo, economizando recursos. A
economia da Assembleia também
foi obtida em razão da redução de
gastos dos parlamentares. Em
2018, os valores chegaram a R$
38 milhões por ano. No entanto,
em 2019, caiu para R$ 24 milhões
e em 2020 chegou a R$ 21 milhões,
o menor valor da última década.

PANDEMIA

Deputados paulistas doaram
R$ 200 mi para combate,
afirma Alex de Madureira

O deputado estadual Alex de
Madureira, líder do Partido Soci-
al Democrático (PSD), na Assem-
bleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp), parabenizou
a gestão de Cauê Macris, que
conduziu a Alesp com maestria,
tratando todos os deputados
com muito respeito e não fazen-
do nenhum tipo de diferença
quanto a ideologia partidária de
cada um dos parlamentares.

“Com essa forma democrá-
tica de se gerir a casa parlamen-
tar, o presidente Cauê Macris
conseguiu fazer com que a
Alesp economizasse tantos re-
cursos que foram devolvidos

O Pelourinho de Pi-
racicaba era o sinal
de respeito e justiça
em 1816. A matriz
cristã de Piracicaba
sitou-se naquela épo-
ca onde está hoje a
Praça José Bonifá-
cio, próximo à fonte
e ao coreto, onde
anos mais tarde se-
ria instalado o Teatro
Santo Estevão. se-
gundo Guilherme Vit-
ti em "Manual de His-
tória Piracicabana",
"o pelourinho foi o
símbolo que era da
autoridade civil e si-
nal de independência
administrativa". No
seu entorno ficaram
a Casa da Câmara e
a Cadeia. Em 1816
ele si tuava-se no
centro da praça prin-
cipal de Piracicaba,
e "achando-se preparado,
lavrado e oitavado, de ma-
deira de cabreúva grosso, e
composto com quatro bra-
ços de ferro, com seus ar-
golões nas quatro faces,
tendo em cima do capitel
uma haste de ferro, susten-
tando um braço com um

PELOURINHO

FFFFFISCALIZAÇÃOISCALIZAÇÃOISCALIZAÇÃOISCALIZAÇÃOISCALIZAÇÃO     DADADADADA P P P P PREFEITURAREFEITURAREFEITURAREFEITURAREFEITURA

Empresa que faz a coleta de lixo é multada
A Prefeitura lavrou 12 autos

de infração contra a Ambiental,
empresa responsável pela coleta de
resíduos do município. No total,
os autos poderão gerar multa de
R$ 1,1 milhão à empresa. Entre as
irregularidades estão o tratamen-
to inadequado dos resíduos e o
recebimento sem autorização da
Prefeitura de resíduos industriais
na CTR (Central de Tratamento de
Resíduos), localizada no Ecoparque.

De acordo com o secretário
municipal de Defesa do Meio Am-
biente (Sedema), Marcos Yassuo

Kamogawa, irregularidades vi-
nham sendo levantadas pelo Mi-
nistério Público, o que levou a Ad-
ministração a intensificar a fiscali-
zação à empresa. Entre as infrações
constatadas está o aterramento dos
resíduos coletados, sem a separa-
ção de recicláveis. “O aterro sanitá-
rio de Piracicaba é destinado a re-
jeitos. Tudo o que é reciclável deve
ser separado antes de ir para o ater-
ro. A destinação sem o processo de
triagem é um descumprimento
contratual e também da licença am-
biental expedida pela Cetesb”, ex-

plicou Kamogawa. Ainda de acor-
do com o secretário, o valor que a
Prefeitura paga à empresa prevê a
coleta, separação e o aterro de re-
jeito. “Além do descumprimento à
licença, uma das maiores consequ-
ências da não separação dos resídu-
os é a redução do tempo de vida útil
do aterro. Isso gera ônus ao municí-
pio que no futuro terá que destinar
seu lixo a outro local”, ressalta.

Outra irregularidade consta-
tada pela fiscalização da Sedema é
o recebimento de resíduos de ou-
tros municípios sem a autorização

da Prefeitura de Piracicaba. Um
dos casos aconteceu em fevereiro,
quando um caminhão da Piraci-
caba Ambiental, que realiza coleta
de lixo da cidade de Jacareí, foi
flagrado descartando irregular-
mente 33,8 toneladas no aterro
de Piracicaba. Na ocasião, foi fei-
to Boletim de Ocorrência e a em-
presa foi notificada pela Prefeitu-
ra. A Prefeitura encaminhou os
autos de infração à Ambiental Pi-
racicaba e à agência reguladora
Ares PCJ e aguarda os trâmites de
apresentação do contraditório.

para os cofres do Estado e, uma
outra parte, utilizados em ações
de combate contra a Covid 19”,
frisou o deputado estadual.

“Também é importante lem-
brar que a Alesp foi o única as-
sembleia legis lat iva de todo
país a doar 30% dos salários
dos deputados para se comba-
ter o coronavírus. Nem o Con-
gresso nacional fez isso", res-
saltou Alex de Madureira. “E,
ainda, abrimos mãos de 40% da
verba de gabinete”, disse, ao
lembrar  que essas doações
somaram 200 milhões de reais
que contribuíram em ações de
enfrentamento a pandemia.

Alex de Madureira, líder do PSD: ações positivas na gestão de Cauê

Aldo Guimarães

cutelo e uma bandeirinha no
cimo, avendo-se preparado
todo o terreno e o mais ne-
cessário para o levantamen-
to do dito Pelourinho, com
assistência de grande parte
da nobreza". Nascia assim
a Vila Nova da Constituição.
(Edson Rontani Junior)
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Com 54 anos de história,
nasce um novo HFC
Nova marca do HFC traz modernidade sem
perder a tradição; hospital sentiu a necessidade de
atualizar a marca; incansável busca pela inovação

O complexo hospitalar do HFC é dos mais destacados do Interior do Estado de São Paulo

Divulgação

Agora, é o HFC Saúde

Lucimeire Peixoto, superintendente

Novos traços e formas foram
criados para representar e tradu-
zir o conceito e a tradição do Hos-
pital dos Fornecedores de Cana
de Piracicaba, que agora passa
a ser chamado de HFC Saúde.

A nova marca do HFC Saúde
faz parte de um amplo projeto de
revitalização da identidade visu-
al. “Tradicionalmente conhecido
em Piracicaba e região, o HFC pas-
sa por uma nova fase. Com 54 anos
de existência, o hospital se tornou
referência pela qualidade dos ser-
viços prestados e pela estrutura
hospitalar que possui. Para che-
gar até aqui, a diretoria sempre
esteve aberta às mudanças neces-
sárias para o desenvolvimento”,
disse o presidente José Coral.

Em meio a tantas transfor-
mações, o HFC sentiu a necessi-
dade de atualizar a marca, para
acompanhar a evolução que já
vem acontecendo, seja na estru-
tura com equipamentos cada vez
mais modernos ou no investi-
mento intelectual da equipe. “É
incansável a nossa busca pela
inovação, excelência e qualidade
nos atendimentos. A nova mar-
ca está relacionada com o propó-
sito de cuidar e encantar as pes-
soas. Traz uma identidade mais
moderna, que representa de for-
ma ainda mais integrada os nos-
sos valores”, explicou a superinten-
dente, Lucimeire Ravelli Peixoto.

Segundo os diretores consul-
tivos, Arnaldo Bortoletto e Moa-
cir Soave, o HFC Saúde inicia um
novo momento. Apesar da evo-
lução da marca, de ser um hos-
pital ainda mais moderno, o
compromisso com a qualidade e
a segurança continua o mesmo.

A IDENTIDADE -  Na
construção da identidade visual
do HFC Saúde o objetivo foi de-
senvolver uma marca que pu-
desse, de forma simples e dire-
ta representar os valores do
hospital. Era preciso uma mar-
ca facilmente aplicável e reco-
nhecida pela tradição do HFC.

A nova marca carrega em seu
corpo estrutural o arco, elemento
que já era utilizado pelo HFC. Ten-
do a flor como ideia base para o
desenvolvimento, o novo elemen-
to apresenta uma forma mais sim-
plificada, leve e orgânica, criando
ramificações e interações entre os

principais serviços oferecidos pelo
HFC Saúde. O símbolo, além de
representar uma flor, apresenta
também de maneira abstrata
uma cruz (cruz vermelha), ele-
mento universal usado para repre-
sentar hospital e a área da saúde.

A PALETA DE CORES - A
nova cor revela o segmento, o es-
pírito e a personalidade da marca,
comunicando seus valores e visão.
A cor azul cria um senso de segu-
rança e promove a confiança de
uma marca que já existe a 54 anos.
O azul pode ser associado a paz,
tranquilidade, serenidade, har-
monia, segurança e limpeza.

Transmite uma imagem de au-
toconfiança, integridade, fé,
destemor, idealismo prático e
grande atividade em seu meio.

Os seis principais serviços
do HFC Saúde passam a ser
chamados de: HFC Imagem,
HFCLAB, HFCMED, HFCON-
CO, HFCNEFRO e HFCMATER-
NO. Todos terão o mesmo sím-
bolo, porém cada uma com sua
cor própria. Isso vai ajudar a or-
ganizar e distinguir os setores,
deixando a comunicação visual
independente, mas ainda assim
interligada à marca central.

Somos o HFC Saúde!

Divulgação

Divulgação
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Um ano de pandemia e, todos os dias, um desafio
Até o último dia de 2020 a Equipe do Hospital dos Fornecedores de Cana atendeu 1657 casos confirmados da Covid-19

Em março de 2020 foi regis-
trado o primeiro caso de Covid-
19 no HFC. Desde então, todos
os dias é um novo desafio para
os profissionais de saúde que se
colocaram na linha de frente,
ajudando sem olhar a quem.

Até o último dia de 2020 a
Equipe do HFC atendeu 1657
casos confirmados da Covid-19.
“Foi um período extremamente
desgastante, tanto fisicamente
como emocionalmente. Essa é
uma doença que a gente não sa-
bia a qual era a melhor manei-
ra de manejar. Fomos nos aper-
feiçoando. Nesse meio tempo
muitos profissionais da saúde
adoeceram, outros perderam a
vida. Foi bem difícil”, disse o
infectologista do HFC Saúde,
Dr. Arnaldo Gouveia Júnior.

Até agora o HFC Saúde, pou-
co mais de 2000 pessoas vence-
ram a Covid-19. Essa marca re-
presenta muito mais que núme-
ros, significa que muitas famílias
tiveram medo de perder seus en-
tes queridos e confiaram no tra-
balho do HFC Saúde para cuidar
dessas pessoas”, disse o presiden-
te do HFC Saúde, José Coral.

PARCERIAS QUE NOS
AJUDAM A RESPIRAR - Esse
é também um momento para
agradecer todos que trilharam
este caminho conosco, que com
coragem enfrentam as dificul-
dades e obstáculos dessa histó-
ria que já tem 54 anos. Quere-
mos agradecer os nossos cola-
boradores próprios e terceiriza-
dos que todos os dias trabalha-
ram com responsabilidade,
compromisso e amor, indepen-
dentemente do momento em que
estamos passando. Excelentes

resultados só são obtidos quan-
do temos uma equipe focada.

