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

DEPUTADOS — I
Os 94 deputados da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo) passam este final de
semana meio embernados, alguns
até com certas assombrações. Todos analisam, pensam, e trocam
informações sobre o que está escrito nas estrelas: o deputado
Carlão Pignatari — ex-prefeito por
duas vezes de Votuporanga, a terra da brisa suave — será eleito
presidente da Casa no Palácio
Nove de Julho, em São Paulo.
DEPUTADOS — II
Carlão, como é carinhosamente chamado, tem 61 anos e
será confirmado presidente do
maior parlamento estadual do
Brasil, na segunda. E este final
de semana é propício para movimentação em relação aos inúmeros cargos na Mesa Diretora,
além de assessores para deputados em todo o Estado. Muita gente sai dia 16 de março, contente ou
triste com o “seu” parlamentar.
DEPUTADOS — III
Piracicaba e região terão novidades, muitas. Afinal de contas,
poucas cidades no Estado têm três
parlamentares estaduais com domicílio eleitoral na cidade, residem
aqui, e o Capiau faz citação por
ordem alfabética: Alex de Madureira (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 aglomerações no Posto de Saúde do
Centro (atrás do Mercado Municipal) pode? Isso se chama hipocrisia 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 Bolsonaro, frases ‘chulas’ e de desrespeito da família Bolsonaro com
relação à pandemia e de outros
casos relevantes ao País, o advogado Mauro Adâmoli adverte que
há falta de vacinas e de um plano
de contingência para contê-la. E
que, também, há muitos desencontros de informações do Ministério da Saúde. Perfeito, doutor.
CAMOLESI
Em reunião extraordinária
quinta (11), o vereador Paulo Camolesi (PDT) lembrou a todos que
o “senhor presidente da República”, no ano passado, afirmou que
se a China quisesse vender vacina
para o Brasil ela que viesse aqui
vender. Boa lembrança do vereador. O Brasil poderia não ser hoje
o epicentro da pandemia no
mundo, se o governo federal tivesse cumprido sua função de
maneira competente. Ponto negativo para o Palácio do Planalto.
CONSCIÊNCIA
A vereadora Ana Pavão (PL)
leu em plenário, quinta (10), declaração do secretário de Saúde do
Estado de São Paulo em que ele
comenta sobre a complexidade do
atendimento médico dos pacientes vitimados pela Covid-19. Ao final, a vereadora lamentou os ataques desferidos a todos por um
“colega”, na última sessão, o qual
defende o fim das restrições impostas por Dória. E a vereadora
do PL ressaltou, ainda, a necessidade 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
Edição: 20 Páginas

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 presidência da CPI da Merenda. Parece 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 vereador de nossa Câmara, Gustavo
Pompeo (AVA) ficou de fora do
trio que comandará a comissão
dessa CPI. Na última quinta, o vereador entrou com propositura
que solicitava alteração no regimento interno da Casa, solicitando 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. Resultado: 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), mandou-o embora porque ele, Bolsonaro, 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 nosso País, devemos nos perguntar
todos os dias, onde está o Zé Gotinha? Onde estão os leitos do SUS?
Onde está o Governo? Onde está o
ministro da Saúde? É inadmissível que o presidente desse País
continue a minimizar o vírus, incentivar o não uso de máscara, oferecer cloroquina e não comprar
vacina”, afirma o jornalista Danilo
Telles, ao garantir que é realista.

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
Divulgação

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
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

Semae e Vunesp
suspendem concurso
O Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto) e a Fundação Vunesp 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 oportunamente aos candidatos inscritos.

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 estadual nº
65.563 (11/03/2021), que implementa novas medidas de restrição
em todo o Estado. O decreto municipal entra em vigor nesta segunda (15). As medidas de restrição da Fase Emergencial seguem
do dia 15 até 21/03. Nesse período, fica proibido o atendimento
presencial ao público, inclusive
mediante retirada ou "pegue e
leve", em bares, restaurantes, shopping centers, galerias e estabelecimentos similares e comércio varejista de materiais de construção.
Nesses serviços, são permitidos
apenas os sistemas delivery e drive-thru. Também está vedada e
realização de cultos, missas e demais atividades religiosas coletivas; eventos esportivos de qualquer espécie e estabelecimentos
destinados à prática de atividade física, sejam academias ou
clubes recreativos ou sociais. A5
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REALISTA — II
E conclui: “Nossos irmãos estão morrendo aos milhares por
dia, cadê o amor a fraternidade e
a compaixão? Infelizmente virou
rotina, parece comum, e pior, virou normalidade esses óbitos, isso
não é normal e comum, isso é incapacidade de governar. Defenda
a vida dos nossos irmãos e não
político de estimação”, arremata
Telles, num simbolismo perfeito.
QUADROS HISTÓRICOS
Chamou a atenção de funcionários da Sedema o comportamento do titular da pasta,
Marcos Yassuo Kamogawa, que
sem maiores explicações descartou 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 atitude errada, uma vez que os quadros que foram doados por um
munícipe são de décadas passadas.

Arquivo Pessoal

ENCONTROS
Chamou a atenção nos bastidores da política o recém encontro
que o secretário de Administração,
José Dorival Maistro (DEM), teve
recentemente com o deputado estadual Roberto Morais (Cidadania). A estranheza é porque Morais não integra a base de apoio
do atual governo municipal.
PRESTÍGIO?
Apesar de estar lotado no Semae, o ex-vereador Serginho Setten, 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 partido e garantir a possibilidade do prefeito Luciano Almeida ser candidato e vencer as eleições municipais.
Coisas da política e já passadas.

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 Piracicaba há vários anos. A6 e A7
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Brasil se torna ameaça global
das novas variantes da Covid-19
Alexandre Padilha

Q

Um filósofo que não deve ser tomado a sério

uando Rousseau já estava bem idoso, certo dia se
aproximou dele um comerciante suíço e lhe declarou, embevecido, que o admirava muito, que havia lido
toda a sua obra e tinha feito
questão de educar todos os
seus filhos de acordo com os
princípios pedagógicos ensinados pelo grande mestre JeanJacques Rousseau no “Emílio”.
Rousseau, então, olhou o
indivíduo bem nos olhos e lhe
respondeu: - Pois se teve coragem de educar os seus próprios
filhos de acordo com os princípios que eu ensinei naquele livro, 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 interessante, escrito pela Baronesa de
Oberkirch, uma alemã que se
mudou para a Rússia, como
dama de companhia de uma princesa que foi casar com o grãoduque Paulo, filho e herdeiro da
Czarina Catarina a Grande. O
grão-duque e sua esposa fizeram,
pouco antes da Revolução Francesa, uma longa viagem pela Europa e se demoraram muitos
meses na França, em viagem não
oficial, incógnitos, apresentandose 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 extremamente rico e bem documentado
de tudo o que presenciou e analisou - ambientes, pessoas, realidade política e social. Foi
precisamente nesse livro que
tomei conhecimento do episódio acima, do qual se conclui
que Rousseau é um filósofo importantíssimo... mas que não
pode ser sempre tomado a sério!
Nascido em Genebra, na Suíça, em 1712, de uma família calvinista de origem francesa, nunca conheceu sua mãe e perdeu o

pai aos 10 anos. Teve formação inconstante e conturbada, passando de um mestre excessivamente
rigoroso para uma fase de liberdade prematura, imatura e descontrolada, com leituras caóticas
e não bem digeridas que lhe proporcionaram uma cultura bastante questionável, suficiente para
lhe permitir opinar a respeito de
tudo sem precisar se aprofundar,
realmente, em nada, e, sobretudo, sem se preocupar com as contradições 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 interessou por eles, mandando-os para
um orfanato. Viveu ao léu, vagando errante, durante muito tempo,
até fixar-se, nos últimos anos,
num retiro cheio de amarga misantropia, curtindo suas frustrações 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. Julgo que, no seu tempo, deve ter
representado um papel análogo
àquele que, na São Paulo de 1922,
tiveram os participantes da famosa Semana de Arte Moderna.
Num século em que era idolatrada a razão humana como
valor supremo, só podia ser chocante o "Discurso sobre as ciências e as artes" que o tornou famoso, aos 37 anos de idade, em 1750.
A Academia de Dijon, na Borgonha, instituíra um concurso público de ensaios, para responder
à seguinte pergunta: "O desenvolvimento das ciências e das artes
favoreceu o aprimoramento dos
costumes?". O bom senso mais
elementar mandava, claro, responder afirmativamente e dizer o
porquê disso. Mas Rousseau,
sempre querendo "épater la bourgeoisie" (assustar a burguesia)
pelo inesperado de suas posições,
opinou pela negativa. Conseguiu
seu objetivo: chamou a atenção

Para Rousseau,
o indivíduo é
naturalmente
bom, a sociedade
é que o corrompe
dos julgadores, fascinou-os com
seu estilo colorido e envolvente,
ganhou o prêmio e ficou famoso...
Também em matéria pedagógica e política, chocava o bom
senso estabelecido e, por esse
meio, atraía as atenções e os
aplausos irrefletidos dos amantes de novidades que queriam
estar “na crista da onda”.
A educação, sempre, em todas as partes, foi concebida como
um trabalho árduo, similar ao do
agricultor que orienta o crescimento de uma planta. Há que preparar cuidadosamente seu terreno,
adubá-la, estacá-la, podá-la, dirigir seu crescimento, impedir que
se deforme, combater as ervas daninhas etc. etc. Essas tarefas todas não violentam a natureza da
planta, mas, pelo contrário, libertam e protegem a planta de uma
série de fatores negativos e permitem que ela cresça saudavelmente, de acordo com a própria natureza. Em outras palavras, a natureza 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 todos esses entraves, para que ela
possa, na plenitude da sua liberdade, se realizar por inteiro.
Rousseau, entretanto, sem
ousar negar diretamente o pecado
original, na prática negou os seus
efeitos. Para ele, o indivíduo é naturalmente 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 social, seu "Discurso sobre a Origem e Fundamentos da Desi-

gualdade Entre Homens" e "O
Contrato Social" tiveram grande importância, no contexto
do Enciclopedismo, na preparação da Revolução Francesa.
Seus escritos, embora eivados de contradições pontuais,
contribuíram poderosamente
para o desenvolvimento de uma
série de movimentos culturais
e ideológicos dos últimos duzentos anos. O socialismo, a negação da propriedade privada,
o liberalismo extremado, as teorias pedagógicas "construtivistas", até mesmo certas concepções do moderno ecologismo - 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 primeira geração de modernistas é que
foi tomada sempre a sério, quando muitas vezes estava apenas
fazendo blague, para impressionar e causar sensação. Quando
um pintor modernista apresentava, num concurso de arte, uma
tela com um único borrão informe de tinta no meio, ele não queria dizer que aquilo era arte nem
que aquilo era belo... Ele só queria protestar contra os excessos
de formalismo das escolas artísticas 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 Filosofia e Letras, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e da Academia
Portuguesa da História

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

F

ruto de importante articulação política das lideranças de Piracicaba, o governo estadual, na gestão do Governador
José Serra, implantou
em Piracicaba o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), na rua
Riachuelo, atrás da Santa Casa.
Para tanto, tivemos a participação dos deputados Roberto Morais 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 Prefeitura 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 oficialmente inaugurado em agosto
com a presença do Governador.
Na verdade, esse foi o primeiro AME Estadual com atendi-

mento médico especializado e com hospitaldia para pequenas cirurgias, 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 oftalmologia, ortopedia, dermatologia, cirurgia vascular, cirurgia
geral e cirurgia plástica reparadora. Por sua vez, são realizadas mais de 20 mil consultas médicas por ano, além de exames.
Em todo esse período, o prédio foi compartilhado com a Farmácia de Alto Custo e pelo Hemonúcleo da Santa Casa. Visando
ampliar e modernizar o AME, a
Secretaria de Saúde do município,
através do Dr. Pedro Mello, providenciou novas instalações da Farmácia de Alto Custo em prédio alugado e deslocou as atividades do
Hemonúcleo para outro prédio,
para que esse espaço pudesse ser
utilizado para ampliação do AME.