É com o comprometimento
de todos que a cada dia conse-
guimos cumprir a nossa missão
que é a de oferecer assistência
à saúde com qualidade.  Nin-

guém consegue atingir o suces-
so sozinho ou somente com ta-
lento próprio, é necessária uma
equipe de profissionais que
atua de maneira corporativa e
leal. O HFC Saúde é abençoado
por Deus, por ter pessoas que

fazem do trabalho realizado no
hospital, um projeto de vida.

Os parceiros também são res-
ponsáveis pela superação conquis-
tada ao longo do caminho. O su-
cesso do trabalho também depen-
de de parceiros que acreditam nos

desafios e na capacidade do hos-
pital. As horas, os dias e os anos
são vividos com esforço e com par-
cerias firmadas ao longo dos anos
nos dão força e apoio para seguir
adiante com os nossos projetos.

Gratidão também aos paci-

entes que confiaram ao nosso
hospital um dos bens mais pre-
cioso da vida: a saúde. Nossa
equipe sempre está pronta para
acolher de forma humanizada
os pacientes e toda a família que
precisa de apoio e atenção.

Médicos Paulo Oliveira e Arnaldo Gouveia Junior, dedicação para salvar vidas José Coral: famílias confiam no trabalho do HFC

Fotos: Divulgação
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Dois mil pacientes venceram a Covid-19 no HFC
Em março o HFC chegou ao número de 2000 curados; primeiro paciente com Covid-19 foi atendido no HFC dia 06 de março de 2020

Chegar aos 2000 curados é
uma grande conquista, é um re-
flexo do envolvimento de toda equi-
pe multidisciplinar, que está na li-
nha de frente de uma doença de-
safiadora. Um esforço diário que
traz resultados positivos. “Nossa
equipe, desde o início da pande-
mia está focada e comprometida
com cada paciente. A marca de
2000 pessoas curadas representa
muito mais que números, signifi-
ca que muitas famílias tiveram
medo de perder seus entes queri-
dos e confiaram no trabalho do HFC
para cuidar dessas pessoas”, disse o
diretor técnico e coordenador das
UTI’s do HFC, Dr. Paulo Oliveira.

O primeiro paciente com di-
agnóstico da Covid-19 foi atendi-
do no HFC no dia 06 de março de
2020. E até hoje o desafio dessa
batalha continua. Os profissionais
de saúde do HFC foram treinados
e capacitados para o manejo com
os pacientes de Covid-19. O apren-
dizado para quem está na linha de
frente é constante. “Diretrizes fo-
ram definidas, um comitê interno
para orientações das ações de pre-
venção foi criado para direcionar
as ações de prevenção e tratamen-
to dos casos de Covid-19, mas to-
dos os dias estamos aprendendo a
lidar com a pandemia”, disse a ge-
rente assistencial, Luciane Torrano.

HISTÓRIAS — 2000 pes-
soas curadas. 2000 histórias de
pessoas que aprenderam com essa
doença. 2000 pessoas que muda-
ram hábitos e passaram a dar
mais valor à vida. Vamos conhe-
cer agora, três das 2000 pessoas
que venceram a Covid-19 no HFC.

DINAEL RICARDO MO-
NIZ - Dinael Ricardo Moniz, 48
anos, comerciante, diagnosticado
com a covid-19. Foram 12 dias in-
ternado na UTI do HFC, precisou
ser entubado, mas não desistiu de
viver. “Foram dias difíceis, a falta
de ar era tão forte que achei que
iria morrer. Eu só tenho a agrade-
cer a Deus e a toda equipe do HFC
que me acolheu e me acalmou nos
momentos de aflição”, disse ele.

Hoje seu Dinael ainda se for-
talece, mas já voltou para a sua
banca de frutas e legumes no
Mercado Municipal de Piracica-
ba. “Minha maior alegria é po-
der voltar a atender meus clien-
tes. Aprendi que devemos ter
mais cuidado com a nossa pró-
pria higiene, lavar as mãos sem-
pre, usar álcool em gel e valori-
zar ainda mais a vida”, disse ele.

CARLOS ANTÔNIO DOS
SANTOS E NEIDE NANCI
SOUSA SANTOS - Carlos An-
tônio dos Santos, 52 nos e Neide
Nanci Sousa Santos, 50 anos são
casados há 27 anos e não se sepa-
raram nem mesmo na hora de
enfrentar a Covid-19. Os dois fo-
ram infectados pelo vírus. O Car-
los foi o primeiro a ser internado e
logo depois quem adoeceu foi a
Neide. “Antes de saber que estava
com a covid, meu marido já es-
tava internado, muito ruim, com
os pulmões comprometidos. Eu
sabia que o estado de saúde dele
era grave”, lembra a Dona Neide.

O casal foi internado e entu-
bado na UTI do HFC. Os dois ti-
veram agravamento da doença,
passaram a maior parte dos dias

Fotos: Divulgação

Dinael Ricardo Moniz, paciente

Carlos Antônio dos Santos e Neide Nanci Sousa Santos, pacientes

Luciano Marangoni Moreno, paciente

sedados. “Eu não sabia no come-
ço que ela também havia sido in-
ternada. Eu fiquei 30 dias no HFC
e ela 24 dias. Só temos a agrade-
cer pelo milagre de estarmos vi-
vos. Passamos a dar mais valor
para o hoje, para o momento, para
a nossa família e para o que real-
mente importa”, disse o Carlos.

E  e le  d isse  a inda  que
aprendeu muito. “Eu usava a
mesma máscara durante uma
semana, não dava importân-
cia para a questão da higiene
das mãos, mas agora vejo o
quanto tudo isso é importante”.

LUCIANO MARANGO-
NI MORENO - Luciano Ma-
rangoni Moreno, 41 anos, geren-
te de Recursos Humanos pen-
sava, que mesmo que fosse con-
taminado pelo Coronavírus, não
teria complicações, por ser mais
jovem e por não ter nenhum
problema de saúde. Mas esse ví-
rus não escolhe idade, raça,
nem classe social. “Cheguei a ir
no HFC duas vezes e acabei sen-
do internado. Tive que ficar um
dia na UTI, porque estava com
muitas dificuldades para respi-
rar. Os outros dias fiquei no
quarto, mas só podia falar por
telefone, já que o protocolo dos
hospitais não permitia visi-
tas”, lembra o gerente de RH.

Ele ficou seis dias internado
no HFC, recebendo todo suporte
dos profissionais da saúde. “Per-
cebi na prática que a gente não tem
controle sobre essa doença. Não
tem remédio específico para o tra-
tamento da covid-19. Por isso,
se cuidar é a melhor prevenção”.

DDDDDESCANSOESCANSOESCANSOESCANSOESCANSO

Novo Espaço Convivência entregue
aos colaboradores do HFC Saúde

A jornada dos profissio-
nais que trabalham na área da
saúde é intensa, exige aten-
ção, disciplina e muita dedi-
cação. Os profissionais do
HFC Saúde agora contam
com um novo Espaço Convi-
vência, um ambiente agradá-
vel e confortável para aliviar o
estresse da rotina diária. “No
intervalo de descanso, os pro-
fissionais podem se desconec-
tar um pouco do trabalho. São
momentos de alívio e relaxa-
mento. Isso, ajuda o profissio-
nal a retornar as atividades

com mais atenção”, explicou o pre-
sidente do HFC Saúde, José Coral.

No Espaço Convivência os co-
laboradores terão à disposição jo-
gos e computadores para pesquisa
e leitura. Também será um local
de acesso ao celular, além de con-
tar com poltronas para descanso.
“Estamos muito felizes com esse
novo ambiente, onde podemos re-
laxar, praticar atividades que nos
distraem e fazem bem. É um mo-
mento de renovar as energias e vol-
tar ao trabalho revigorado”, disse
a colaboradora, Priscila Favere.

O novo espaço conta também

com uma estrutura ampla com
mesas e cadeiras para os profissio-
nais realizarem suas refeições. Além
do mais, o local contará com micro-
ondas, geladeiras e freezers para o
armazenamento das refeições.

Em meio a pandemia, os lo-
cais da Sala de Convivência res-
peitam todos os protocolos de
distanciamento e higiene para a
segurança dos colaboradores.
“Um local estruturado, prepara-
do com todo carinho para rece-
ber os colaboradores, que todos
os dias fazem a diferença dentro
do HFC Saúde”, concluiu Coral.

Diretoria do HFC Saúde: tudo em benefício da instituição

Divulgação
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Estamos nos referindo à cidade de Palmeira d’Oeste, na
região da cidade de Jales, no noroeste do Estado paulista,
a 620 km da capital. Tem atraído turistas devido à nature-
za exuberante existente na região que é banhada pelo Rio
São José dos Dourados. Tem pesqueiros cercados de ver-
de, onde a prática esportiva está presente. O citado rio,
dizem, é o único onde ainda se pesca o Dourado. Palmeira
d’Oeste ainda se destaca por sua Feira da Uva, um dos
eventos mais tradicionais da região que reúne em épocas
normais mais de 20 mil pessoas durante os três dias de
festa. Imagine você que naquele município existem 200
produtores de uvas de inúmeras variedades de sabores.

TURISMO EM STURISMO EM STURISMO EM STURISMO EM STURISMO EM SANTANTANTANTANTA CLARAA CLARAA CLARAA CLARAA CLARA

Onde o rio Grande se encontra com o rio Paranaíba para
formar o rio Paraná lembramos que é também onde se
encontram três Estados: São Paulo, Minas Gerais e Mato
Grosso do Sul. É justamente aí, no extremo noroeste do
Estado paulista, que se encontra Santa Clara d’Oeste, uma
graciosa cidade ingressada no rol das com potencial turís-
tico respeitável e de clima adorável. A cidade se organizou
para receber os visitantes. Tem agradado tanto, que muita
gente lá se instalou em elevado número de ranchos.

PESCA É AQUI!PESCA É AQUI!PESCA É AQUI!PESCA É AQUI!PESCA É AQUI!

O município de Santa Clara d’Oeste além de grande número
de ranchos de veraneio, tem várias pousadas e um ótimo Clu-
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Quem crê tem a vida eterna
Celebramos o tempo quares-

mal, em preparação à Páscoa de
Jesus – memória de sua paixão,
morte e ressurreição. Neste 4º
Domingo da Quaresma, o evan-
gelho (Jo 3,14-21) nos ensina
que Jesus será levantado na
cruz para que todo aquele que
nele crer tenha a vida eterna.

Nessa elevação, o evangelis-
ta acentua a vitória sobre o prín-
cipe deste mundo, revelando que
a cruz não é lugar de humilha-
ção, mas sim de glorificação. Na
cruz somos convidados a olhar
para o Salvador. Olhar quer di-
zer acreditar nele, aceitar com
fé a mensagem que ele nos diri-
ge. Acreditar é identificar a
própria vida com a de Cristo.

Na segunda parte da nar-
rativa, o evangelista ressalta o
amor de Deus por nós: “De tal
modo Deus amou o mundo que
lhe deu seu Filho único, para que
todo o que nele crer não pere-
ça, mas tenha a vida eterna.”