Destaca-se o
apoio do
governador João
Doria que liberou
os recursos para a
modernização do
AME Piracicaba
Novamente a articulação política se fez presente e o diretor do
DRS-X, Dr. Hamilton Bonilha, o
secretário municipal, Dr. Pedro
Mello, o deputado estadual Roberto Morais e a Câmara Municipal,
por meio de seu presidente, o vereador Gilmar Rotta, estiveram em
São Paulo, juntamente comigo,
novamente no cargo de prefeito,
para solicitar recursos e aprovação do novo projeto, no valor próximo de R$ 1 milhão. Esse investimento levou pouco mais de um ano
para ser executado, ampliando o
espaço, a recepção, as áreas internas, instalação de novos consultórios e espaço para mais cirurgias, tudo para ampliar e dar mais
conforto aos pacientes do SUS.
Mais uma vez ganha a cidade, ganha a região e os pacientes

do SUS com atendimento melhorado e mais humanizado. No evento de inauguração estiveram presentes o reitor da Unicamp, prof.
Marcelo Knobel, a gerente administrativa do AME, Aline Pavanelo, a coordenadora médica do
ambulatório Graciela Sakai e, representando a Administração
municipal, o secretário de Saúde, Filemon Silvano, e o secretário adjunto, Augusto Muzilli.
Participei como convidado e
pude recordar aos presentes todas as etapas dessa conquista e
atividades em 10 anos, agora revigorado para melhores atendimentos 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, prontamente, liberou os recursos para a
modernização do AME Piracicaba,
reafirmando o seu compromisso
e de sua equipe com a saúde pública de Piracicaba e nossa região.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

A intrepidez feminina
Paiva Netto

H

á exemplos de extraordinárias mulheres em todos
os cantos do mundo, des-

de as mais destacadas às mais
simples, a começar pela mais singela das mães. Uma delas é “a
doceira de Goiás”, no vasto interior do Brasil. Trata-se da exí-
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mia poetisa Cora Coralina (18891985). Aos 75 anos de idade, apenas contando com instrução primária, publicou seu primeiro livro.
Disse a saudosa Cora: “Feliz aquele que transfere o que
sabe e aprende o que ensina”.
É o talento do povo bem instruído e espiritualizado que
transforma miséria em riqueza!
A fortuna de um país situa-se,
antes de tudo, no coração solidário e na consciência esclarecida de
sua gente — valorizando a mulher
e dignificando o homem. Neles
se encontra a capacidade criadora. É assim em todas as nações.
Benjamin Franklin (1706-

“A vverdadeira
erdadeira
sabedoria
consiste em
promover o
bem-estar da
humanidade”.
Benjamin FFranklin
ranklin
1790) há muito se levantara para
esclarecer: “A verdadeira sabedoria consiste em promover o
bem-estar da humanidade”.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor; paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade
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Brasil vive o pior
momento da
pandemia da
Covid-19, com recordes diários de casos e
mortes registradas.
Nesta semana, chegamos a triste marca de
mais de 2 mil mortes por dia,
após um ano do decreto da pandemia. O Brasil, agora, é uma
ameaça ao mundo. Nosso país
tornou-se terra fértil para o surgimento de novas variantes da doença, que têm mostrado mais capacidade de transmissão, maior
poder de infecção para o contágio
e acometimento dos mais jovens.
Não acredito que o Brasil esteja vivendo a terceira onda da doença, porque não tivemos desde o
início da pandemia a estabilização
dos casos e mortes. Em 2020, ficamos 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 significativo. Outro aspecto desse momento é que, pela primeira vez, todos
os estados brasileiros estão com
seus sistemas de saúde colapsados ao mesmo tempo, com mais de
70% dos leitos de UTI ocupados.
Algumas regiões estão apresentando 100% da capacidade de
internação, fazendo com que milhares de pessoas precisem de leitos de UTI e não encontram. Pacientes estão internados em enfermarias, sem o cuidado adequado da terapia intensiva, bloqueando a possibilidade de remanejar 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 Relações 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 exigências 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.

Avalio que chegamos nesse ponto por
três atitudes de Bolsonaro: abertura irresponsável das cidades,
estímulo às aglomerações e fechamento de
leitos criados para o
atendimento de pacientes com Covid-19.
Ao longo de 2020, 13 mil leitos foram abertos e 9 mil fechados no início deste ano pelo corte no envio de recursos pelo governo federal aos estados e municípios, o que contribuiu para o
colapso do sistema de saúde.

O governo
Bolsonaro se
negou a
incorporar
vacinas para o
Brasil doadas
pelas empresas
Pfizer e Johnson
A lista de responsabilização
de Bolsonaro não acaba. A lentidão do calendário de vacinação é
mais uma. Iniciamos a vacinação
há quase dois meses e não vacinamos nem 5% da população,
uma vergonha comparada com a
tradição do nosso Programa Nacional de Imunização, que sempre 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 milhões de pessoas em três meses
e 100 milhões em seis meses.
Enquanto isso o governo Bolsonaro, para atrasar ainda mais o
plano de vacinação, se negou a incorporar vacinas para o Brasil doadas pelas empresas Pfizer e Johnson, que juntas ofereceram cerca
de 100 milhões de doses, recusou a
parceria com a vacina russa Sputnik, não tomou nenhuma atitude
com relação a parceria na produção da vacina cubana Soberana e
impede que os governos municipais
e estaduais possam comprar vacinas para acelerar a vacinação.
Diante desse cenário aterrorizador e da pressão da sociedade e do Congresso Nacional, o governo aprovou medidas que aceleram 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 venceu o genocídio de Bolsonaro.
———
Alexandre Padilha, médico, professor universitário e deputado federal (PT-SP)

Esclarecimentos do
PDT Piracicaba
Max Pavanello

P

rimeiramente, acompanhamos 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 Piracicaba com brilhantismo, devolvendo o partido ao protagonismo do cenário municipal.
No projeto do PDT de Piracicaba, iniciado pelo nosso líder
Osmir Bertazzoni, está sim o lançamento de candidatura de liderança municipal em 2022.
O projeto teve início em
2018, passou pelas eleições
municipais de 2020.
Em 2020, foi conferida a missão de concorrer ao Poder Executivo Municipal à jovem liderança 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 Angelelli teve excelente desempenho.
O PDT historicamente vem
lutando ao lado das mulheres e
busca uma maior inserção e participação 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 Trabalhismo. Defendeu com brilhantismo o Projeto Municipal de Desenvolvimento, 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 Carolina Angelelli como pré-candidata, as lideranças do Partido, Airton Costa do Amaral (Secretário-

O PDT de São
Paulo se prepara
para a disputa
eleitoral com
uma chapa forte
para as Eleições
Gerais de 2022
Geral do PDT SP), Carlos Lupi (Presidente Nacional do PDT) e Ciro
Gomes (Vice-Presidente Nacional do PDT e Pré-candidato a
Presidente da República) pediram 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 prepara para a disputa eleitoral
com uma chapa forte para as
Eleições Gerais de 2022, com lideranças locais, estaduais e nacionais, e precisa de mulheres
que se identifiquem com os ideais do Trabalhismo, qualidades
presentes em Carolina Angelelli.
O PDT de Piracicaba passa
por reformulação, Carolina Angelelli foi conduzida à Presidência do PDT de Piracicaba e já
começou a desenvolver trabalhos e conversas para a construção de sua pré-candidatura.
As lideranças do PDT deixaram a escolha, se ao legislativo estadual ou federal, ao PDT
de Piracicaba, que juntamente
com Carolina Angelelli fará uma
análise de conjuntura para oportunamente tomar a decisão.
———
Max Fernando Pavanello, advogado, 1º
Vice-Presidente do
PDT de Piracicaba
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PCJ INVESTIMENTOS

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
M OÇÃO

Bebel apoia movimento de
trabalhadores de aplicativos
Divulgação

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

A deputada estadual Professora Bebel (PT) protocolou nessa
semana moção de apoio ao movimento desencadeado por trabalhadores de aplicativos, na Assembleia Legislativa de São Paulo, em
que pedem melhores condições de
trabalho e reajuste nas tarifas pelos serviços prestados. No documento, também dirigido às empresas de aplicativos, a parlamentar ressalta seu apoio aos trabalhadores e faz apelo para que as
reivindicações sejam atendidas.
Na moção, Bebel destaca que
o “o movimento dos motoristas de
aplicativos, organizado pela Associação dos Motoristas de Aplicativos de Piracicaba (AMP) e Associação dos Motoristas Particulares
do Interior de São Paulo (AMPIESP), 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 custos desta importante categoria de
trabalhadores”, diz, lembrando
que no último dia cinco, inclusive,
cerca de trabalhadores promoveram manifestação pelas ruas de
Piracicaba, cobrando “mais segurança”, “ubers unidos” e “melhores taxas”, inclusive deixando claro que o valor atual da tarifa mínima paga aos condutores, que é
de R$ 3,75, é insuficiente até para
arcar com o custo do combustível.
Bebel diz também que no momento crítico que o país atravessa, agravado pelo agravamento
da pandemia do novo coronavírus, “considero fundamental que
a Assembleia Legislativa preste
seu apoio e solidariedade a esses
trabalhadores, razão pela qual
apresento a seguinte moção”.

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 “Recuperação, Proteção e Conservação de
Mananciais”. Para cada edital há
uma lista de municípios priorizados, 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 apenas pelos municípios prioritários 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: https://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 recursos hídricos, referente ao orçamento de 2021. As ações financiáveis previstas são a elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração e revisão de planos de
controle e redução de perdas e a
elaboração de projetos de implantação de tecnologias de desinfecção de efluentes domésticos.
No edital de “Saneamento
Rural”, as fontes de recursos são
a Cobrança PCJ Paulista pelo uso
dos recursos hídricos e a Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para
Fins de Geração de Energia Elétrica (CFURH), referentes ao or-

çamento de 2021. As ações financiáveis deste edital são a elaboração de planos municipais de saneamento rural e a substituição
de sistemas rudimentares de tratamento de esgoto (fossa negra)
por sistemas mais eficientes.
O processo de seleção desses dois editais, de responsabilidade da Coordenação de Projetos, deverá ser finalizado em
setembro. Para saber os requisitos, listas de municípios priorizados e outras informações,
acesse este link: https://
agencia.baciaspcj.org.br/processos
-abertos-em-andamento/ .
"O processo de seleção de empreendimentos do exercício de
2021 traz diversas novidades que
são reflexo da revisão do Plano
das Bacias PCJ e das novas estratégias dos Comitês PCJ. A distribuição dos recursos de investimentos será, neste ano, exclusivamente aplicada aos municípios prioritários (altamente críticos). Assim,
os recursos financeiros serão repassados 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 qualidade de nossas águas e para a qualidade de vida da população municipal, tanto rural quanto urbana", 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 Mananciais PCJ, de responsabilidade da Assessoria Ambiental,
possuem prazos distintos.
O primeiro edital é referente
ao Programa I - Recuperação

Divulgação

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

Ambiental em Áreas de Interesse - da Política de Mananciais
PCJ. A fonte dos recursos é a
Cobrança PCJ Federal pelo uso
dos recursos hídricos e as inscrições em formato on-line encerram em 31 de agosto (terça-feira). O objetivo é a seleção de áreas
de mananciais priorizadas no Plano das Bacias PCJ 2020-2035, que
incluam microbacias de interesse
para o abastecimento público nas
Bacias PCJ com o objetivo de elaboração de Diagnóstico Ambiental por meio dos PIPs (Projetos
Integrais de Propriedade), por parte da Agência das Bacias PCJ.
O segundo edital é referente
ao Programa II da Política de
Mananciais PCJ, que diz respeito 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 contratação de uma UCE – Unidade
Coordenadora de Execução, para
monitoramento, ambas de um projeto ou programa de PSA. As inscrições vão até o dia 9 de abril de 2021.
Para saber sobre os requisitos para inscrição, as listas de
municípios prioritários e outras
informações, acesse o link: https://agencia.baciaspcj.org.br/
assessoria-ambiental/editais/
"Os editais da Política de
Mananciais PCJ são mecanismos
importantíssimos para a ampliação da escala de implementação das ações previstas no Plano
das Bacias PCJ, na temática relacionada a Proteção de Mananciais. A Política de Mananciais
PCJ traz todos os procedimentos operacionais necessários
para que saiamos da esfera do
planejamento em direção a esfera executiva", ressaltou a assessora ambiental da Agência das Bacias PCJ, Marina Peres Barbosa.

Fachin tomou cinza

Q

José Maria Teixeira

uaresma é um tempo no calendário católico que precede a páscoa. São quarenta dias que começa logo depois do
carnaval, na já conhecida quarta
feira de cinzas. Nesse dia, o cristão 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 autoanalise 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, reconhece e assume suas falhas retornando 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 falsidade, para o fingimento, para o
desrespeito à pessoa humana.
Lavajatista ferenho, Fachin não resistiu à força da reflexão 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 processos contra o mesmo.
Porém, se essa é a dinâmica
quaresmal de se rever e se reassumir na senda da vida, a quaresma se revela então como uma
exigência do ser humano em sociedade, ultrapassando o campo
de qualquer grupo religioso e independente 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

“Lembra-te,
homem, que és
pó e em pó te
hás de tornar”
dotado de uma interioridade diretiva ordenadora de seu destino.
A pessoa adquire valor em
si mesma, isto é, tem certeza dessa efetiva presença de si para si
mesma. É o que quer dizer a palavra e o conceito consciência.
Homem de carne e osso que
caminha com seu igual no mundo. A este homem dotado de inteligência, liberdade e vontade livre, importa, sim, a retidão de
seus atos na relação com seus
iguais em busca de sua realização. 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 mandato 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 suspeição 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 (Tribunal Superior Eleitoral) como
presidentes e desconheceram a
eleição de uma chapa presidencial eleita com a maior falcatrua
eleitoral que se tem notícia.
Não há notícia de nenhuma medida saneadora. De outra parte, o então presidente
da Câmara Federal, Rodrigo
Maia, ante meia centena de
pedidos de socorro, impeachment do presidente Bolsonaro,
sequer teve a coragem de colocar um só pedido à apreciação.
Quaresma: “eis o tempo
de salvação. Ao Pai, voltemos, juntos andemos”. Eis o
tempo de conversão.
———
José Maria Teixeira,
professor

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

Homofobia (II) – Caracterização

A

cultura atribui valor moral ao mundo em nosso cotidiano. Para o exercício
da Psicologia cabe ao profissional esvaziar-se de suas próprias crenças e valores sob pena
de comprometer sua análise.
Como consequência da 15ª
edição da maior Parada Gay do
mundo (26/06/11), com aproximadamente 3,5 milhões de pessoas, o tema homofobia ganhou
destaque na mídia. Mas caracterizar 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 orientação diversa da heterossexualidade” afirma a advogada
Dra. Adriana Nepomucena.
Mas como se caracteriza tal hostilidade? A partir de que critérios a homofobia se configura?

Segundo ela, “para ser considerado crime, é preciso ter
uma norma que assegure o fato
penal. E para tanto, a hostilidade deve recair na violência, tanto 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 homofobia, escrevi em meu Facebook: ‘Usar uma camiseta
com os dizeres Orgulho hetero é homofobia? Porque
pode Orgulho Gay e não Orgulho hetero?’ Imediatamente isso foi classificando como
homofobia sem sê-lo. A liberdade de expressão com responsabilidade deve ser garantida a qualquer cidadão.
Fonte: http://adriana
nepomucena.blogspot.com/

INTERATIVO
Minha família é espírita, obtive cura física pela
religião aos 13 anos. Aos 10
anos meu pai faleceu e deixou um vazio educacional
que não sei se a vida preencheu. Tive amigos ateus,
decididos e minha espiritualidade está questionada.
Achava (ou ainda acho)
que tudo é psicológico. Agora uma espiritualidade
despertou em mim, e meu
juízo crítico não me permite usufruir dessa espiritualidade mais pura, embora 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 parece ter determinado muita coi-

sa. Veja que adota valores de
seus amigos ateus, decididos,
como modelos substitutivos dessa perda. Sua espiritualidade passa a ser questionada por esse modelo sem a figura do pai com espiritualidade. O surgimento de uma
crise seria uma questão de tempo.
Ateu ou espiritual? Ter fé ou
ter razão? Em meio a essas incertezas atribui valor psicológico a
tudo, sendo isso um equívoco. A
razão é necessária, assim como a
fé tem seu espaço e vez. Urge discernir onde esteja ocorrendo a
confusão para adotar medidas.
Fica-me a impressão de
que o espelho que seus amigos
lhe fizeram foi importante
para desenvolver sua personalidade no que diz respeito às
coisas práticas, mas considerar
outros aspectos de sua vida familiar e história pessoal e espiritual não pode ser ignorado.

CITAÇÃO!
"Setenta anos ensinaram-me a aceitar a vida com
serena humildade." (Sigmund Freud)

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.
Use até 200 toques. Sigilo absoluto.
BLOG: http://pedrogobett.blogspot.com/
FACEBOOK: fb.com/psicopontocom
E-MAIL: pedrogobett@yahoo.com.br
CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430

Quando a Verdade é trabalhada
a humildade é compreendida
e o Amor exemplificado

A

madrugada chegava silenciosa e a imensidão de Luz
pelas estrelas se faziam
presentes. Refletia sobre as experiências pretéritas e a Divina
Missão na atual Existência.
Chegará um momento em que
cada linha aqui anunciada e o
nosso legado terreno serão apenas lembranças e saudades.
Olhei para a amada, querida e
estimada Alma gêmea e amorosamente sorrimos. O perfume anunciava presença exalando 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 anunciada pelo presente da presença.
Em segundos já estávamos nas
dependências da Colônia Manto da Luz. É o momento de tocarmos estrelas com as mãos.
Ao entrarmos em ampla
sala o Mentor se aproximou e
disse. Sejam todos muito bem
vindos. Amado irmão. Estávamos conectados em suas reflexões. Fortalecemos que todo
resgate é o aperfeiçoamento do
progresso moral e espiritual. No
infinito do Tempo está o Servir
como elemento de conexão entre as duas dimensões. Saldamos os débitos e contabilizamos
merecimentos. Evoluir dói. E em
verdade é dando que se recebe.
Somos instrumentos de primordial importância. Somos todos
irmãos e valiosos instrumentos
da Divindade. A humanidade
precisa vencer o egoísmo e a vaidade. Cada um exerce a missão
como a função de um lápis. Cada
um escreve a sua própria história. A personalidade congênita
e a sua natureza é de se manter
simples, humilde, mas dedicado, consciente e responsável. A
missão dos bons na Terra é na
Arte de educar, amar e trabalhar 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 trazem as Verdades. E tudo neste
ambiente se fez Luz. Telas se abriam como um romance que impressiona e agrada pela história
envolvente e sugestiva, Ensinamentos profundos, oferecendo a
visão magnífica da Vida no plano espiritual. Eu me emocionei e
lágrimas escorreram umedecendo 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 simultaneamente 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 liberto 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 pudéssemos colocar nestas linhas
sobre a Vida na outra dimensão,
no plano invisível como no Universo 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 socorristas da Colônia Manto da Luz
neste plano espiritual. E assim,
permanecemos vigiando e Orando. Integrar a tarefa de auxílio à
prática, socorrendo e organizando, confortando tanto aos encarnados como aos desencarnados.
E amorosamente ao ser solicitado para prestar tal colaboração, sempre é hora de traduzir
o entusiasmo, lindo e magnífico. Que sejamos instrumento
fiel e competente. Quando a
Verdade é trabalhada, a humildade 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.
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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 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 diferencial a mais para o vendedor, será
apresentada no curso on-line Gestão de Vendas, da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), por meio da Acipi Escola 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, garantem um aprendizado prático
sobre reconhecimento de valor,
planejamento de vendas, atendimento ao cliente e abordagem estratégica para se diferenciar na
hora da venda. “Também ensinaremos como realizar uma sondagem assertiva, apresentação do
produto para mostrar ao cliente
todos os benefícios, manejo de objeções e fechamento da venda”,
disse a professora Priscilah Plaça.

Divulgação

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 diferenciar, colaborar no negócio, ser
reconhecido. O mercado está em
constante mudança, existem
muitos canais de venda, de distribuição, e o papel do vendedor precisa ser o diferencial, migrar para
uma postura diferente”, afirmou.
“As áreas de vendas precisam se atualizar, mudar a forma como realizam o atendimento aos clientes. Precisam
ter bons planejamentos, surpreender o cliente, além de seguir um método que traga retornos para ambos”, finalizou.
SERVIÇO
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone:
(19) 3417-1766, ramal
725, ou e-mail: contato@
escoladenegociosacipi.com.br.

SICREDI UNIÃO PR/SP

Cooperativa cresce aliada
ao desenvolvimento local
Divulgação

Priscilah Plaça ministra o método Venda de Valor
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Emcor amplia atenção a beneficiários
A assistência cardiológica
que o Santa Casa Saúde Piracicaba direciona há 25 anos a seus
beneficiários ganha ainda mais
excelência com a remodelação
dos serviços junto ao EmcorServiço de Emergências do Coração da Santa Casa de Piracicaba.
Pela nova proposta de atuação, a partir da próxima segunda-feira, 15 de março, o
Plano passará a oferecer consultas 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 entrada pela Rua Silva Jardim 1786.
Segundo o superintendente do Santa Casa Saúde, o médico Ruy Nogueira, a nova dinâmica garantirá um atendimento ainda mais personalizado e ágil aos beneficiários, que
poderão utilizar a Linha Direta do Coração para agendar o
atendimento pelo (19) 34012001, no período das 7h30 às
17h, de segunda à sexta-feira;

ou ainda pelo aplicativo do Plano. Ele informa que o serviço estará disponível também para atendimentos particulares e a outros
convênios parceiros. “Nestes casos, o contato deve ser feito pelo
telefone (19) 3417-5959, no período das 7h às 19h”, explica.
O superintendente explica
que, na prática, o beneficiário
contará com dois tipos de serviços bem específicos: o atendimento emergencial 24 horas em
tempo real no Pronto Socorro
Cardiológico para quem está com
sintomas ou suspeita cardiológica e, agora, a linha Direta do
Coração, com atendimento ágil e
diferenciado no mesmo local.
Segundo o cardiologista
Humberto Passos, coordenador
da UCO (Unidade Coronariana) do Emcor da Santa Casa, a
iniciativa permitirá reduzir
sensivelmente o tempo de espera para que o paciente seja efetivamente acolhido e atendido em
todas as suas necessidades, ampliando as chances de restabelecimento e cura do cardiopata.
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A Linha Direta do Coração poderá agilizar inclusive o acesso
à UTI Cardiológica do Emcor, uma das mais modernas do País

Ele explica que o processo
poderá resultar no imediato
agendamento de consultas para
atendimentos presenciais, inclusive de urgência; agendamento
de check-ups; avaliação cardiológica para atividade física e exames regulares, sejam eles de rotina ou não. “Partimos de um

novo olhar cardiológico para que
o paciente tenha mais segurança nas atividades que exerce,
sejam elas pessoais ou profissionais”, considerou o cardiologista, lembrando que a cardiopatia isquêmica e o acidente vascular cerebral são os maiores causadores de mortes no mundo.