Olhemos para Cristo ergui-
do na cruz. Compreendamos
sua proposta e deixemo-nos pe-
netrar pela sua verdade que nos
salva e nos liberta, “pois Deus
não enviou seu Filho ao mundo
para condená-lo, mas para que
o mundo seja salvo por Ele”.

Jesus suspenso na cruz se
manifesta como sinal de salva-
ção para quem se volta para Ele
com fé. Em cada palavra, gesto e
atitude de Jesus, manifesta-se o
amor de Deus por nós. Esse amor
é universal pois não exclui nin-
guém: seu Reino é para todos.

Muitas vezes somos nós
que nos excluímos da presen-
ça de Deus e nos fechamos
diante desse amor, preferin-
do as trevas à luz.  Mas o
amor de Deus é tão imenso
que Ele sempre de novo acre-
dita no ser humano, pois Je-
sus continua a se entregar por
nós todos os dias e pede que
façamos o mesmo pelos irmãos.

IGREJA EM NOTÍCIAS
VISITA DO BISPO 1 – Para
conhecer a realidade das 69 pa-
róquias dos 15 municípios que
compõem a Diocese de Piracica-
ba, o bispo diocesano, Dom De-
vair Araújo da Fonseca começou
na última semana de fevereiro
uma série de visitas. Constam
da programação, reunião com
o pároco e celebração eucarísti-
ca com a comunidade. Em al-
gumas cidades ocorre também
uma cordial visita às prefeituras.

VISITA DO BISPO 2 – Du-
rante visita à Paróquia São Joa-
quim, em Santa Gertrudes, no
último dia 7, Dom Devair minis-
trou o sacramento da Crisma pela
primeira vez na diocese, desde a
sua posse, ocorrida em janeiro.

CRISMA – Desde o dia 25 de
fevereiro estão em vigor as no-
vas orientações prático-litúrgicas
para a celebração do Sacramento
da Confirmação (Crisma) nas pa-
róquias da Diocese de Piracicaba.
Acesse diocesedepiracicaba.org.br
e conheça as novas orientações.

SEMINÁRIO TEOLÓGICO –
No próximo dia 19 de março, o
Seminário Teológico “São José”
completa 40 anos. Para comemo-
rar a data acontecerá celebração
eucarística presidida pelo bispo
diocesano Dom Devair Araújo
da Fonseca, às 11h, na capela do
seminário. A missa será concele-
brada pelo bispo emérito Dom
Fernando Mason, pelo reitor do
seminário teológico, padre Ma-
teus Kerches Nicolucci e pa-
dres formadores que fizeram
parte da história do seminário.

CONFISSÕES - O tempo da
Quaresma propõe conversão e re-
conciliação com Deus, com a Igre-
ja e com os irmãos. É neste tem-
po oportuno que somos chama-
dos a repensar nossa postura
como cristãos. As regiões pasto-
rais da Diocese de Piracicaba de-
senvolveram um cronograma
especial para atender os fiéis que
buscam o Sacramento da Recon-
ciliação. Devido à pandemia da

Covid-19, serão seguidas as re-
comendações sanitárias, de dis-
tanciamento e número reduzido
de fiéis nos templos. O cronogra-
ma está disponível no site da dio-
cese, diocesedepiracicaba.org.br.

SÃO JOSÉ 1 - O dia 19 de
março é a festa litúrgica de São
José, pai adotivo de Jesus, es-
poso de Maria Santíssima, ser-
vo sábio e fiel que o Senhor fez
chefe de sua família. Pela fé,
mereceu ser o guardião da pro-
messa realizada no mistério da
salvação. A Bíblia fala pouco dele,
mas o suficiente para revelar sua
grande missão, dando-lhe o
maior título: “o homem justo”.

SÃO JOSÉ 2 - Na Diocese de
Piracicaba, seis paróquias têm
São José como seu padroeiro:
duas em Piracicaba e uma em Co-
rumbataí, Rio Claro, Santa Bár-
bara d’Oeste e São Pedro. Pro-
gramações especiais foram orga-
nizadas para celebrar o dia de
São José. Para saber mais, aces-
se diocesedepiracicaba.org.br.

ANO DE SÃO JOSÉ 1 - Com o
decreto Quemadmodum Deus,
assinado em 8 de dezembro de
1870, o Beato Pio IX declarou o
Esposo de Maria como Padroei-
ro da Igreja Católica. Para cele-
brar os 150 anos dessa declara-
ção, o Papa Francisco convocou
um “Ano” especial dedicado a São
José, de 8 de dezembro de 2020
a 8 de dezembro de 2021, atra-
vés da Carta apostólica “Patris-
corde – Com coração de Pai”.

ANO DE SÃO JOSÉ 2 - Ao
longo deste ano algumas pa-
róquias na diocese organiza-
ram atividades. A Paróquia
São José, de Santa Bárbara
d’Oeste realizará, todo dia 19
de cada mês, Missa votiva de
São José, abordando um tema
da vida do santo. Em Corum-
bataí, também todo dia 19 de
cada mês, haverá celebração
especial em cada comunidade da
paróquia, com encerramento na
igreja matriz, em dezembro.

Palmeira d’ Oeste capital regional da Uva

Thermas Clube de Santa Clara d’ Oeste

be Náutico. Ao longo das margens dos seus rios existem mais
de 70 pontos especiais para a pesca que, aliás, é o seu maior
atrativo. É também onde encontramos as mais variadas espé-
cies de peixes, com destaque para o tucunaré amarelo, o tucu-
naré azul e o pacu. Visitar Santa Clara d’Oeste após a pande-
mia, curtir as suas festas e festivais desfrutando da natureza é
o que se chama de “higiene mental” com todas as letras.

PPPPPAAAAATRTRTRTRTROCÍNIO POCÍNIO POCÍNIO POCÍNIO POCÍNIO PAAAAAULISTULISTULISTULISTULISTA (SP)A (SP)A (SP)A (SP)A (SP)

Este é um dos ‘Município de Interesse Turístico’, localizado
no nordeste do Estado de São Paulo com inúmeras serras,
cachoeiras, riachos e árvores nativas que compõem um ce-
nário exuberante e abriga animais de várias espécies. É Pa-
trocínio Paulista com uma natureza rica e ainda pouco explo-
rada por turistas, ela reserva encantos que vêm sendo agora
descobertos. Em um raio não maior de dois quilômetros da
cidade, é possível cavalgar por estradas de terra observan-
do-se belas paisagens, ou, para quem preferir, um passeio
mais emocionante optando-se por jipes ou motocicletas. Du-
rante o percurso é possível se refrescar em cachoeiras, ria-
chos e rios, em épocas normais bem frequentadas. Conheça
Patrocínio Paulista em sua primeira oportunidade.

ARARAQUARA E O CIETARARAQUARA E O CIETARARAQUARA E O CIETARARAQUARA E O CIETARARAQUARA E O CIET

A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo tem um
‘Centro de Inteligência da Economia do Turismo”, abreviado
por CIET. Recentemente, aquele Centro mobilizou o municí-
pio de Araraquara onde foram preenchidos 302 formulários
on-line, com 53,97% de mulheres, sendo que 32,31% infor-
maram ter pós-graduação. Dado importante a destacar em
Araraquara é o fato de quase 80% dos entrevistados infor-
maram que o Turismo é bom para os moradores e bom para
a cidade, inclusive na economia e na geração de empregos.
Outras vinte cidades da região também participaram. Em todo
o Estado, a Pesquisa de Percepção do Turismo recebeu 11.252
formulários preenchidos por moradores de 183 cidades.

Entardecer em Santa Clara d’ Oeste

Homenagem aos garimpeiros que iniciaram Patrocínio Paulista

Museu Histórico em Araraquara.  Foto de Paulo Li
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Prefeito Dr. Alcides, diagnosticado,
está em unidade semi-intensiva
Falta de vagas na cidade e na região, obrigou o prefeito a ser internado em São Paulo – quadro clínico ainda inspira cuidados

O prefeito Dr. Alcides de
Moura Campos Junior foi di-
agnosticado com coronavírus
na última sexta (5), e acabou
sendo hospitalizado na terça-
feira, 9, no Hospital Benefi-
cência  Portuguesa em São
Paulo. Após realizar exames
preliminares no domingo, 7,
ele seguiu com tratamento re-
sidencial. Porém, devido à ins-
tabilidade na saturação do
oxigênio, novos exames reali-
zados confirmaram a necessi-
dade de internação na UTI,
em razão do comprometimen-
to das funções pulmonares.

Em virtude da inexistência
de vagas na UTI local e tam-
bém nos centros de referência
da região, foi necessário recor-
rer ao hospital em São Paulo.

O quadro clínico é estável,
porém ainda inspira cuidados. O
prefeito está agora internado na
unidade semi-intensiva, apresen-
tando boa resposta terapêutica.

Dr. Alcides optou por não
tomar a vacina, já disponível
aos profissionais de saúde, para
que mais pessoas pudessem ter
acesso ao imunizante, diante
das poucas doses ainda entre-
gues pelo Governo do Estado
e Ministério da Saúde e da
grande procura da população.

Sua esposa e primeira-
dama, Dra. Maria Lucia Zu-
gliani de Moura Campos, que
também contraiu Covid-19, e
o  v i c e - p r e f e i t o  C a r l i n h o s
Rugolo, que teve coronavírus
há duas semanas com sinto-
mas leves, já estão curados e
sem transmitir a doença.

Laranjal Paulista passa
esta semana de duas mil do-
ses aplicadas da vacina con-
tra o coronavírus. Confira os
detalhes na versão atualizada
do vacinômetro. A imunização
segue esta semana para os
idosos entre 75 e 77 anos,
também para as pessoas

PANDEMIA

2.268 pessoas vacinadas na cidade

Pelo quinto ano consecuti-
vo, as garis e trabalhadoras da
Cooperativa de Reciclagem de
Laranjal Paulista, Corel, foram
homenageadas pelo Fundo So-
cial de Solidariedade, no Dia
Internacional da Mulher. O
projeto, idealizado pela presi-
dente do Fundo, Dra. Maria
Lúcia Zugliani de Moura Cam-
pos, pela primeira vez teve a au-
sência do prefeito Dr. Alcides de
Moura Campos Junior e da pró-
pria primeira-dama, que estão
em tratamento por conta da CO-
VID-19. Eles enviaram mensa-
gem às participantes. Também
devido à pandemia o dia da be-
leza, que já virou tradição nes-
ta ação, não pôde ser realizado.

As mulheres foram recebidas
com um delicioso café da manhã
e receberam uma camiseta e um
kit de proteção ao coronavírus
com máscara e álcool 70%. O
evento foi realizado observando
todas as medidas protetivas.

A iniciativa contou com o
apoio da Farmácia Santa Paula
que patrocinou as camisetas.