R ECURSOS

Corpo de Bombeiros Doria sanciona lei do
comemora 141 anos novo ICMS Ambiental
O Corpo de Bombeiros completou 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 incêndios e acidentes domésticos.
Comandante pela base do Corpo 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 comunidade. Parabenizo os bombeiros, especialmente os que atuam em São
Pedro, pelo trabalho realizado’,
disse o prefeito Thiago Silva.

ORIENTAÇÕES – Entre as
orientações destacadas pelo Corpo de Bombeiros para evitar incêndios em residências e acidentes
domésticos estão o acionamento do
corporação pelo telefone 193; estabelecimento de área externa
para fumantes, descarte de cigarro em cinzeiro e certificação de que
o mesmo foi apagado, não sobrecarregar extensões elétricas com
uso de benjamins ou Ts, não deixar 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 ficar 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.

O Governador João Doria
sancionou, quinta (11), a lei que
visa promover o desenvolvimento
sustentável por meio da reorientação dos valores dos repasses de
ICMS (Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte lnterestadual
e lntermunicipal e de Comunicação) aos municípios paulistas.
O projeto de lei recebeu contribuições e foi aprovado pela Assembleia 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 caminho onde todos ganham, o município, os brasileiros, o Estado
de São Paulo e, sobretudo, a vida.
É um projeto onde o meio ambiente se associa a existência e a
vida. Ambos se ajudam: o ser
humano e o meio ambiente”, disse o Governador João Doria.
A lei deve transferir montante superior a R$ 500 milhões por
ano para as prefeituras. Este valor será destinado ao incentivo da
preservação ambiental e à adoção
de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável. Em dez anos,
serão transferidos mais de R$ 5
bilhões, alcançando principalmente cidades menos desenvolvidas do estado, como a região
do Vale do Ribeira, onde o Governo mantém o programa Vale do
Futuro, com um conjunto de ações
socioambientais para ampliar a
qualidade de vida da população.

“É uma forma de incentivar
as prefeituras do estado a investirem em ações voltadas ao desenvolvimento 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 Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.
Para as parcelas destinadas
à biodiversidade e ao meio ambiente foi proposta a adição de
1%, totalizando 2% das transferências voltadas especificamente a ações e aspectos ecológicos
presentes nos municípios, divididos em duas frentes: a preservação (1%), sendo metade
para áreas protegidas e a outra
parte para municípios com reservatórios destinados à geração de energia e ao abastecimento de água; e desempenho ambiental (1%), dividido em metade para gestão de resíduos sólidos e metade para conservação e
restauração da biodiversidade.
“Esta é uma proposta inovadora e que vai ao encontro das
melhores práticas ambientais. O
inventário florestal deste ano mostrou que São Paulo recuperou quase 5% de sua vegetação nativa. Com
esta iniciativa queremos dar ferramentas e recursos aos municípios para que continuem cuidando do meio ambiente e fomentando ações de proteção e restauração ecológica”, explicou o
secretário de Infraestrutura e
Meio Ambiente, Marcos Penido.

Árvore solidária: mais de R$ 4 milhões

Consolidada como uma das
maiores instituições financeiras
cooperativas do país, a Sicredi
União PR/SP atuou em inúmeras iniciativas para contribuir
com o propósito de promover o
desenvolvimento socioeconômico nas comunidades onde atua,
em sintonia com a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Em um ano tão diferente a
cooperativa se manteve firme
em seus valores e crenças, no
comprometimento com os associados e com a comunidade.
Foi em 2020 que a cooperativa encerrou o Ciclo do Planejamento Estratégico 2016 – 2020,
cumprindo todos os objetivos estratégicos. A Sicredi União PR/
SP chegou a 381 mil relacionamentos, sendo 228 mil associados, 133 mil poupadores e 20 mil
cotitulares; em ativos totais (ativos contábeis, poupança, fundos,
previdência, LCA e operações via
BNDES) atingiu R$ 7,6 bilhões,
um crescimento de 43% em relação a 2019; o patrimônio líquido
totalizou R$ 565 milhões e a instituição chegou a 110 agências na
área de atuação que compreende
109 municípios, sendo 75 no Paraná e 34 municípios em São Paulo. Estes números levaram a Sicredi União PR/SP a alcançar a
visão de 2020 de estar entre as
três maiores cooperativas de crédito e investimento do Brasil.
Seguindo os principais balizadores do cooperativismo, em especiais a transparência na gestão
e a prestação de contas, estes e
outros resultados estão sendo
apresentados aos associados por
meio das Assembleias de Núcleos, que acontecem de janeiro a
março. São assembleias online e/
ou presenciais, que seguem rigorosamente todas as determinações
dos órgãos competentes em relação
ao enfrentamento do Covid-19.
Para o presidente, Wellington 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 Covid19 na economia e na vida das
pessoas, mantivemos a missão de
valorizar o relacionamento, de
oferecer soluções para agregar
renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade. Também
mantivemos nossos programas
sociais que contribuem com a geração de renda, a educação e a sustentabilidade”, pontua Ferreira.
As linhas de crédito seguiram ativas e foram disponibilizadas também as linhas de programas emergenciais do poder
público (Pronampe e PAC). Como
é intrínseco ao modelo de negócio, a Sicredi União PR/SP acompanhou a realidade dos associados e das regiões onde está presente, o que possibilitou ampliar
a oferta de opções adequadas às
necessidades no enfrentamento
da crise e na manutenção dos negócios. Os meios eletrônicos de
atendimento (caixas automáticos, internet banking, aplicativo,

WhatsApp, canais telefônicos e
assinatura eletrônica) viabilizaram e agilizaram demandas.
Por meio de movimentos
como Gente que Coopera Cuida e
Eu Coopero com a Economia Local, a cooperativa teve o bem-estar de colaboradores e associados como foco e reafirmou a força do cooperativismo para contribuir com a continuidade da
atividade econômica no país.
No pilar social, foram grandes entregas, a exemplo das ações
voltadas para a educação, por
meio do programa A União Faz a
Vida que disponibiliza uma metodologia de ensino em que os alunos são protagonistas da aprendizagem. Com a suspensão das
aulas presenciais, a equipe da Sicredi União PR/SP realizou um
amplo trabalho de apoio aos professores das escolas que integram
o programa, disponibilizou materiais, cursos e palestras online
com profissionais renomados –
o programa atende 56 mil crianças e adolescentes em 74 municípios. Já com o programa Cooperação na Ponta do Lápis, a instituição proporcionou educação financeira para 63 mil pessoas.
Para a geração de renda, foram contratadas costureiras de
baixa renda para produzir máscaras 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 foram arrecadadas 128 toneladas de
alimentos, o equivalente a 8,5 mil
cestas básicas, destinados a 220
entidades. “Acreditamos que
desta forma estamos contribuindo para formação uma sociedade mais igualitária, justa e impactando 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 Londrina/PR, que foi inaugurada no dia
de aniversário de 35 anos de fundação da cooperativa, em setembro. O CoopConecta foi idealizado
para gerar uma nova experiência
à comunidade, pois além de um
espaço para atendimento exclusivo aos associados, disponibiliza
loja de conveniência, cafeteria, livraria, espaço coworking, salas
de reuniões e arena de eventos.
Esta trajetória pavimenta o
novo ciclo estratégico 2021/2023,
que privilegia a experiência cooperativa 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 conecta a cooperativa às pessoas,
negócios e a comunidade. “É fortalecendo conexões que seguimos carregando as raízes da nossa essência cooperativa. Esse é o
espírito que buscamos para os
próximos anos, começando por
2021, consolidando o propósito
do novo ciclo estratégico de construir juntos uma sociedade mais
próspera”, finalizou o presidente.
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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

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 estadual nº 65.563 (11/03/2021), que
implementa novas medidas de
restrição em todo o Estado. O decreto municipal entra em vigor
nesta segunda (15). As medidas
de restrição da Fase Emergencial seguem do dia 15 até 21/03.
Nesse período, fica proibido o
atendimento presencial ao público, inclusive mediante retirada
ou "pegue e leve", em bares, restaurantes, shopping centers, galerias e estabelecimentos similares e comércio varejista de materiais de construção. Nesses serviços, são permitidos apenas os
sistemas delivery e drive-thru.
Também está vedada e realização de cultos, missas e demais atividades religiosas cole-
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tivas; eventos esportivos de
qualquer espécie e estabelecimentos 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 atividades administrativas internas
de modo presencial em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não essenciais.
EDUCAÇÃO - As aulas
presenciais na Rede Municipal
de Ensino serão canceladas a
partir de segunda-feira, com atividades feitas de forma remota.
A Administração recomenda que
as instituições privadas de ensino sigam o mesmo protocolo.
COMÉRCIO, SERVIÇO E
INDÚSTRIA - Os serviços essenciais, considerados na Fase
Vermelha do Plano São Paulo,
como supermercados, farmácias,

padarias, postos de gasolina, entre outros, continuam funcionando. Mas o decreto recomenda que a abertura e a troca de
turnos em estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços sejam ajustadas de modo a
evitar o deslocamento simultâneo de colaboradores nos meios
de transporte público coletivo de
passageiros. Assim, devem ser
observados os seguintes horários: 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 deverão ter o atendimento ao público presencial suspenso pelo tempo de vigência das Fases 1 (Vermelha) e Emergencial, com sistema de rodízio entre os servidores, com trabalhos realizados
em casa ou em regime de teletrabalho, sem prejuízos à população.

FUTEBOL: Federação lamenta o gravíssimo nível da pandemia
Após o anúncio do Governo 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 virtualmente na última quinta-feira,
11. Sobre esse encontro online, a FPF se manifestou publicamente em nota oficial:
- A FPF e os clubes lamentam o gravíssimo nível
que a pandemia da Covid-19
atingiu em São Paulo e no
Brasil, com o alarmante aumento 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 quarentena imposto pelo Governo do
Estado de São Paulo. Desde
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Unimed Piracicaba conquista selo
Por conta de sua gestão sólida e transparente, a Unimed Piracicaba recebeu importante certificação de qualidade, concedida pela
Unimed do Brasil: selo Diamante
Hospital Unimed de Sustentabilidade. Participaram da seleção 65
cooperativas e apenas sete conquistaram o título Diamante na
região sudeste. “Para nós, figurar
entre as melhores no Sistema Unimed é motivo de muito orgulho
porque queremos sempre proporcionar os melhores serviços assistenciais aos nossos mais de
180 mil beneficiários da cidade
e região”, disse o presidente da
Cooperativa, Carlos Joussef.
Segundo o dirigente, a certificação Diamante, exclusiva para
hospitais do sistema da Instituição, confere o alinhamento da
unidade às tendências de mercado e a busca constante pela exce-

lência no atendimento de pacientes. “Mantemos práticas robustas
de gestão e atuamos de forma consciente, impactando, positivamente,
na reputação, valorização e competitividade da marca”, destacou.
De acordo com Joussef, a
ação determinante para a conquista do selo Diamante, certificação
máxima na categoria, é a melhoria contínua de processos que atendem às necessidades sistêmicas,
ambientais e normatização de atividades que trouxeram a satisfação total dos públicos interno e
externo da Instituição. “Um de
nossos últimos projetos foi a implantação de moderno e completo Centro Obstétrico, no Hospital Unimed, para parto humanizado, além de outras salas exclusivas para atendimento de
mães e bebês, com aparelhos de
última tecnologia”, completou.
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Hospital Unimed Piracicaba: melhoria contínua
de processos sistêmicos e ambientais
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Santa Casa ultrapassa 4.000 recuperados
Desde março de 2020, ou
seja, há um ano, os profissionais
de saúde da Santa Casa de Piracicaba que trabalham na linha de
frente travam uma batalha incansável 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 histórias de vida e pessoas que passaram por todos os tipos de adversidades 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 atendimento da enfermaria da Ala Covid-19.
Todos, entretanto, conseguiram
voltar para o abraço de seus fami-
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liares. Segundo o provedor João
Orlando Pavão, chegar a esse número foi resultado de muito empenho e dedicação de uma equipe
que trabalha 24 horas com o mesmo 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, desta data até nessa sexta-feira (12),
foram atendidas 10.493 pessoas,
sendo 4.255 diagnósticos positivos,
6.159 resultados de exame negativos, 132 óbitos e 4.058 pessoas recuperadas da doença. “Antes da
confirmação do primeiro caso,
nossos profissionais criaram novos fluxos para recebimento e atendimento de casos suspeitos, visando diminuir risco intra-hospitalar
de infecção”, observou o provedor.

então, a FPF e os clubes têm
seguido todas as recomendações científicas e médicas, prezando pela saúde de todos, utilizando, inclusive, o esporte
como plataforma de educação e
orientação aos torcedores com
informações referentes à prevenção e combate à Covid-19;
- A FPF e os clubes reiteram que o rigoroso Protocolo
de Saúde da competição, aprovado e elogiado pelo Ministério
Público e pelo Centro de Contingência do Coronavírus, oferece aos profissionais do futebol e a todos os funcionários
dos clubes um nível de controle não encontrado em qualquer
outra atividade econômica, com
testagens seriadas e acompanhamento médico diário. Desde o reinício dos jogos no ano
passado, foram mais de 35 mil
testes realizados por árbitros,
atletas, profissionais e funcionários dos clubes de São Pau-
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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, encontremos uma solução viável para
adaptar as próximas rodadas
da competição. Após este encontro, no mesmo dia, FPF e
clubes se reunirão para definir
o agendamento dos jogos;
Por fim, FPF e clubes afirmam publicamente que o
Campeonato Paulista seguirá seu curso de rodadas conforme previsto, as datas passarão eventualmente pelos
ajustes necessários e a competição será concluída na mesma data prevista, 22 de maio.

ANOS OU MAIS

Vacinação: agendamento
a partir de segunda-feira
Idosos com 75 anos ou mais
e profissionais de saúde já podem 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 realizado no site da Prefeitura. A vacinação para esse novo grupo
acontecerá em 12 unidades de
saúde municipais (confira os locais 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 formulário e escolher onde quer ser
vacinado, entre as unidades disponíveis. Dependendo do momento em que a pessoa fizer o cadastro, os locais indicados serão aqueles onde ainda houver doses disponíveis. A informação sobre data
e horário de vacinação é divulgada automaticamente. Além de fazer o agendamento, as pessoas devem apresentar no momento da
vacinação um documento com foto.
Caso a pessoa não tenha
acesso a computadores ou celulares, ou ainda encontre dificuldades em agendar a sua vacinação pelo site da Prefeitura (VacinaPira), deve procurar uma
Unidade de Saúde, para que os
seus profissionais façam o agendamento da vacinação online.
Além dos idosos com 75 anos
ou mais, podem se vacinar profissionais de saúde. Os profissionais
contemplados são aqueles que atu-

am em espaços e estabelecimentos
(ou serviços) de assistência e vigilância à saúde, como biólogos,
médicos veterinários, profissionais
de educação física, profissionais
que atuam em clínicas, instituições
de saúde pública ou particular (cozinheiros e auxiliares de cozinha,
doulas/parteiras, recepcionistas e
seguranças); acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em
saúde em estágio hospitalar, atenção 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, comprovante de ISS, registro na carteira profissional ou declaração
emitida pelo serviço de saúde.
IMPORTÂNCIA DA 2ª
DOSE – O chefe da Vigilância Epidemiológica, Moisés Taglietta, comentou que a procura pela 2ª dose
da vacinação, para quem foi vacinado até 24/02, tem sido pequena
no site da Prefeitura e que ainda
existem vagas para o agendamento desse público-alvo. “Os cidadãos
devem se conscientizar que só estarão 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 específico de idosos acamados com
75 anos ou mais, a vacinação
deve ser agendada diretamente
no Cevisa (Centro de Vigilância
em Saúde) pelo telefone 34377800, com preenchimento de
questionário obrigatório. A vacinação dos idosos acamados acontece aos sábados e domingos.

Profissionais da Santa Casa que trabalham na linha de frente

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

de UTI e de Enfermaria para o
tratamento exclusivo de pacientes positivados para a Covid-19.
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Prefeitura faz mutirão e arrastão contra dengue
A Prefeitura, por meio de
PMCA (Plano Municipal de Combate ao Aedes aegypti), ligado ao
CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), da Secretaria Municipal de
Saúde, realiza neste sábado (13),
mais um mutirão e arrastão de
combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue,
zika e chikungunya e febre amarela urbana. As ações serão realizadas nos bairros Morumbi (mutirão) e região do Jupiá (arrastão), respectivamente, e respeitarão todos os protocolos sanitários 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. Nenhuma pessoa morreu. No mesmo período de 2019 foram 134

casos e, em 2020, 515 casos. A
maior incidência da doença neste ano continua sendo na região
Central, com 822 casos, representando 69,8% da totalidade
dos casos registrados. Essa região engloba bairros como Centro, Nova Piracicaba, Nhô Quim,
São Dimas, São Judas, Rua do
Porto, Jardim Europa, Jardim
Monumento, Vila Rezende e
Bairro Alto. Os dados preocupam a Administração, que trabalha ininterruptamente na prevenção da doença, com ações
como os mutirões e arrastões em
todas as regiões da cidade.
MUTIRÃO - Acontecerá
das 8h às 12h, onde serão vistoriadas residências no bairro
Morumbi. O objetivo do mutirão é recolher criadouros do
mosquito Aedes aegypti. Durante os mutirões, a equipe ori-

enta os moradores a retirarem
criadouros de porte pequeno,
além de informar ao munícipe
como se proteger de forma correta do mosquito da dengue.
ARRASTÃO - Agentes comunitários de saúde percorrerão
residências do Jupiá, São Francisco (Bongue), Ondas e Ondinhas, para orientar os moradores sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito
Aedes aegypti. O objetivo é a retirada de materiais inservíveis
que podem ser potenciais criadouros do mosquito. A ação está
prevista para acontecer das 8h30
às 14h. A orientação é de que os
moradores deixem nas calçadas
qualquer material que possa acumular água, menos entulho, lixo
doméstico e galhos de árvores.
PREVENÇÃO - Alguns dos
cuidados mais importantes para

a prevenção da dengue são: eliminar os focos de água parada;
manter os pratos de vasos de flores e plantas com areia até a borda do vaso; guardar garrafas
com a boca virada para baixo;
limpar sempre as calhas dos canos; não jogar lixo em terrenos
baldios; colocar o lixo sempre em
sacos fechados; manter baldes e
caixa d´água devidamente tampados e piscinas com colocação
de cloro; deixar pneus ao abrigo
da chuva e da água; furar latas
de alumínio antes de ser descartadas para não acumular água;
lavar bebedouros de aves e animais pelo menos uma vez por semana. Em caso de suspeita da
doença, entrar em contato imediatamente com uma unidade
de saúde mais próxima de sua
residência e jamais utilizar
medicação por conta própria.

MARIA ARAUJO
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-

ra da Rua do Porto, uma
das figuras mais emblemáticas daquele local. Maria
Araujo participou de todas
as campanhas eleitorais de
Herrmann, tanto a prefeito
como a deputado federal,
vice-governador e senador.
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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.
Personagem extraordinariamente
rico de conhecimentos, de amizades e recordações acumuladas ao longo de décadas de trabalho jornalístico - no rádio e
na imprensa escrita - o jornalista piracicabano João Umberto Nassif passou os
últimos 22 anos - dos 66 que tem agora fazendo História Oral. Mais precisamente, coletando material para que no futuro
historiadores e sociólogos disponham de
fontes primárias abundantes e confiáveis para compreender a realidade de
Piracicaba e região nas últimas décadas.
Nesses 22 anos, Nassif entrevistou
perto de 1000 pessoas, de todas as categorias sociais e representando os mais
variados setores da sociedade. Homens
e mulheres, velhos e novos, ricos e pobres, todos os que têm algum depoimento interessante a dar caem sob o olhar
do curioso que é João Umberto Nassif.
Com jeito e simpatia, sabendo se adaptar à psicologia de cada entrevistado,
inspirando em todos confiança desde o
primeiro momento, Nassif consegue obter relatos fantásticos que, sem ele, seriam esquecidos e fatalmente desapareceriam 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 voluntário, diretor do Lar dos Velhinhos e administrador 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 recebendo doações; e não repassa os livros para
os interessados com intuito comercial,
mas apenas os vende a preços módicos
para auxiliar a manutenção daquela tradicional instituição beneficente que funciona há mais de 100 anos e é a mais
antiga casa de repouso de idosos em
funcionamento, em toda a América Latina. O trabalho de classificação e catalogação dos livros recebidos é feito pessoalmente por Nassif e sua esposa Vera,
auxiliados por uma equipe de voluntárias, 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 Nassif é enorme. Não creio que no Brasil outro jornalista tenha conseguido entrevistar 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 últimas décadas do século XX e nas primeiras do XXI sem consultar o acervo reunido por Nassif. Modestamente, Nassif se
limita a coletar os depoimentos e raramente faz, no texto de apresentação de cada
uma das entrevistas, comentários e análises 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 universo constituído pelos quase mil depoimentos paciente e perseverantemente.
Curiosamente, Nassif, o grande
entrevistador, confessou-me que nunca 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 fantástica, que é entrevistar muita gente da
cidade e da região, para guardar seus depoimentos numa espécie de banco de dados 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 perto de mil pessoas. Seus depoimentos estão
transcritos e publicados, em parte na imprensa escrita, em parte nos livros que você
publicou e em parte no seu blog na internet. Isso, no futuro, permitirá uma visão
extraordinariamente rica e bem documentada da sociedade piracicabana no atual
período histórico. Esse seu trabalho é fantástico e mereceria ser bem mais amplamente divulgado. Acredito, João Umberto, que pode haver em outros pontos do
Brasil, pessoas como você, que fazem coisas parecidas, mas acho muito difícil que
alguma delas tenha ido tão longe como
você foi. Ou seja, tenha entrevistado individualmente um número tão grande de
pessoas e tenha perseverado, sistematicamente, durante tanto tempo no trabalho,
não apenas gravando os depoimentos (o
que já seria notável), mas editando-os e
publicando-os. Seu trabalho de transcrição e editoração, sempre consciencioso e
fiel, deve ter-lhe tomado milhares de horas de esforço. Por isso, repito que o exemplo 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 sobre o seu trabalho: como é que nasceu
essa ideia, por que você teve esse interesse 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, Armando, eu fico muito lisonjeado com essa
introdução que você fez. Pela nossa amizade é que eu me proponho a falar alguma 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 pessoas que estão em nosso meio e cujas realizações 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 entrevistado, e também quem está entrevistando tem que ter um jogo de cintura razoável, porque às vezes a coisa derrapa, e você
tem que voltar na linha. O rádio, infelizmente eu fui obrigado a parar por questões de ordem pessoal, pela dificuldade de
conciliação de horário com outra atividade. Todos nós sabemos que o rádio, o jornal, no interior particularmente, não nos
dá muito retorno ou não dá, às vezes, retorno suficiente para você sobreviver ou
ter uma qualidade de vida que permita
desfrutar de alguns dos pequenos prazeres, como ler um livro, por exemplo, fazer uma pequena viagem, nada de muito
ambicioso. Mas até isso, às vezes, é limitado. Então, você tem que abrir mão de
certas coisas. Mas essas entrevistas eu
fiz por dez anos no rádio e concomitantemente, por quatro anos, em rádio e jornal. Aí eu fui convidado pelo Evaldo Vicente, diretor de “A Tribuna Piracicabana”, para transcrever no jornal a entrevista que já tinha saído no rádio, e o negócio colou! E é interessante porque às
vezes o Evaldo me fala: - “Pôxa, veio fulano aqui buscar 50 exemplares, veio fulano 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 jornal publicada no nível dos seus trabalhos, marca a vida inteira. É quase 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 opostas, 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 multidão, 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 enquadrada em moldura atrás na sala
dele... Acredito que isso para mim, é
muito significativo. Agora, o mais interessante disso tudo é que a gente foi colecionando esses fatos. Eu tenho só um
sentimento, é de não poder, não ter recursos 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 partir deste momento. Mas nessas minhas andanças, fiz algumas descobertas interessantes, que eu reputo extremamente valiosas. Uma delas: você,
com certeza, conhece Lawrence da Arábia. Sabe qual a nacionalidade dele?..