FAIXA NA MATRIZ — O
Fundo Social de Solidariedade de
Laranjal Paulista também prepa-
rou uma homenagem especial e
inusitada às mulheres do municí-
pio. Faixas alusivas ao Dia Inter-
nacional da Mulher foram insta-
ladas na marquise na Igreja Ma-
triz.  O objetivo foi chamar a aten-
ção de toda comunidade sobre a
importância conscientização, refle-
xão, garantia de direitos e equida-
de para todas as mulheres. A ini-
ciativa conta com o apoio e parti-
cipação da Paróquia São João
Batista, Jumirim Malhas, Farmá-
cia Santa Paula e William Bento.

SAÚDE — As servidoras do
setor de saúde também receberam
lembrancinhas pelo Dia Interna-
cional da Mulher. O objetivo da
mobilização é destacar a data e
reconhecer a importância da atu-
ação das mulheres junto ao poder
público, em especial na garantia do
acesso universal à saúde e en-
frentamento à pandemia do co-
ronavírus. A homenagem foi
uma iniciativa da Prefeitura de
Laranjal Paulista e Instituto Alpha.

SSSSSERVIDORASERVIDORASERVIDORASERVIDORASERVIDORAS

Dia da Mulher tem
comemorações especiais

Fotos: Divulgação

Homenagem às mulheres na Saúde

No Fundo Social, homenagem às mulheres

Homenagem foi do CRAS Vila Zalla e Vó Carola

Faixa na Igreja, em homenagem às mulheres

A Prefeitura de Laranjal
Paulista, através da Secretaria de
Promoção Social, preparou uma
homenagem às mulheres que
participam dos serviços ofereci-
dos pelo CRAS “Vila Zalla” e “Vó
Carola”, em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher. Elas
receberam também um kit de hi-
giene pessoal e itens de preven-
ção à propagação da Covid-19.

Diante de um cenário em que
a distância e o isolamento preci-
sam ser adotados, os CRAS têm
buscado iniciativas para inovar al-
gumas ações para que esse tempo
difícil passe com menos impacto.

O objetivo é assegurar a con-
tinuidade dos vínculos, reali-
zando ações que fortaleçam a
convivência familiar em tempo
de confinamento. Entre as es-
tratégias, está a realização de
visitas domiciliares para deter-
minados casos, atendimento re-
moto via comunicação através
do WhatsApp e ligações telefô-
nicas, com o objetivo de manter
contato ativo com os usuários,
podendo dessa forma amenizar
a sensação de distanciamento.

Os Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos ofer-
tados pelos CRAS são direciona-
dos tanto para idosos como para
crianças, sempre desenvolvendo
atividades que contribuam para
autonomia e sociabilidades, con-
vívio comunitário e na preven-
ção de situações de risco social.

Para mais informações, pro-
cure o CRAS mais próximo da sua
casa. CRAS “Vó Carola”, Rua Go-
vernador Pedro de Toledo, 1.400,
Bairro da Ponte, telefone (15)
3283-7892. CRAS “Vila Zalla”,
Rua Bartolomeu de Gusmão, 15,
Centro, telefone (15) 3283.4347.
Escola “Galpão das Artes”, Rua
Borges de Medeiros, 110, Centro.

MMMMMULHERULHERULHERULHERULHER

Assistidas
pelo CRAS
recebem
homenagem

Divulgação

com idades superiores que ain-
da não receberam a vacina,
além da segunda dose para os
profissionais de saúde e idosos
com mais de 90 anos.  A vaci-
nação acontece no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes “Anizio Gar-
pelli”, que fica na Rua Guilher-
me Marconi, nº 30, de segunda

à sexta-feira, das 8h às 16h. É
necessário levar RG, CPF e
Cartão SUS. Os idosos aca-
mados deverão entrar em
contato com a unidade bási-
ca de saúde mais próxima de
sua casa, para solicitar o
agendamento. As aplicações
serão realizadas em domicílio.

Divulgação
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Alex de Madureira teve audiência
sobre o programa Novas Vicinais
Reunião com o secretário de Logística e Transportes, João Octaviano,
acompanhado por autoridades de várias regiões do Estado de São Paulo

Na tarde de quarta (10), o
deputado Alex de Madureira
teve uma audiência com o Se-
cretário Estadual de Logística
e Transportes, João Octaviano
Machado Neto, sobre o progra-
ma “Novas Vicinais”, do Go-
verno do Estado de São Paulo,
voltado para a recuperação das
estradas vicinais paulistas.

A reunião aconteceu de ma-
neira virtual e o deputado estadu-
al que é líder do Partido Social
Democrático (PSD) na Assembleia
Legislativa do Estado de São Pau-
lo (Alesp), participou de seu gabi-
nete, tendo sido acompanhado por
autoridades e lideranças de vári-
as região do Estado de São Paulo.

Lançado pelo Departamen-
to de Estradas de Rodagem
(DER), órgão da Secretaria Es-
tadual de Logística e Transpor-
tes, a apresentação do projeto
geral do programa aconteceu no
mês passado (dia 2 de fevereiro)
e prevê recuperar todas as estra-
das vicinais do Estado. A previ-
são do Departamento de Estradas
de Rodagem é que o edital de lici-
tação, do primeiro lote, seja publi-
cado ainda neste mês de março.

Deputado Alex de Madureira é líder do PSD na Alesp

Aldo Guimarães

O programa foi criado após
amplo levantamento realizado pelo
DER e serviu de base para a for-
mação de uma nova matriz logís-
tica de São Paulo. A prioridade
será para vicinais que ligam po-
los geradores de serviços e rodo-
vias estaduais, além de estradas
que dão acesso a municípios.

“As estradas vicinais têm im-
portância significativa no interior
e litoral de São Paulo. Elas são
usadas para o escoamento da pro-
dução agrícola, deslocamento da
população aos centros urbanos e
acesso para consumo e fomento ao
turismo”, disse Alex de Madureira.

O Novas Vicinais foi criado
estrategicamente pelo Governo
de SP para ajudar a Prefeituras
a modernizar estas estradas, que
são de responsabilidade munici-
pal. Importantes para o desen-
volvimento econômico do Esta-
do, estas vias fazem parte da
nova matriz logística rodoviária
integrada em todo o Estado.

MMMMMOÇÃOOÇÃOOÇÃOOÇÃOOÇÃO

Bebel apoia movimento de
trabalhadores de aplicativos

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) protocolou nessa
semana moção de apoio ao movi-
mento desencadeado por traba-
lhadores de aplicativos, na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo, em
que pedem melhores condições de
trabalho e reajuste nas tarifas pe-
los serviços prestados. No docu-
mento, também dirigido às em-
presas de aplicativos, a parlamen-
tar ressalta seu apoio aos traba-
lhadores e faz apelo para que as
reivindicações sejam atendidas.

Na moção, Bebel destaca que
o “o movimento dos motoristas de
aplicativos, organizado pela Asso-
ciação dos Motoristas de Aplicati-
vos de Piracicaba (AMP) e Associ-
ação dos Motoristas Particulares
do Interior de São Paulo (AMPI-
ESP), que reivindica aumento da
tarifa mínima das viagens e maior
repasse para os condutores é mais

do que justa, até porque os preços
dos combustíveis não param de
subir e têm impacto direto nos cus-
tos desta importante categoria de
trabalhadores”, diz, lembrando
que no último dia cinco, inclusive,
cerca de trabalhadores promove-
ram manifestação pelas ruas de
Piracicaba, cobrando “mais segu-
rança”, “ubers unidos” e “melho-
res taxas”, inclusive deixando cla-
ro que o valor atual da tarifa mí-
nima paga aos condutores, que é
de R$ 3,75, é insuficiente até para
arcar com o custo do combustível.

Bebel diz também que no mo-
mento crítico que o país atraves-
sa, agravado pelo agravamento
da pandemia do novo coronaví-
rus, “considero fundamental que
a Assembleia Legislativa preste
seu apoio e solidariedade a esses
trabalhadores, razão pela qual
apresento a seguinte moção”.

Divulgação

Bebel protocolou moção de apoio aos trabalhadores de aplicativos

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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Conserto fogão
a gás... Pedro
Tel. e zap (19)
9 9696 2179

ou (19)
9 9654  2692

Alugo apartamento
no Guarujá contendo

3 quartos, dois
banheiros, garagem,

100 metros
da praia. Fone:
19 99705-4711

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

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

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

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

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

VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro tratar : (19) 9.9665.8116
------------------------------------------
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 PI-
RACICABA -  com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quar-
to de ferramentas. Piscina infan-
til, 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 coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esporti-
va. Recem reformado. A duas qua-
dras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermerca-
do Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ôni-
bus. Contatos: (19) 99897-1417 Ali-
ne 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.
------------------------------------------

ABANDONO DE EMPREGO

A empresa Possignolo Instalações Prediais Ltda, CNPJ
08.785.680/0001-08, Rua Dr. Paulo Pinto, Nº 2770, Bairro Vila
Independência, Piracicaba/SP, CEP 13.418-050, vem através
deste comunicar o funcionário Adimar Pereira Dos Santos, CPF
401.571.438-56, RG 52.245.749-6, CTPS 00090090, Série 00307/
SP, residente na Rua Pau Brasil,  Nº 447, Bairro Bosque do Le-
nheiro , Piracicaba/SP, que houve tentativa de contato através de
convocação de comparecimento enviada via correio com AR na
data 11/03/2020 2021 e publicação em jornal de veiculação
nesta cidade na data13/03/2021, esgotados assim nossos re-
cursos de localização do mesmo e tendo em vista encontrar-
se em local não sabido, informamos que está rescindido seu
contrato de trabalho, caracterizando ABANDONO DE EMPRE-
GO devido suas faltas injustificadas desde do dia  04 de Feve-
reiro de 2021, nos termos do artigo 482 letra ”I” da CLT.

CONSÓRCIO DE IMÓVEL CONTEMPLADO
CRÉDITO DE R$ 416 MIL PARA COMPRAR,

CONSTRUIR, QUITAR, OU REFINANCIAR

R$ 54 MIL + PARCELAS - 19 99931 2397

EXPRESSO PIRACICABANO DE TRANSPORTE S/A

CNPJ 54.369.269/0001-79 – NIRE 35.300.014.073

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA-CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas à se reunirem em 30/04/2021,
às 15:00  horas, na sede social, Piracicaba/SP, para: a) Exa-
me, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial e Demonstrações Financeiras referente ao exer-
cício encerrado em 31/12/2020;b) Destinação do Resultado
Líquido do Exercício; c) outros assuntos de interesse social.
Encontram-se à disposição os documentos a que se refere
o art.133 da Lei 6404/76. Piracicaba, 10 de março de
2021.Ana Maria Giannetti Romani-Diretora Presidente.