Nesses 22 anos,
Nassif entrevistou
perto de 1000
pessoas, de todas as
categorias sociais
AAS: Inglesa.
JUN: Não, ele nasceu em Botucatu.
Aí vem toda uma história, toda uma história... 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 mantinha uma linha de mulas transportando
cargas desde o litoral até o Mato Grosso,
quase na divisa com o Paraguai. E na guerra com o Paraguai, ele prestou serviços
para o exército, levando armas e suprimentos. E recebeu pelos seus serviços uma
boa recompensa financeira, além do próprio título de barão. E com isso ele plantou café, daqui do Taquaral, que hoje é
um bairro de Piracicaba, até a cidade de
Botucatu. Era uma extensão considerável! 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 Londres, ele teve um caso extraconjugal com
uma inglesa, e resultou que a inglesa ficou grávida; ele trouxe então essa inglesa
para a fazenda de Botucatu, cercou a fazenda 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!
AAS: Agora, como é que
sabe isso e qual é a base para
dizer que isso é verdade?
JUN: Bom, porque eu fiquei sabendo 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 Conceição. Independente disso, eu fui confirmar essa história com outra pessoa, o
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João Umberto Nassif, em pé, e o professor Henrique de Carvalho Cosenza

advogado Armando Moraes Delmanto,
que se dispôs a ir até a Inglaterra e a França, procurar algum rastro. Só que, eles, os
ingleses, eliminaram tudo, se encarregaram 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 Inglaterra. Esses recibos estão arquivados
na Inglaterra, mas não permitiram que
o Delmanto tirasse cópia, mas ele viu.
AAS: Que curioso, mas que curioso! Isso aí é uma bomba! E daria 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 pequeno desvio...) do Churchill com o
genro dele. Não sei se conhece.
JUN: Não.
AAS: O Churchill tinha um genro, Anthony Eden, que também era
político e que em 1955 sucedeu ao
sogro como primeiro-ministro. Os
dois não se entendiam bem e viviam trocando farpas. Certo dia, conta-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 Churchill: “Foi o Mussolini.” - "Por que o
Mussolini?" - "Porque mandou fuzilar o genro dele". De fato, Mussolini mandou fuzilar o Conde Ciano.
JUN: (risos) Muito boa essa! O bairro do Monte Alegre, constituído em torno
da usina dos Morganti, tem umas histórias 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, enquanto ele estava aqui no Monte Alegre.
O Volpi tinha auxiliares. Então ele fazia
os traços básicos das figuras e os auxiliares completavam as pinturas. E ele enquanto isso tomava um belo de um vinho...
AAS: E via os outros trabalharem.
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 operacional, 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 aquela capela!
JUN: É linda! E eu tive a oportunidade 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 pertence ao Lar dos Velhinhos, por doação
da família Silva Gordo, que adquiriu o
imóvel dos herdeiros de Pedro Morganti). 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 criança faz era o mordomo, Ieda. Para comer
de verdade! Era um japonês, chamado
Ieda, que fazia a comida. Então levavam 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 coisa, para mim, extremamente histórica.
AAS: Não deve ter sido fácil
para o Morganti conseguir a pia
batismal. Porque teoricamente,
para haver pia batismal, precisava ser uma paróquia. Era difícil
uma igreja que não era sede de
paróquia ter pia batismal. Ele
deve ter conseguido isso, por algum relacionamento que tinha
com os meios eclesiásticos. Isso
não era habitual, uma sede de fazenda ter uma pia batismal, porque aquilo, na realidade, naquele
tempo era uma capela de fazenda.
JUN: É, de fazenda. Só que ele era
político, tinha influência, criou o Açúcar União. Era um sujeito que tinha
um poder de fogo altíssimo! Mas, voltando um pouquinho, eu tive também
o privilégio de entrevistar duas pessoas cegas, muito interessantes. Uma
delas foi o Prof. Luís Alberto Aguiar
Godoy, que mora aqui no Lar dos Velhinhos. Ele é interessante porque não
tem revolta nenhuma com sua cegueira.
AAS: Eu fiquei profundamente impressionado pela entrevista dele! Ele chega a recomendar
que as pessoas que veem fechem
os olhos durante 15 ou 20 minutos, todos os dias, como se fossem 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 salto no aperfeiçoamento dele rumo
ao que Sócrates chamava de “perfeição da paideia” que é o autoconhecimento. Quer dizer, é um passo rumo à sabedoria, à filosofia de
vida que ele deu por meio da cegueira. Eu fiquei realmente impressionado com essa entrevista.
JUN: Eu também fiquei, essa entrevista mexe com a pessoa. Também me
impressionou uma outra entrevista, com
um senhor conhecido como Dito Cipó,
que me disse uma coisa um dia, (inclusive a minha esposa estava do lado e eu
fiquei até meio chocado quando ele falou). 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 curiosidade 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 compadre, em homenagem, para prestigiar.”
Naquele tempo tinha muito disso. A mulher 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

A Tribuna Piracicabana
A7

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

gente tem, eu consegui encontrar uma
fotografia do tal Rodrigo Barjas. E no
começo da entrevista com o prefeito Barjas Negri, eu mostrei a fotografia e perguntei 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 acontecendo com o pessoal que mora aqui, embora 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. Conversamos, conversamos, conversamos. E, na
ocasião, eu fazia com uma diretora da
TV Cultura, que mora aqui, um programa na Rádio Educadora, voltado para
os idosos daqui. E eu vi que aquele senhor 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 poesia, que é a Dona Thais. E ela ficou impressionada 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 interna que nós temos aqui. Depois, ele passou a morar num flat, sozinho. Então ele
se sentiu valorizado, como merecia. Então, isso para mim não tem preço. E tem
uma outra coisa, que não sei se convém
publicar ou não, eu vou deixar a seu critério. Tenho um número de entrevistas,
não muito grande, que foram filmadas e
gravadas, mas nunca foram publicadas.
Só tomaram conhecimento delas o entrevistado, a pessoa que filmou e eu. Só os
três. E fizemos um pacto. Essas entrevistas 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 objetivo dessas entrevistas fechadas? É deixar
depoimentos para história que não firam
pessoas vivas, e também que não mascarem 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 sempre corresponde à verdade. Nessas entrevistas, 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 cinco 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 reservado chamado “Arca do Sigilo”. A pessoa entrega o seu arquivo com a condição de só ser
aberto para consultas 50 anos depois da sua morte. Recentemente
ia ser aberto, não sei se já foi, o
arquivo secreto do embaixador
José Carlos Macedo Soares.

Eu já publiquei dois
livros, mas eu
gostaria de publicar
todas as entrevistas
para que não
se perdessem
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 pessoais 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 carregar um peso que não merecem.
AAS: Por isso eu costumo dizer aos meus alunos que uma lição de história, inteiramente fidedigna, inteiramente exata, nós
só teremos no dia do Juízo Final.
Aí, será Deus contando a História como ela realmente se passou. Não tem como esconder. Todos os mistérios da humanidade
serão resolvidos nessa hora. Todos os pactos, todas as tramas,
todas as conspirações. Também,
no sentido contrário, todos os
atos de desapego, de virtude, de
desinteresse heroicos, que muitas vezes ficaram sem reconhecimento 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 entrevistei Moacir Franco. E ele me falou
uma coisa... Agora, vou jogar, vou puxar a brasa para minha sardinha, tá?
Sem falsa modéstia, ele me disse: “Você é o melhor cara que me entrevistou até hoje, porque você me faz pensar.
Você não foca linearmente na ocorrência, como todo pessoal que me entrevista, você vai, volta, volta, vai, entendeu?”

AAS: Sim, sim. Você vai insensivelmente 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 piracicabanos 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 marcam a gente de tal forma... Há também
o caso de um Prêmio Nobel da Paz que
eu entrevistei, fui o único que o entrevistou em Piracicaba, a imprensa inteira nem se tocou que ele estava aqui na
cidade. Era o agrônomo Norman Borlaug (1914-2009), chamado “o pai da
revolução verde”. Ele desenvolveu métodos de agricultura que revolucionaram profundamente a produção agrícola, 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 estava aqui, nem foi um órgão de imprensa entrevistá-lo. Se fosse um jogador
de futebol ou um cantor, possivelmente teria corrido para entrevistar. Também o Juca Chaves eu entrevistei. É
uma pessoa fantástica, de uma humildade muito grande. Eu entrevistei também vários bispos, como o piracicabano Dom Moacyr Vitti (1940-2014), Arcebispo de Curitiba, e o também piracicabano 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 Segurança do Estado de São Paulo e tem uma
casa aqui em São Pedro. Entrevistei vários padres, professores, pastores, dois
profissionais de circo, e fiz um passeio,
interessantíssimo por todos os sindicatos, entrevistando todos os sindicalistas, 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 freiras, entrevistei o Frei Augusto, Mons.
Juliani, Mons. Jorge, da Vila Resende, 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-

Mulher no Rotary
Pedro Luiz Schmidt
É um incentivo evidenciar a
importância do quadro associativo feminino no mês da mulher, comemorado em março.
As mulheres sempre exerceram papel importante como cônjuges dedicadas e colaboradoras de grandes companheiros
nos primeiros quarenta anos da
nossa organização. Depois, surgiram as Associações das Famílias de Rotarianos com trabalhos magníficos realizados pelas mulheres de rotarianos.
Até 1989, o Regimento Interno e os Estatutos do Rotary International previam que apenas
homens poderiam ser associados de um Rotary Club. E hoje,
há trinta e dois anos, elas passaram a integrar os quadros associativos dos Rotary Clubs.

Em 1978, o Rotary Club de
Duarte, na Califórnia, USA,
admitiu as senhoras Mary Lou
Elliot, 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, argumentando que a entidade violava lei
do estado da Califórnia, que
proibia a discriminação sexual.
A adequação foi levada à Suprema Corte, com resultado favorável 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 americanas de participar do Rotary.