MENINA LIVIA MARIA PONCE NAS-
CIMENTO faleceu anteontem, na cida-
de de Campinas/SP, filha do Sr. Helio
Alves da Nascimento e da Sra. Josia-
ne Ponce. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o féretro às
09h00 da sala “C” do Velório do Cemi-
tério Parque da Ressurreição, para a
referida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA.  F ILOMENA FAULA FRACA-
RO faleceu anteontem, na cidade de
São Paulo - SP, contava 70 anos, fi-
lha dos finados Sr. Jose Faula de Oli-
veira e da Sra. Eufrasia de Oliveira,
era casada com o Sr. Marcelino Ata-
manczuk  F raca ro ,  de i xa  os  f i l hos :
Di lma Fracaro Br i to ,  casada com o
Sr. Jose Antonio Rodrigues de Brito;
Ione Fracaro Faria, casada com o Sr.
Evanildo de Faria e Alan Fracaro, ca-
sado com a Sra. Ana Paula Brogio Fra-
caro. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem às 09h00 no Cemitério Munici-
pal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LUZIA DE ARRUDA MANARIN
faleceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 81 anos, filha dos finados Sr. Ave-
lino de Arruda e da Sra. Julia Bonfiglio
Arruda, era casada com o Sr. Alcides
Manarin, deixa os filhos: Antonio Eduar-

do Manarin, casado com a Sra. Jussa-
ra Spadã Manarin e Julio Cesar Mana-
rin, casado com a Sra. Renata Cardoso
de Souza Manarin. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala 02, para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA DE LURDES MATHIAS
FELICIANO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 75 anos, filha dos fi-
nados Sr. Luiz Mathias e da Sra. Maria
Benedita Pedro Mathias, era casada
com o Sr. Jose Feliciano, deixa a fi-
lha: Ana Maria Feliciano. Deixa irmãos,
demais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 13h30 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Cemitério Mu-
nicipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JEFERSON PIVETTA faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 46 anos,
filho do Sr. Eduardo Pivetta e da Sra.
Marelinda Fonseca. Deixa irmãos, cu-
nhados, sobrinhos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o féretro às
09h30 da sala 03 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezende, para
a referida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. SERGIO CASTRO ROSA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 88 anos,
filho dos finados Sr. Fernando Castro
Rosa e da Sra. Isabel Castro Rosa,
era casado com a Sra. Maria Battistini
Castro Rosa; deixa os f i lhos: Sergio
Battistini Castro Rosa e Celso Battisti-
n i  Castro Rosa, casado com a Sra.
Regina Marta Rigobello Castro Rosa.
Deixa netos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi  real izado
ontem, às 16h00 no Cemitério Jardim
da Colina na cidade de São Bernardo
do Campo – SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA BERGAMASCO BONAZ-
ZI faleceu ontem, nesta cidade, contava
94 anos, filha dos finados Sr. Luiz Berga-
masco e da Sra. Anna Julia Bergamasco,
era viúva do Sr. Emilio Bonazzi, deixa os
filhos: Irineu Ulisses Bonazzi, casado com
a Sra. Marcia dos Santos Bonazzi; Neu-
sa Bonazzi Bragatto, casada com o Sr.
Valdir Bragatto; José Aurelio Bonazzi;
Antonio Luis Bonazzi, casado com a Sra.
Mirtes Maria Camargo Bonazzi; Nilva
Maria Bonazzi Morais, casada com o
Deputado Estadual: Roberto Turchi de
Morais e Emilio Carlos Bonazzi, casado
com a Sra. Celia Polizel Bonazzi. Deixa
10 netos, 07 bisnetos, irmã, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem, tendo saí-
do o féretro às 17h00 do Velório da Sau-
dade, sala “06” para o Cemitério Muni-

cipal da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. IRMA ALBERTINI PELLEGRINI
faleceu ontem, nesta cidade, contava 89
anos, filha dos finados Sr. Emilio Alberti-
ni e da Sra. Maria Benedicta Albertini,
era viúva do Sr. Augusto Pellegrini; dei-
xa os filhos: Roseli Pellegrini Caldana,
casada com o Sr. Euclides Caldana e
Odair Sergio Pellegrini. Deixa irmãos,
cunhados, sobrinhos, netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 da sala “D” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JORGE SANCHES faleceu anteon-
tem, na cidade de Pouso Alegre – MG,
contava 70 anos, filho dos finados Sr.
José Sanches e da Sra. Idalina Spada
Sanches, era viúvo da Sra. Claudete
Scaramelli Sanches; deixa os filhos: Dar-
lene Scaramelli Sanches, casada com o
Sr. Marcelo Coletti e Fabiano Scaramelli
Sanches, casado com a Sra. Andreia
Teixeira Sanches. Deixa os netos Diego
e João Victor, irmã, cunhado, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Sua Cerimô-
nia de Cremação será realizada hoje,
saindo o féretro às 13h00 do Velório Par-
que da Ressurreição sala “A”, para o
Crematório Unidas de Piracicaba – SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. DIRCEU VALERIANO faleceu an-
teontem na cidade de Piracicaba, aos
62 anos de idade e era casado com a
Sra. Valeria Domingues Fabri Valeria-
no. Era filho do Sr. Osvaldo Valeriano e
da Sra. Maria Ambrózio Valeriano, já
falecida. Deixa ainda irmãos, sobrinhos
e demais parentes. O seu corpo foi trans-
ladado em auto fúnebre para a cidade de
Santa Maria da Serra e o seu sepulta-
mento deu-se ontem as 13:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório Municipal de
Santa Maria da Serra seguindo para o
Cemitério Municipal naquela localidade,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. EVA COLINA DE JESUS CRUZ
faleceu anteontem na cidade de Rio das
Pedras, aos 82 anos de idade e era
casada com Sr. João Souza Cruz. Era
filha do Sr. Jose Antônio da Silva e da
Sra. Enedina Sulina de Jesus, faleci-
dos. Deixou os filhos: Edivaldo Souza
Cruz, Antônia Souza Cruz, Juarez Sou-
za Cruz, Natalia Souza Cruz, Maria de
Lourdes Souza Cruz da Silva, Josias
Jesus Cruz. Deixa ainda netos, bisne-
tos e demais parentes.   O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre para a ci-
dade de Mombuca e o seu sepultamento
deu-se ontem as 11:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de Mom-

buca seguindo para o Cemitério Munici-
pal, onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. DURVALINO FERNANDES DA
FONSECA faleceu anteontem na cidade
de Rio Claro aos 72 anos de idade e era
casado com a Sra. Clarice Marque da
Fonseca. Era filho do Sr. Benedito Fer-
nandes da Fonseca e da Sra. Alcina Ro-
que, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Carla, Marcia, Edivaldo, Rosana e Ed-
son. Deixa demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem no Cemi-
tério Parque das Palmeiras naquela locali-
dade, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. VANIA MARIA FREIDEMBERG
SOARES BIGHETTI faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 62 anos de
idade e era casada com o Sr. Pedro
Luiz Bighetti. Era filha do Sr. Firmino
Soares, falecido e da Sra. Nair Frei-
demberg Soares. Deixa os filhos: Ro-
drigo Bighetti casado com Ana Bighetti,
Rafael Bighetti casado com Vivian Bi-
ghetti e Mariana Bighetti casada com
Tiago Porta. Deixa também 05 netos,
demais parentes e amigos. O seu féretro
deu-se ontem as 16:30 hs no Crematorio
local onde ocorreu a cerimônia de Crema-
ção. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. SONIA MARIA PEREZ LOPES
faleceu ontem na cidade de Piracica-
ba aos 73 anos de idade e era filha do
Sr. Antônio Perez Lopes e da Sra.  Ana
Maria Pinto de Lima, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Rosemeire Aparecida
Pereira e Milton Pereira Junior, já fa-
lec ido.  Deixa netos,  b isnetos e de-
mais parentes e amigos. O seu sepul-
tamento deu-se ontem as 14:00 hs no
Cemitério Municipal da Vila Rezende,
onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO SERNAJOTTO faleceu an-
teontem na cidade de Limeira,  aos 87
anos de idade e era casado com a Sra.
Marina Lina da Silva Sernajotto. Era filho
do Sr. Roberto Sernajotto e da Sra. Ana de
Taveri, falecidos. Deixa os filhos: Maria
Lucia, Vera Lucia, Gercides, Enilso e Ed-
nilson. Deixa demais  parentes e amigos.
O seu sepultamento deu-se ontem as 14:00
hs saindo a urna mortuária do Velório do
Cemitério Parque de Limeira para a referida
necrópole, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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PROSA

LEMBRANDO O DIA DA POESIA
Leda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda Coletti

Há comemoração para muitos eventos. Nada mais justo que haja
também para exaltarmos a poesia.

Nós poetas sabemos o bem que ela nos proporciona. Nos momentos
poéticos vivemos novos mundos. Mesmo quando o conteúdo da mensa-
gem exprime dor, ela tem seu valor, pois nesse caso tem efeito catártico.

Há ainda certo preconceito por parte de algumas pessoas em relação
à poesia. Criticam a sensibilidade do poeta, que externa por meio de
palavras escritas com melodia e ritmo a percepção dos comportamentos
dos seres vivos da natureza, muitas vezes dos seus próprios sentimentos,
inspirando-se nas manifestações da vida, como o prazer, sofrimento, ale-
gria, tristeza, etc.. Até os seres inanimados não são esquecidos.

Por esta razão, nós poetas piracicabanos continuamos a comemorar
no dia 14 de março, (data de nascimento do poeta Castro Alves), o dia da
Poesia e para demonstrar o quanto a amamos, queremos desfrutá-la com
mais pessoas piracicabanas.

Anualmente escolhemos um local para a culminância desse encon-
tro. Nesse ano de 2021, devido à pandemia ocasionada pelo vírus Covid,
não sairemos às ruas e nem mesmo visitaremos presencialmente locais
públicos para oferecer poesias aos piracicabanos, participaremos no pro-
jeto poesia na caixa, acima descrito e queremos também, através destas
apresentadas na página “Prosa & Verso”, levar a todos nossa mensagem
carinhosa de Amor, Amizade e muita Alegria!

 Viva o Dia da Poesia!

AFINAL, O QUE É POESIA?
Ivana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de Negri

Poesia é a maneira de o coração
falar. E ele fala diretamente, de cora-
ção para coração. Para entender a
poesia, há que se ler com a alma. É
preciso saber decifrar metáforas e ler
através das entrelinhas.

Cassiano Ricardo dizia que poe-
sia é uma ilha cercada de palavras
por todos os lados.

Um artigo na revista Bons Fluídos
explica que a palavra “poesia” vem do
grego “poiesis” que significa “fabricar”. Uma fábrica de sentimentos!

Carlos Solano diz que tudo o que o homem constrói com o coração
pode ser chamado de poesia.

O que afinal é a Poesia? Poesia é o sentimento puro transformado em
realidade. É a arte de colocar em palavras aquilo que está no âmago de
todas as coisas.

Quem é poeta? Todas as pessoas são poetas em sua essência, todas
nascem poetas, mas apenas alguns conseguem traduzir em palavras a
poesia que mora desde sempre em seu coração.

Poesia é arte, é dom, é coisa da alma e do coração.
Há mais 40 anos o Brasil festejava em 14 de março o Dia Nacional da

Poesia, data essa, do nascimento de um dos maiores poetas brasileiros,
Castro Alves.

Era um idealista que lutou ferrenhamente pela libertação dos escra-
vos através de seus versos perfeitos.

Pena que a ex-presidente Dilma sancionou uma lei instituindo o dia
31 de outubro como “Dia Nacional da Poesia”, por ser aniversário de
outro poeta, Carlos Drummond de Andrade, sendo que já tinha oficializa-
do o Dia do Poeta em 20 de outubro.

A celebração no dia 14 de março costumava ser celebrada em cará-
ter não-oficial desde 1977, e havia até um projeto para que fosse oficia-
lizada, mas foi simplesmente arquivado e descartado.

A presidente acatou o projeto sugerido pelo então senador Álvaro
Dias e sancionou a lei com outra data, ignorando a anterior que era
comemorada no Brasil inteiro!

Péssima escolha, pois nesse dia já estão consagrados os festejos de
Halloween, além de ser o Dia do Saci e também da dona de casa, da
reforma Protestante, da Poupança, entre outros.

Para mim, 14 de março será sempre o Dia da Poesia! Viva a Poesia!!!

Dicas de livros de Alessandra e Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil

http://bloguinho-infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram: livros_inesqueciveis

Esse livro maravilhoso convida adultos e crianças a se aproximarem
da poesia, brincando com as palavras, sonoridades, ritmos, rimas e musi-
calidade.

O poema cujo o título dá nome o livro,
fala sobre escolhas, e de uma forma mara-
vilhosa mostra que na vida, tudo depende
de nossas escolhas. Que possamos esco-
lher com sabedoria, pois dessas escolhas é
que colheremos frutos. Recomendamos!

"Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranquilo.
Mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo."

                                 (Trecho do
poema Ou isto ou aquilo)

Faia etária: 09 a 12 anos
Encontramos o poema na íntegra em:
https://youtu.be/a3-p1KntVOU

CANTINHO INFANTIL

Poema da covid–19Poema da covid–19Poema da covid–19Poema da covid–19Poema da covid–19
                                           VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitória

Brizotti (13 anos)Brizotti (13 anos)Brizotti (13 anos)Brizotti (13 anos)Brizotti (13 anos)

31 de dezembro de 2019
Quando tudo começou

Momento em que a Covid – 19
De surpresa nos pegou.

Começou lá na China
Apavorou os brasileiros
Tem tirado muitas vidas

Espalhou-se no mundo inteiro.

Os dias irão melhorar
Para isso precisamos lutar

Todos juntos sem cessar
Para o vírus não pegar.

O corona vírus é grave
É necessário preocupação

Para o vírus você não pegar
Se não for necessário de casa não sair não.

E você que está lendo
Preste muita atenção

Se for sair de casa
Use álcool e máscara para a prevenção!

VERSO

DIA DA POESIA
Lídia SendinLídia SendinLídia SendinLídia SendinLídia Sendin

Quem te disse que há um dia
Pra poesia celebrar?

Sua leitura é uma alegria
Pra viver e pra sonhar.

Viajando no sorriso
E voando na emoção

Não será então preciso
Levantar teus pés do chão.

É pra ler, fazer, sentir,
Cada verso em qualquer dia,
Escrever ou um livro abrir,

Celebrando a poesia.

Tendo em nuvens tua cabeça
Pensamento é maciez

Que a poesia permaneça
Para sempre, sem talvez.

Edição especial do Dia da PoesiaEdição especial do Dia da PoesiaEdição especial do Dia da PoesiaEdição especial do Dia da PoesiaEdição especial do Dia da Poesia
14 de março14 de março14 de março14 de março14 de março

Projeto Poema na CaixaProjeto Poema na CaixaProjeto Poema na CaixaProjeto Poema na CaixaProjeto Poema na Caixa
Todo ano, o Centro Literário de Piracicaba distribui de centenas de

poesias nas praças, shoppings, bibliotecas, hospitais, lares de idosos e
outros logradouros, em comemoração ao Dia da Poesia.

Neste ano, por conta da Pandemia, não dá para organizar eventos
presenciais.

A escritora Silvia Oliveira,
através de um contato de Santa
Catarina, o poeta  Dino Gilioli,
recebeu o convite para que os
grupos literários de Piracicaba -
Centro Literário de Piracicaba,
Academia Piracicabana de Letras
e Grupo Oficina Literária de Pira-
cicaba, aderissem ao projeto Po-
ema na Caixa, que consiste em
deixar pequenos poemas nas cai-
xas postais das casas com uma
breve explicação do que se trata.

Se quem receber um poema
em sua caixa postal quiser parti-
cipar também, pode fazer cópias
das poesias que recebeu, ou im-
primir suas próprias e deixar em
outras caixinhas de correio.

Vale poesia ilustrada, com
gravuras, desenho, colagem, di-
gitadas, escritas à mão, tudo o
que a imaginação criar.

Mãos à obra!
A POESIA

João B. S. N. AthaydeJoão B. S. N. AthaydeJoão B. S. N. AthaydeJoão B. S. N. AthaydeJoão B. S. N. Athayde

Nos versos de um poema
cabe inteiro o Universo

Condensado
na magia das palavras

Iluminado
pelo encanto das metáforas

e alegorias
Descoberto
aos poucos

nos sussurros das entrelinhas
aninhados sutilmente
na cadência mística

da estrofe

No universo do poema
os versos pintam

galáxias e constelações
candentes

Salpicos de estrelas
e sonhos

completam a tela
envolta na moldura nebulosa

da alma do poeta

O verso não disfarça
o seu reverso

asfixiado
no universo imenso do poema

Além da moldura
o verso, que era verso,

e o poema, que era poema
fazem o milagre da POESIA

O GONDOLEIRO DO AMOR
Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves

Teus olhos são negros, negros,
Como as noites sem luar...

São ardentes, são profundos,
Como o negrume do mar;

Sobre o barco dos amores,
Da vida boiando à flor,

Douram teus olhos a fronte
Do Gondoleiro do amor.

Tua voz é cavatina
Dos palácios de Sorrento,

Quando a praia
beija a vaga,

Quando a vaga
beija o vento.

E como em noites de Itália
Ama um canto o pescador,

Bebe a harmonia
em teus cantos

O Gondoleiro do amor.

INCERTEZA
Elda Nympha Cobra SilveiraElda Nympha Cobra SilveiraElda Nympha Cobra SilveiraElda Nympha Cobra SilveiraElda Nympha Cobra Silveira

As ilusões uma a uma foram deixadas para trás,
Será que eram verdadeiras,
 Ou pensamento contumaz?

Almejava desfazer-me da afobação derradeira.

Estou inerte, sinto-me incapaz!
 O cotidiano, é   um emaranhado

De frustrados desejos, que cada um se desfaz.
Vejo tudo esfacelado.

O ócio desejado é ilusão,
Quero ser útil para todos meus irmãos.

Os dias não passam nessa solidão,
Preciso amar, integrar-me, dar a mão.

Ouço uma voz, deve ser divina!
Percebo que estou em evolução,

Esta é a minha sina,
Aprender com a frustração.

“Eu sempre quis compreender:“Eu sempre quis compreender:“Eu sempre quis compreender:“Eu sempre quis compreender:“Eu sempre quis compreender:
porque não entendo, escrevo.porque não entendo, escrevo.porque não entendo, escrevo.porque não entendo, escrevo.porque não entendo, escrevo.

Como jamais entenderei, até oComo jamais entenderei, até oComo jamais entenderei, até oComo jamais entenderei, até oComo jamais entenderei, até o
fim da vida tentarei expressarfim da vida tentarei expressarfim da vida tentarei expressarfim da vida tentarei expressarfim da vida tentarei expressar
em palavras, linhas e entreli-em palavras, linhas e entreli-em palavras, linhas e entreli-em palavras, linhas e entreli-em palavras, linhas e entreli-

nhas, essa inquietação”nhas, essa inquietação”nhas, essa inquietação”nhas, essa inquietação”nhas, essa inquietação”
 Lia Luft , escritora gaúcha. Lia Luft , escritora gaúcha. Lia Luft , escritora gaúcha. Lia Luft , escritora gaúcha. Lia Luft , escritora gaúcha.
Do livro Em outras palavras.Do livro Em outras palavras.Do livro Em outras palavras.Do livro Em outras palavras.Do livro Em outras palavras.
 Contribuição de Lidia Sendin Contribuição de Lidia Sendin Contribuição de Lidia Sendin Contribuição de Lidia Sendin Contribuição de Lidia Sendin
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HIDRATAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA
Rafael Toledo

Rafael de Toledo Carvalho,
Professor, Fisioterapeuta

fã dos Red Sox,
Springboks e Seahawks

Bom dia, amigos e leitores
dessa coluna! Quem aqui gos-
ta de uma cervejinha, um re-
frigerante bem gelado, um co-
pão de caldo de cana típico de
nossa cidade? Pois bem, todos
citados tem uma importância
relevante em algum momento
de nossa vida social e também
relação em algum período quan-
do nós estamos seguindo pro-

tocolos de treinamento físico.
Tudo e valido e nada proibido.

Vamos focar em nosso líqui-
do mais precioso a água. Come-
çamos a bater um papo simples e
rápido, fazer uma relação hidra-
tação e atividade física. Estudos
recentes nos mostram que inge-
rindo 500 ml de água 3x ao dia,
você irá aumentar o seu metabo-
lismo de repouso em 20%. Al-
guém aqui, já deve ter presencia-
do ou assistido algum filme onde
lutadores treinam cobertos por
sacos plásticos para perder peso?
Pois bem, vamos usar essa ima-
gem/método como exemplo.

O suor produzido durante o
exercício realmente faz com que
você perca mais peso. Olha, que
legal, perdi peso quer dizer que
perdi gordura, calmaaa, não ne-
cessariamente. A diferença encon-
trada ali na balança pos treino e

liquido no geral, então com a rei-
dratarão adequada momentos
depois da atividade o seu peso cor-
poral será elevado a níveis pré ati-
vidade. E claro também que você
ira se alimentar com carboidratos,
proteínas, fibras, etc por que glico-
gênio e o sopro da vida de qualquer
atleta seja amador ou profissional.

Fatores externos e internos
fazem com que você regule sua
temperatura corporal durante a
atividade, por isso o suor aparece.
A água é um potente termogênico.
Não se esqueça, cafeína, outras
substâncias sempre serão potenci-
alizadas com o uso da água. Suor
não é nenhum indicador de sessão
de treinamento, não se iludam.

ALGUMAS DICAS
Água: Duas horas que ante-

cedem a atividade, ingerir de 250
ml a 600 ml de água. Quinze mi-
nutos antes, de 125 ml a 200 ml;

Água de Coco: para a gale-
ra que pratica exercícios mais
leves, com duração entre 30 e
40 minutos.  Ótima pedida;

Isotônicos: Cuidado com a
ingestão, conte açúcar, sais mi-
nerais com uma concentração
semelhantes a do sangue. Re-
positores energéticos são indi-
cados aos praticantes de ativi-
dades acima dos 60 minutos.

Outros suplementos como gel
de carboidratos, Whey protein,
Maltodrextina devem ser utiliza-
dos depois de uma consulta com
profissionais habilitados e prepara-
dos para adequação de dieta. Pro-
cure sempre um profissional gradu-
ado, somente ele ira conseguir me-
lhorar sua hidratação, conseqüen-
temente uma melhora no desempe-
nho. Muita paciência com as mu-
danças de hábitos. Tudo leva tem-
po. Um grande abraco e ate mais.