Por consequência, o mundo inteiro passou a admitir
rotarianas. Isso significa que
parecerá estranho se estabelecer que algum clube no
mundo rotário não admita
mulher, apesar do direito estatutariamente assegurado.
Atualmente existem 108.012
mulheres rotarianas no mundo,
sendo 15.173 no Brasil, que são
a inspiração na organização.
Seja uma delas, associese num dos clubes rotários
de nossa querida Piracicaba
e seja bem-vinda! “O Rotary
abre oportunidades”, eis
nosso lema 2020-21.
———
Pedro Luiz Schmidt,
governador 2004-05 de
RI – D 4621, associado
ao Rotary Club de Piracicaba-Engenho

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 intelectual, 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 esfaqueado como ele foi... Eu estava presente, assisti à cena. Foi
numa Missa que ele estava celebrando em rito maronita para a
colônia árabe de Piracicaba, durante a homilia. Foi impressionante.
JUN: Entrevistei também o Maestro Ernest Mahle, que deu uma ótima
entrevista, falando de sua infância na
Alemanha de antes da Segunda Guerra, de sua família, de como veio para o
Brasil, de como nele despertou a vocação 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 Sorveteria Paris, que ficava onde é hoje o Banco Safra, na esquina da Praça José Bonifácio com a Rua Prudente de Morais.
Era pastelaria e sorveteria. Era uma
delícia o sorvete. Entrevistei professores da ESALQ, como Roland Vencowski,
Francisco Mello e outros mais. Entrevistei o Nélio Ferraz de Arruda, que foi
prefeito e teve uma história curiosíssima: ele decidiu fazer uma praia no rio
Piracicaba, perto do Regatas. Ele achou
que praia tem que ter areia... Então, caminhões e caminhões de areia transformaram tudo aquilo numa linda praia...
mas na primeira enchente foi tudo embora, não sobrou nada. Entrevistei cantadores de cururu, é muita gente mais.
As figuras que entrevistei, todas elas
acabam deixando um legado, vamos dizer assim, um ensinamento, uma experiência. Dão trabalho, mas valem
muito a pena, são muito gratificantes.

As figuras que
entrevistei, todas
elas acabam
deixando um legado
AAS: Quanto tempo leva, em
média, cada entrevista, para fazer 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 prolixas, pessoas que quase não falam, pessoas que jogam inúmeros dados que
você tem que checar, às vezes não batem, 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 deixando a pessoa de saia justa.
AAS: Sei, sem querer fez
uma pergunta que de forma tocou 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 interessante, 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 próximo presidente e se o Brasil ganharia
ou perderia a Copa do Mundo. Ele respondeu que o próximo presidente seria
uma mulher. Só havia duas candidatas, 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, coisa e tal, você tem uma espiritualidade, mas
é só isso?” Sabe o que ele me respondeu?
Ele falou: - “Meu filho, eu leio três jornais 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 preciso 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 Umberto. 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 traçaram um retrato histórico ou sociológico 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 reentrâncias da vida social como as suas
entrevistas. Parabéns, portanto,
pelo seu magnífico trabalho. Faço
votos para que não apenas o prossiga por muitos anos mais, mas
também consiga realizar o sonho
de publicar tudo em livros.
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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 (Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo), deputado Cauê Macris
(PSDB), encerra sua gestão à frente 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). Somente 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 anteriormente, 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 medidas das legislaturas atenderam
às três frentes de trabalho, conferindo à Assembleia uma nova realidade. “Após quatro anos de gestão, meu sentimento é de dever
cumprido. Deixamos nossa marca, 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 período. Quando assumiu a Presidência, ele notou que precisava
substituir a gestão obsoleta e cara

F ISCALIZAÇÃO

DA

por algo mais moderno e barato.
Foram investidos cerca de R$
45 milhões na troca de cabos, fiação, computadores e equipamentos. Um novo sistema de tecnologia da informação foi implantado
na Alesp, de forma a dar sustentação para os novos programas
de gestão administrativa e financeira, que permitem maior controle, transparência e economia.
O Parlamento ganhou os programas “Alesp Sem Papel”, “Alesp
Moderna” e “LegisRH”, conversam entre si e permitem maior agilidade e produtividade nas áreas
administrativa, financeira e de recursos humanos da Assembleia
Legislativa de São Paulo. “Os investimentos deram uma nova realidade para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tivemos o cuidado de fazer um plano 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 mudanças na gestão impactaram positivamente nos custos da Assembleia Legislativa de São Paulo. As
despesas, que até 2017 consumiam quase 100% do Orçamento do
Legislativo, caíram para 88% quatro anos depois, voltando para o
mesmo patamar de 2011, de R$
1,1 bilhão por ano. Para a redução
das despesas, contratos foram renegociados, licitações refeitas e até
o consumo de energia foi reduzi-

Divulgação

PANDEMIA

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

Cauê Macris realiza gestão com austeridade

do. Um dos pontos mais importantes foi a queda nas despesas
com folha de pagamento, fruto da
extinção de cargos e novas regras sobre férias e licença-prêmio.
As despesas com o RH recuaram uma década. Até 2017,
elas representavam 91% do Orçamento. Em 2020, esse percentual caiu para 80%. Já em 2010,
era de 81%. “Conseguimos fazer
mais com menos, trazendo qualidade, agilidade, produtividade e transparência”, disse Cauê.
Os custos com a comunicação

e divulgação dos trabalhos legislativos também caíram na gestão
do presidente Cauê Macris. Uma
nova forma de administração criou
a Rede Alesp, integrando todo o
sistema de comunicação do Legislativo, 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.

Alex de Madureira, líder do PSD: ações positivas na gestão de Cauê
O deputado estadual Alex de
Madureira, líder do Partido Social Democrático (PSD), na Assembleia 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 fazendo nenhum tipo de diferença
quanto a ideologia partidária de
cada um dos parlamentares.
“Com essa forma democrática de se gerir a casa parlamentar, o presidente Cauê Macris
conseguiu fazer com que a
Alesp economizasse tantos recursos que foram devolvidos

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 lembrar que a Alesp foi o única assembleia legislativa de todo
país a doar 30% dos salários
dos deputados para se combater o coronavírus. Nem o Congresso nacional fez isso", ressaltou 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.

P REFEITURA

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 tratamento 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 Ambiente (Sedema), Marcos Yassuo

Kamogawa, irregularidades vinham sendo levantadas pelo Ministério Público, o que levou a Administração a intensificar a fiscalização à empresa. Entre as infrações
constatadas está o aterramento dos
resíduos coletados, sem a separação de recicláveis. “O aterro sanitário de Piracicaba é destinado a rejeitos. Tudo o que é reciclável deve
ser separado antes de ir para o aterro. A destinação sem o processo de
triagem é um descumprimento
contratual e também da licença ambiental expedida pela Cetesb”, ex-

plicou Kamogawa. Ainda de acordo com o secretário, o valor que a
Prefeitura paga à empresa prevê a
coleta, separação e o aterro de rejeito. “Além do descumprimento à
licença, uma das maiores consequências da não separação dos resíduos é a redução do tempo de vida útil
do aterro. Isso gera ônus ao município que no futuro terá que destinar
seu lixo a outro local”, ressalta.
Outra irregularidade constatada pela fiscalização da Sedema é
o recebimento de resíduos de outros municípios sem a autorização

da Prefeitura de Piracicaba. Um
dos casos aconteceu em fevereiro,
quando um caminhão da Piracicaba Ambiental, que realiza coleta
de lixo da cidade de Jacareí, foi
flagrado descartando irregularmente 33,8 toneladas no aterro
de Piracicaba. Na ocasião, foi feito Boletim de Ocorrência e a empresa foi notificada pela Prefeitura. A Prefeitura encaminhou os
autos de infração à Ambiental Piracicaba e à agência reguladora
Ares PCJ e aguarda os trâmites de
apresentação do contraditório.

PELOURINHO
O Pelourinho de Piracicaba era o sinal
de respeito e justiça
em 1816. A matriz
cristã de Piracicaba
sitou-se naquela época onde está hoje a
Praça José Bonifácio, próximo à fonte
e ao coreto, onde
anos mais tarde seria instalado o Teatro
Santo Estevão. segundo Guilherme Vitti em "Manual de História Piracicabana",
"o pelourinho foi o
símbolo que era da
autoridade civil e sinal de independência
administrativa". No
seu entorno ficaram
a Casa da Câmara e
a Cadeia. Em 1816
ele situava-se no
centro da praça principal de Piracicaba,
e "achando-se preparado,
lavrado e oitavado, de madeira de cabreúva grosso, e
composto com quatro braços de ferro, com seus argolões nas quatro faces,
tendo em cima do capitel
uma haste de ferro, sustentando um braço com um

cutelo e uma bandeirinha no
cimo, avendo-se preparado
todo o terreno e o mais necessário para o levantamento do dito Pelourinho, com
assistência de grande parte
da nobreza". Nascia assim
a Vila Nova da Constituição.
(Edson Rontani Junior)
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O complexo hospitalar do HFC é dos mais destacados do Interior do Estado de São Paulo
Divulgação

A NIVERSÁRIO

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
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.
A nova marca do HFC Saúde
faz parte de um amplo projeto de
revitalização da identidade visual. “Tradicionalmente conhecido
em Piracicaba e região, o HFC passa por uma nova fase. Com 54 anos
de existência, o hospital se tornou
referência pela qualidade dos serviços prestados e pela estrutura
hospitalar que possui. Para chegar até aqui, a diretoria sempre
esteve aberta às mudanças necessárias para o desenvolvimento”,
disse o presidente José Coral.
Em meio a tantas transformações, o HFC sentiu a necessidade de atualizar a marca, para
acompanhar a evolução que já
vem acontecendo, seja na estrutura com equipamentos cada vez
mais modernos ou no investimento intelectual da equipe. “É
incansável a nossa busca pela
inovação, excelência e qualidade
nos atendimentos. A nova marca está relacionada com o propósito de cuidar e encantar as pessoas. Traz uma identidade mais
moderna, que representa de forma ainda mais integrada os nossos valores”, explicou a superintendente, Lucimeire Ravelli Peixoto.
Segundo os diretores consultivos, Arnaldo Bortoletto e Moacir Soave, o HFC Saúde inicia um
novo momento. Apesar da evolução da marca, de ser um hospital ainda mais moderno, o
compromisso com a qualidade e
a segurança continua o mesmo.
A I D E N T I D A D E - Na
construção da identidade visual
do HFC Saúde o objetivo foi desenvolver uma marca que pudesse, de forma simples e direta representar os valores do
hospital. Era preciso uma marca facilmente aplicável e reconhecida pela tradição do HFC.
A nova marca carrega em seu
corpo estrutural o arco, elemento
que já era utilizado pelo HFC. Tendo a flor como ideia base para o
desenvolvimento, o novo elemento apresenta uma forma mais simplificada, leve e orgânica, criando
ramificações e interações entre os

Divulgação

Lucimeire Peixoto, superintendente

principais serviços oferecidos pelo
HFC Saúde. O símbolo, além de
representar uma flor, apresenta
também de maneira abstrata
uma cruz (cruz vermelha), elemento universal usado para representar hospital e a área da saúde.
A PALETA DE CORES - A
nova cor revela o segmento, o espírito e a personalidade da marca,
comunicando seus valores e visão.
A cor azul cria um senso de segurança e promove a confiança de
uma marca que já existe a 54 anos.
O azul pode ser associado a paz,
tranquilidade, serenidade, harmonia, segurança e limpeza.

Transmite uma imagem de autoconfiança, 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, HFCONCO, HFCNEFRO e HFCMATERNO. Todos terão o mesmo símbolo, porém cada uma com sua
cor própria. Isso vai ajudar a organizar e distinguir os setores,
deixando a comunicação visual
independente, mas ainda assim
interligada à marca central.
Somos o HFC Saúde!