DIA DE

CLÁSSICO, SEM

AGLOMERAÇÃO

Paulo Eduardo Carlim
é jornalista

(paulo.eduardo.carlim.rpbrnews
@gmail.com)

Paulo Eduardo Carlim

O glorioso centenário EC XV
de Novembro começou com tudo
a temporada 2021. Em três jogos,
dois deles fora de casa, conquis-
tou 3 vitórias e a liderança tempo-
rária da Série A2 do Campeonato
Paulista de Futebol, com 9 pontos,
junto de Oeste e Água Santa. Certa-
mente um início de temporada den-
tro da melhor expectativa, que há
de renovar a confiança do torcedor.

Na estreia, contra o Sertãozi-
nho, o técnico Moisés Egert reve-
lou uma formação que em nosso
entendimento é um tanto conser-
vadora, perante o que tem dispo-
nível no elenco: Matheus Noguei-
ra; Cleiton Savedra, Renan Dutra,
Adalberto e Ronaell; Felipe Mano-
el, Gustavo Hebling e Mazinho;
Erison, Jean Dias e Marlyson. No
decorrer do jogo o treinador reite-
rou o que, nos parece, será a ênfa-
se no decorrer da competição: fa-
zer uso das cinco substituições às
quais tem direito (o leitor haverá
de se lembrar que, antes da pan-
demia, o limite máximo eram 3).
Com as trocas, tiveram a chance
de estrear no estadual, já na pri-
meira rodada, além dos
titulares,Maicon Souza, Léo Du-
arte, Guilherme Garré, Bruninho
e Juninho Potiguar. Cobrando pê-
nalti, Marlysonmarcou seu pri-
meiro gol com a camisa zebrada,
garantindo os 3 primeiros pontos.

Pela segunda rodada, con-
tra o Velo Clube, no único jogo
em casa até agora, decisão natu-
ral, Moisés manteve a formação
titular e a vitória veio de virada –
3 a 2, gols de Felipe Manoel, Mar-
lyson (novamente) e Mazinho.
Quanto às substituições, a novi-
dade foi a entrada do experiente
Baraka, volante que está entre as
mais badaladas contratações do
XV para a atual temporada.

Na última quarta-feira, o de-
safio foi contra o EC São Bernar-
do, lanterna da competição, e o XV
apresentando como novidade o
recém-contratado zagueiro Mau-
rício Ramos. Piracicabano, o expe-
riente defensor de 35 anos, que
passou pelo Iraty-PR, São Caeta-

no, Coritiba (campeão paranaense
em 2008), Palmeiras (campeão da
Copa do Brasil em 2012 e do Cam-
peonato Brasileiro Série B em 2013),
Emirados Árabes, Turquia, Catar
e, de volta ao Brasil, Chapecoense e
Vitória, realiza o sonho da família
ao vestir a camisa do glorioso.

O XV jogou “pro gasto” e ven-
ceu por 1 a 0, primeiro tento do
atacante Juninho Potiguar no
campeonato. Placar mínimo que
garante desempenho máximo: di-
vidir a liderança da competição,
com 100% de aproveitamento.
Resultados legitimamente con-
quistados em campo e que confir-
mam o time piracicabano como
um dos favoritos ao acesso.

Para além do bom desempe-
nho nas primeiras rodadas da A2,
o Alvinegro segue trabalhando for-
te nos bastidores. Recentemente o
presidente Rodolfo Geraldi foi ao
gabinete do prefeito Luciano Al-
meida para tratar de temas como
a manutenção do gramado do
Barão e a melhoria da iluminação
do estádio.Ambos genuinamente
piracicabanos, XV de Novembro e
a Candura renovaram o patrocínio
para promoção da linha de produ-
tos voltados para o ramo de limpe-
za. Da Paulicéia para o mundo!

De quebra, a diretoria anun-
ciou o retorno do experiente golei-
ro Luiz Fernando, formado no
Corinthians e com passagens por
Red Bull, Boa Esporte, Marília,
Democrata-GV, além de equipes
do Chipre e Mianmar. De sua pri-
meira passagem pelo XV, entre
2018 e 2019, ficou marcado o pê-
nalti que defendeu diante do Ju-
ventus, na Rua Javari, quando
o adversário vencia por 1 a 0 (o
XV empatou logo a seguir e ga-
rantiu a vaga na semifinal da
A2).Enfim, se a primeira impres-
são é a que fica, compreendemos
que o XV esforçou-se para mon-
tar um elenco muito qualificado.

Antes de vigorar a nova fase
emergencial do Plano São Paulo
de contenção da covid-19, por for-
ça de decreto, paralisando nova-
mente as atividades esportivas,
hoje ainda o torcedor vai poder
curtir o Quinzão. É dia de clássi-
co! XV e Portuguesa, a partir das
17 horas! Ainda sem público no
Barão, mas clássico é clássico! En-
tão a gente acompanha pelo rá-
dio, e só não vai espiar pela fres-
ta do portão do estádio pra não
causar aglomeração. Vai XV!

Luiz Tarantini

Luiz Tarantini é repórter
esportivo, comentarista

esportivo, marketing
comercial e colunista

O FUTEBOL JÁ PAROU UMA GUERRA,
AGORA UM VÍRUS PAROU O MUNDO

Olá amigos amantes do XV
de Piracicaba, torcedores no ge-
ral e leitores deste que é o mais
importante matutino da nossa
querida Piracicaba. Muito obri-
gado por dividirem seu tempo e
sua atenção com nosso espaço
semanal, democrático e livre de
amarras. Gratidão eterna a quem
nos proporciona tal liberdade.
Obrigado, Evaldo Vicente.

O governador João Doria
anunciou a paralisação de todas
as atividades esportivas incluin-
do o futebol no estado de São

Paulo na última quinta-feira (11).
O aumento de contaminados e
óbitos pela pandemia de corona
vírus, levou o estado a decretar
a fase “roxa”, aumentando as
restrições, sendo assim, as Séri-
es A1, A2 e A3 do Campeonato
Paulista serão interrompidas a
partir desta segunda-feira (15).

Os jogos do final de semana
serão realizados normalmente,
e a partir de segunda (15), as
partidas ficam suspensas até
pelo menos o dia 30 de março,
quando o fim da fase emergen-
cial do Plano São Paulo será re-
vista e as determinações pode-
rão mudar conforme o retroces-
so de contaminação e mortes.

"As partidas marcadas para
este final de semana pelo Campeo-
nato Paulista estão preservadas
porque acontecerão no sábado e
no domingo. A interrupção, po-
rém, será feita a partir do próxi-
mo dia 15 por 15 dias, até o dia 30.
Seguiremos um bom diálogo com
a Federação paulista de Futebol
(FPF). O presidente Reinaldo Bas-
tos é uma pessoa de um excelente

diálogo, construtivo nas suas abor-
dagens e ampara suas considera-
ções por um comitê que a assesso-
ra. Continuaremos a dialogar com
a Federação Paulista de Futebol",
disse João Doria. Na última terça-
feira (9), o procurador geral de Jus-
tiça, Mário Sarrubbo, do Ministé-
rio Público de São Paulo, já havia
se manifestado pela paralisação do
futebol enquanto o estado estives-
se na fase vermelha do Plano SP.

"Nós estamos atendendo a
uma recomendação do Ministério
Público. O Ministério Público es-
tadual recomendou essa medida,
fugiu da nossa alçada e estamos
atendendo a recomendação", dis-
se José Medina, responsável pelas
análises relacionadas aos esportes
no Centro de Contingência da Co-
vid-19 no Estado de São Paulo.

A Federação Paulista de Fu-
tebol era contrária a paralisação,
listando em nota oficial três “cri-
térios científicos que embasam a
continuidade do futebol”. A enti-
dade, inclusive, estuda realizar
jogos fora de São Paulo, mas ape-
nas para os times da Série A1. Os

representantes das Séries A2 e A3
devem aguardar esses 15 dias.

Após todas essas informações
que retiramos da coletiva de im-
prensa realizada nesta quinta fei-
ra podemos afirmar que não é pelo
tamanho que se mede o perigo. O
Santos de Pelé já parou uma guer-
ra em 04 de fevereiro de 1969, uma
terça-feira, esta guerra de Biafra,
também conhecida como Guerra
Civil Nigerian. Ao jogar na cidade
de Benin (Benin City), na Nigéria,
na fronteira com a região separa-
tista de Biafra, mesmo em meio às
hostilidades, os confrontos cessa-
ram para que todos pudessem
apreciar o mágico time do Santos
e o Rei Pelé em ação contra a Sele-
ção do meio oeste da Nigéria.

Agora, neste novo normal um
vírus microscópico parou um pla-
neta. Tomem todo cuidado, se pro-
tejam e cuidem muito de sua famí-
lia. A guerra da época do Santos de
Pelé era física, esta dos dias atuais
é biológica, e não é admiradora do
futebol! Mande seu recado pelo e-
mail: luizcollection@yahoo.com.br
ou pelo WhatsApp (19) 99926-0030.

A IMPORTÂNCIA DO ESPORTE COMO POLÍTICA

PÚBLICA EM PIRACICABA - PARTE III

 Everton Santos, Bancário,
Bacharel em Direito e

Ciências Políticas, praticante
de artes marciais

Everton Santos

Caro leitor, enfim chegamos
na última parte do nosso artigo.
Muita teoria, definições e explica-
ções gerais da importância do es-
porte em nossa sociedade atual.

Acredito que não restou dúvida
que exerce benefícios na saúde in-
dividual e da saúde pública, na
educação e na segurança pública.
Então podemos analisar um pou-
co sobre como está nossa cidade, a
Piracicaba que amamos tanto. Bem
como as perspectivas de futuro.

O atual governo municipal
já manifestou sua preocupação
com o Esporte. A nomeação do
secretário Hermes Balbino, pro-
fessor, doutor em ciências do
Esporte, com passagem na sele-
ção de basquete feminina campeã
mundial e também pela seleção fe-
minina de vôlei, além de outros
tantos títulos e cursos que possui
em seu curriculum demonstra
que o profissionalismo e a coe-
rência prevalecerá nessa pasta.

A cidade de Piracicaba tem no
seu DNA o esporte como tradição.
Vários atletas de esportes indivi-
duais já foram destaques no cená-
rio mundial, fora o futebol do XV
de Piracicaba que revelou jogado-
res importantes nacionalmente e
o tão apaixonante basquete fe-
minino de “Magic Paula” e Cia.

O esporte de alto rendimento
ou profissional é o espelho para
nossos jovens. Principalmente
hoje, que nossa sociedade está tão
carente de ídolos esportivos que
sejam verdadeiros exemplos. Os
ídolos esportivos despertam nas
crianças e jovens o desejo da prá-
tica do esporte e traz inspiração
para o dia a dia, que pode vir de
uma jogada artística como um
momento mágico, um lance de

muita garra ou de uma superação
de uma grande adversidade.

Não é fácil surgir ídolos es-
portivos e bons exemplos. Pre-
cisa de investimento. E isso não
tem que esperar que venha so-
mente do Poder Público. A ini-
ciativa privada e toda socieda-
de pode e tem como colaborar.
Há várias formas de ajudar.
Pode ser uma simples doação
direta ao atleta ou associação,
uma doação com abatimento no
imposto de renda, ou através
da Lei de Incentivo ao Esporte,
um patrocínio para ter um re-
torno em marketing e propa-
ganda, cessão de algum espaço
físico ou apenas uma divulga-
ção em redes sócias. Enfim, não
faltam maneiras de colaborar.

CRAQUES,
SELEÇÃO E
TREINADORES...

Douglas Pimenta é ex-jogador
de futebol, ex-técnico de

futebol e gestor de
carreira de atletas

Douglas Pimenta

Bom dia, caríssimos leitores
deste espaço esportivo, super
democrático, altamente versátil
e principalmente agradável. Os
nossos colunistas estão sempre
atentos e afiados nas informa-
ções esportivas. Venho falando
sobre o momento que passamos
no futebol brasileiro. Nossos
atletas quando chegam na Eu-
ropa, sempre passam pelo ban-
co de reserva. Por quê? Será
uma adaptação pela mudança?
Aprendizado? Antigamente,
Zico, Sócrates, Cerezo, Junior,
Falcão, Romário, Ronaldo, Ri-
valdo, enfim vários atletas. Sem-
pre titulares... o tempo passou e
o futebol mudou. Precisamos
melhorar o nosso futebol!

Estamos perdendo uma iden-
tidade com a nossa Seleção Cana-
rinho. Há quanto tempo, não ve-
mos um jogo interessante do nos-
so escrete brasileiro? Será que al-
guém saberia escalar os onze ti-
tulares? Pois é, a Copa do Mundo
será em 2022. E as eliminatórias
com os jogos do Continente Ame-
ricano, ainda precisam ser defi-
nidos. E para completar, os nos-
sos titulares, jogam em sua maio-
ria na Europa. Difícil de acostu-
mar com estes novos tempos. E
os treinadores, Ariel Holan, Her-
nan Crespo, Miguel Angel Rami-
res, Eduardo Coudet, Jorge Sam-

paoli, Abel Ferreira e André Vis-
ser. Fazem parte do nosso cotidi-
ano. Estão abrindo mercado.

Os brasileiros, um dia, em
tempos atrás, já foram maioria
em Portugal. Estamos perdendo
espaço até nos mercados alter-
nativos para nossos treinadores.
No Japão também já houve épo-
cas que haviam 6 treinadores
brasileiros, na mesma tempora-
da, somente na terra do sushi.
Destaco o último treinador cita-
do, André Visser, de nacionali-
dade alemã.Ele é treinador da
equipe do Rio Branco, time a qual
trabalho como Superintendente
de Futebol. Qual a surpresa? O
choque cultural deu liga! Os atle-
tas entenderam uma metodolo-
gia diferente, maneira de treinar,
métodos simples e altamente di-
dáticos para formar uma equi-
pe. Quando enxergaram o con-
teúdo técnico/tático do treina-
mento, ficou fácil aplicar no jogo.

O Rio Branco conseguiu em
pouco tempo, um resultado épico.
Passar de fase na Copa do Brasil.
Até aí, nada de anormal. Mas, ten-
do um jogador expulso no primei-
ro tempo, a equipe adversária ti-
nha superioridade numérica,
abriu o placar e ainda tinha a van-
tagem do empate, o Sampaio Cor-
rêa quase subiu para a Série A, to-
dos estes ingredientes fizeram a
vitória Capa Preta (apelido espor-
tivo do time), ser gigantesca. Além
do prêmio de participação que a
CBF oferece ao clube vencedor. O
treinador André Visser está fazen-
do a diferença com seus métodos
e quebrando barreiras. Futebol e
suas histórias. Grande abraço e
ótimo fim de semana a todos!
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Sandyalê:
videoclipe
de terror

As tantas possíveis nuances,
intensidades e tonalidades do
amor são experimentadas em dis-
tintas eras pela artista pop sergi-
pana Sandyalê. Na Trilogia do
Desapego, três videoclipes mos-
tram uma reflexão sobre as rela-
ções com os outros e consigo mes-
ma por meio de autoconhecimen-
to, fantasias, projeções e até mes-
mo possessões. Assista o primeiro
clipe, para a música Sua, no link:
https://youtu.be/OYJhXSSfcCk.

A saga começa com o audio-
visual vampiresco de Sua, canção
lançada no final de 2020 via Ace-
leração Labsonica – Toca do Ban-
dido. O videoclipe conta com di-
reção de Raymundo Calumby
(que também assina o roteiro e a
produção) e Victor Lotfi, sendo
acompanhada de um remix feito
pela banda carioca ROSABEGE.

A estética de filme de terror
norteia o clipe. Clássicos do gêne-

ro, como Drácula de Bram Stoker
(de Francis Ford Coppola), O
Exorcista e Nosferatu são refe-
rências para o ambiente de medo,
exorcismos, transformação espi-
ritual e tensão sexual pelo qual
passam Sandyalê e o personagem
masculino (Hélio Toste) do enre-
do. O clipe também tem a parti-
cipação da cantora e composito-
ra Isis Broken, que no videoclipe
interpreta uma sacerdotisa.

Essa é uma ótima opção de
lazer e cultura, considerando
que a fase emergencial na qual
o Brasil se encontra, devido à
pandemia de Covid-19, exige
distanciamento social, permi-
tindo circulação apenas de
quem faz parte de serviços es-
senciais. Luz e paz, a todos!

facebook.com/
ocanaldalili @ocanaldalili

Eliana Teixeira
Editora de Conteúdo

A Tribuna: (19) 2105-8555
Celular e WhatsApp: (19) 97153-8582ANUNCIE AQUI:O Canal da Lili - www.ocanaldalili.com
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Sábado na live! mostra
a trajetória de jovem
designer de interiores
Ana Paula Guimarães, 25, herdou da mãe a determinação e a
criatividade para estar à frente dos projetos da empresa da família

Aos 25 anos, Ana Paula Guimarães é a responsável pelos projetos de design de interiores da empresa familiar

Filha de uma costureira cheia
de talento e resiliência que se tor-
nou uma empreendedora de su-
cesso, Ana Paula Guimarães, 25,
herdou da matriarca Angela Gui-
marães, a determinação e a criati-
vidade para estar à frente dos pro-
jetos da empresa da família. O seg-
mento de cortinas é o ramo da fa-
mília, onde a jovem executa belís-
simos projetos de diferentes mo-
delos e tecidos de cortinas para
ambientes diversificados. Em ce-
lebração ao Mês Internacional da
Mulher, Ana Paula é a entrevis-
tada do Sábado na Live, trans-
mitido pelo Instagram @ocanal-
dalili, neste dia 13, às 16h30, den-
tro do tema “Mês da Mulher”.

Atuando no mercado em Pi-
racicaba desde 2008, o Casarão
Cortinas Guimarães também
atua nos segmentos de persianas,
papel de parede, lavagens e de-
corações. “Eu comecei cedo, por
minha mãe já ser costureira.
Costurei pela primeira vez aos 14
anos. Sempre acompanhava mi-
nha mãe nas compras de produ-
tos da loja e aos 19, 20 anos, co-
mecei a cuidar das redes sociais
da loja. Com nossa loja no novo
endereço, os campos se expandiram
20 vezes e então eu vi a oportuni-
dade e necessidade de conhecer
mais o mercado. Estudei Design
de interiores”, conta Ana Paula.

Além de gostar da área de
decoração e precisar ser mais o
braço direito da mãe, a jovem de-
signer passou atender a procura
grande por parte dos consumido-
res. “Ganhei ainda mais experiên-
cia profissional e amigos da área
de decoração. Desde então, eu pro-
curo cada dia pesquisar modelos
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novos e o mais importante, fazer
uma conexão de amigo e não só
interesse profissional em vender
meu produto. Hoje, a loja tem uma
designer de interiores que faz pro-

jetos de como ficaria a cabeceira de
cama, cortina e persiana. Também
faço uma descrição técnica para
preparar a motorização e acompa-
nho a obra do cliente para orientar

como deixar o gesso preparado”,
detalha a profissional, que também
irá contar mais sobre as cortinas
que estão em alta, no Sábado na
live! no Instagram @ocanaldalili.
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ESTRADA DO PAREDÃO VERMELHO
 A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Sema (Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento),
realiza manutenção e limpeza de bacia de contenção
na estrada José Francisco Perez Gonzalez (PIR-290),
conhecida como Estrada do Paredão Vermelho. O tre-
cho tem extensão de aproximadamente 15 km e aten-
de os bairros Pau D’Alhinho, Canal Torto, Congonhal,
Dini e Paredão Vermelho. O serviço teve início na se-
mana passada e atende reivindicações dos morado-
res da região, recebidos pelo Serviço de Informações
à População, no telefone 156. Os trabalhos devem
ser concluídos até a próxima semana. Desde segun-
da (8), a equipe da secretaria também está realizan-
do manutenções de estradas nos bairros Batistada,
Passa Cinco e Santa Isabel. A Sema é responsável
pela manutenção diária de estradas rurais, restaura-
ção e conservação de pontes, escolas e centros co-
munitários rurais, além de atuar na manutenção dos
Varejões Municipais. O serviço realizado pela Sema
atende cerca de 127 bairros rurais em Piracicaba.
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Sebrae: empreendedoras podem
solicitar crédito mediante curso

As mulheres que desejam ter
acesso a linha de microcrédito ex-
clusiva para empreendedoras mu-
lheres formais e informais, por
meio do Banco do Povo, progra-
ma de microcrédito do Governo do
Estado de São Paulo, precisarão
realizar o curso do Empreenda
Mulher, gratuitamente oferecido
pelo Sebrae, além de não ter res-
trições no Serasa e Cadin. Toda
solicitação de crédito ainda está
sujeita à avaliação do contratan-
te e avalista. As inscrições podem
ser feitas até nesta segunda (15).

De acordo com informações
da Semdettur (Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho e Turismo), o
empréstimo é restrito ao negó-
cio da solicitante e deverá ser
utilizado no seu empreendimen-
to. Para empreendedoras for-
mais (MEI, ME, LTDA, EIRELI
e Rural com CNPJ), o valor dis-

ponibilizado é de até R$ 21 mil,
podendo ser parcelado em até 48
meses. Já para as empreende-
doras informais, o valor dispo-
nibilizado é de até R$ 15 mil,
parcelados em até 36 meses.

Em Piracicaba, o Banco do Povo
é administrado pela Semdettur, que
fica na rua Monsenhor Manoel
Francisco Rosa, 900, no Centro.

INSCRIÇÕES - As inscri-
ções podem ser realizadas aces-
sando  os  l inks :  h t tp ://
www.viarapida.sp.gov.br/home;
Sebrae Delas: http://semtre.
piracicaba.sp.gov.br/prefeitura-
e-sebrae-oferecem-programas-
de-capacitacao-para-mulheres-
empreendedoras/. Já para os
cursos de Formalização, Marke-
ting Digital e Educação Financei-
ra da Aliança Empreendedora, po-
dem ser realizadas no link abaixo:
https://alianca empreendedora.
org.br/tamojunto/ .