Agora, é o HFC Saúde
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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 registrado o primeiro caso de Covid19 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 sabia a qual era a melhor maneira de manejar. Fomos nos aperfeiçoando. 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, pouco mais de 2000 pessoas venceram a Covid-19. Essa marca representa muito mais que números, significa que muitas famílias
tiveram medo de perder seus entes queridos e confiaram no trabalho do HFC Saúde para cuidar
dessas pessoas”, disse o presidente 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 dificuldades e obstáculos dessa história que já tem 54 anos. Queremos agradecer os nossos colaboradores próprios e terceirizados que todos os dias trabalharam com responsabilidade,
compromisso e amor, independentemente do momento em que
estamos passando. Excelentes

Fotos: Divulgação

Médicos Paulo Oliveira e Arnaldo Gouveia Junior, dedicação para salvar vidas

José Coral: famílias confiam no trabalho do HFC

resultados só são obtidos quando temos uma equipe focada.
É com o comprometimento
de todos que a cada dia conseguimos cumprir a nossa missão
que é a de oferecer assistência
à saúde com qualidade. Nin-

desafios e na capacidade do hospital. As horas, os dias e os anos
são vividos com esforço e com parcerias firmadas ao longo dos anos
nos dão força e apoio para seguir
adiante com os nossos projetos.
Gratidão também aos paci-

guém consegue atingir o sucesso sozinho ou somente com talento 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 responsáveis pela superação conquistada ao longo do caminho. O sucesso do trabalho também depende de parceiros que acreditam nos

entes que confiaram ao nosso
hospital um dos bens mais precioso 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.
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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 reflexo do envolvimento de toda equipe multidisciplinar, que está na linha de frente de uma doença desafiadora. Um esforço diário que
traz resultados positivos. “Nossa
equipe, desde o início da pandemia está focada e comprometida
com cada paciente. A marca de
2000 pessoas curadas representa
muito mais que números, significa que muitas famílias tiveram
medo de perder seus entes queridos 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 diagnóstico da Covid-19 foi atendido 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 aprendizado para quem está na linha de
frente é constante. “Diretrizes foram definidas, um comitê interno
para orientações das ações de prevenção foi criado para direcionar
as ações de prevenção e tratamento dos casos de Covid-19, mas todos os dias estamos aprendendo a
lidar com a pandemia”, disse a gerente assistencial, Luciane Torrano.
HISTÓRIAS — 2000 pessoas curadas. 2000 histórias de
pessoas que aprenderam com essa
doença. 2000 pessoas que mudaram hábitos e passaram a dar
mais valor à vida. Vamos conhecer agora, três das 2000 pessoas
que venceram a Covid-19 no HFC.

DINAEL RICARDO MONIZ - Dinael Ricardo Moniz, 48
anos, comerciante, diagnosticado
com a covid-19. Foram 12 dias internado 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 agradecer 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 fortalece, mas já voltou para a sua
banca de frutas e legumes no
Mercado Municipal de Piracicaba. “Minha maior alegria é poder voltar a atender meus clientes. Aprendi que devemos ter
mais cuidado com a nossa própria higiene, lavar as mãos sempre, usar álcool em gel e valorizar ainda mais a vida”, disse ele.
CARLOS ANTÔNIO DOS
SANTOS E NEIDE NANCI
SOUSA SANTOS - Carlos Antônio dos Santos, 52 nos e Neide
Nanci Sousa Santos, 50 anos são
casados há 27 anos e não se separaram nem mesmo na hora de
enfrentar a Covid-19. Os dois foram infectados pelo vírus. O Carlos 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 estava 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 entubado na UTI do HFC. Os dois tiveram agravamento da doença,
passaram a maior parte dos dias

sedados. “Eu não sabia no começo que ela também havia sido internada. Eu fiquei 30 dias no HFC
e ela 24 dias. Só temos a agradecer pelo milagre de estarmos vivos. Passamos a dar mais valor
para o hoje, para o momento, para
a nossa família e para o que realmente importa”, disse o Carlos.
E ele disse ainda que
aprendeu muito. “Eu usava a
mesma máscara durante uma
semana, não dava importância para a questão da higiene
das mãos, mas agora vejo o
quanto tudo isso é importante”.
LUCIANO MARANGONI MORENO - Luciano Marangoni Moreno, 41 anos, gerente de Recursos Humanos pensava, que mesmo que fosse contaminado pelo Coronavírus, não
teria complicações, por ser mais
jovem e por não ter nenhum
problema de saúde. Mas esse vírus não escolhe idade, raça,
nem classe social. “Cheguei a ir
no HFC duas vezes e acabei sendo internado. Tive que ficar um
dia na UTI, porque estava com
muitas dificuldades para respirar. Os outros dias fiquei no
quarto, mas só podia falar por
telefone, já que o protocolo dos
hospitais não permitia visitas”, lembra o gerente de RH.
Ele ficou seis dias internado
no HFC, recebendo todo suporte
dos profissionais da saúde. “Percebi na prática que a gente não tem
controle sobre essa doença. Não
tem remédio específico para o tratamento da covid-19. Por isso,
se cuidar é a melhor prevenção”.

Fotos: Divulgação

Dinael Ricardo Moniz, paciente
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Carlos Antônio dos Santos e Neide Nanci Sousa Santos, pacientes

Diretoria do HFC Saúde: tudo em benefício da instituição

D ESCANSO

Novo Espaço Convivência entregue
aos colaboradores do HFC Saúde
A jornada dos profissionais que trabalham na área da
saúde é intensa, exige atenção, disciplina e muita dedicação. Os profissionais do
HFC Saúde agora contam
com um novo Espaço Convivência, um ambiente agradável e confortável para aliviar o
estresse da rotina diária. “No
intervalo de descanso, os profissionais podem se desconectar um pouco do trabalho. São
momentos de alívio e relaxamento. Isso, ajuda o profissional a retornar as atividades

com mais atenção”, explicou o presidente do HFC Saúde, José Coral.
No Espaço Convivência os colaboradores terão à disposição jogos e computadores para pesquisa
e leitura. Também será um local
de acesso ao celular, além de contar com poltronas para descanso.
“Estamos muito felizes com esse
novo ambiente, onde podemos relaxar, praticar atividades que nos
distraem e fazem bem. É um momento de renovar as energias e voltar ao trabalho revigorado”, disse
a colaboradora, Priscila Favere.
O novo espaço conta também

com uma estrutura ampla com
mesas e cadeiras para os profissionais realizarem suas refeições. Além
do mais, o local contará com microondas, geladeiras e freezers para o
armazenamento das refeições.
Em meio a pandemia, os locais da Sala de Convivência respeitam todos os protocolos de
distanciamento e higiene para a
segurança dos colaboradores.
“Um local estruturado, preparado com todo carinho para receber os colaboradores, que todos
os dias fazem a diferença dentro
do HFC Saúde”, concluiu Coral.
Luciano Marangoni Moreno, paciente
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Quem crê tem a vida eterna
C APIT
AL REGIONAL D
A UV
A
APITAL
DA
UVA

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 espécies de peixes, com destaque para o tucunaré amarelo, o tucunaré azul e o pacu. Visitar Santa Clara d’Oeste após a pandemia, curtir as suas festas e festivais desfrutando da natureza é
o que se chama de “higiene mental” com todas as letras.
PATR
OCÍNIO P
AULIST
A (SP)
TROCÍNIO
PA
ULISTA

Palmeira d’ Oeste capital regional da Uva

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 natureza exuberante existente na região que é banhada pelo Rio
São José dos Dourados. Tem pesqueiros cercados de verde, 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 S
ANT
A CLARA
SANT
ANTA

Thermas Clube de Santa Clara d’ Oeste

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 turístico 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.

Homenagem aos garimpeiros que iniciaram Patrocínio Paulista

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 cenário exuberante e abriga animais de várias espécies. É Patrocínio Paulista com uma natureza rica e ainda pouco explorada 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 observando-se belas paisagens, ou, para quem preferir, um passeio
mais emocionante optando-se por jipes ou motocicletas. Durante o percurso é possível se refrescar em cachoeiras, riachos e rios, em épocas normais bem frequentadas. Conheça
Patrocínio Paulista em sua primeira oportunidade.
ARARAQUARA E O CIET

Museu Histórico em Araraquara.

O município de Santa Clara d’Oeste além de grande número
de ranchos de veraneio, tem várias pousadas e um ótimo Clu-

Olhemos para Cristo erguido na cruz. Compreendamos
sua proposta e deixemo-nos penetrar 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 salvação 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 ninguém: seu Reino é para todos.
Muitas vezes somos nós
que nos excluímos da presença de Deus e nos fechamos
diante desse amor, preferindo as trevas à luz. Mas o
amor de Deus é tão imenso
que Ele sempre de novo acredita no ser humano, pois Jesus continua a se entregar por
nós todos os dias e pede que
façamos o mesmo pelos irmãos.

IGREJA EM NOTÍCIAS

PESCA É AQUI!

Entardecer em Santa Clara d’ Oeste

Celebramos o tempo quaresmal, em preparação à Páscoa de
Jesus – memória de sua paixão,
morte e ressurreição. Neste 4º
Domingo da Quaresma, o evangelho (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 evangelista acentua a vitória sobre o príncipe deste mundo, revelando que
a cruz não é lugar de humilhação, mas sim de glorificação. Na
cruz somos convidados a olhar
para o Salvador. Olhar quer dizer acreditar nele, aceitar com
fé a mensagem que ele nos dirige. Acreditar é identificar a
própria vida com a de Cristo.
Na segunda parte da narrativa, 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 pereça, mas tenha a vida eterna.”

Foto de Paulo Li

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 município de Araraquara onde foram preenchidos 302 formulários
on-line, com 53,97% de mulheres, sendo que 32,31% informaram ter pós-graduação. Dado importante a destacar em
Araraquara é o fato de quase 80% dos entrevistados informaram 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.

VISITA DO BISPO 1 – Para
conhecer a realidade das 69 paróquias dos 15 municípios que
compõem a Diocese de Piracicaba, o bispo diocesano, Dom Devair Araújo da Fonseca começou
na última semana de fevereiro
uma série de visitas. Constam
da programação, reunião com
o pároco e celebração eucarística com a comunidade. Em algumas cidades ocorre também
uma cordial visita às prefeituras.
VISITA DO BISPO 2 – Durante visita à Paróquia São Joaquim, em Santa Gertrudes, no
último dia 7, Dom Devair ministrou 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 novas orientações prático-litúrgicas
para a celebração do Sacramento
da Confirmação (Crisma) nas paróquias 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 comemorar a data acontecerá celebração
eucarística presidida pelo bispo
diocesano Dom Devair Araújo
da Fonseca, às 11h, na capela do
seminário. A missa será concelebrada pelo bispo emérito Dom
Fernando Mason, pelo reitor do
seminário teológico, padre Mateus Kerches Nicolucci e padres formadores que fizeram
parte da história do seminário.
CONFISSÕES - O tempo da
Quaresma propõe conversão e reconciliação com Deus, com a Igreja e com os irmãos. É neste tempo oportuno que somos chamados a repensar nossa postura
como cristãos. As regiões pastorais da Diocese de Piracicaba desenvolveram um cronograma
especial para atender os fiéis que
buscam o Sacramento da Reconciliação. Devido à pandemia da

Covid-19, serão seguidas as recomendações sanitárias, de distanciamento e número reduzido
de fiéis nos templos. O cronograma está disponível no site da diocese, diocesedepiracicaba.org.br.
SÃO JOSÉ 1 - O dia 19 de
março é a festa litúrgica de São
José, pai adotivo de Jesus, esposo de Maria Santíssima, servo sábio e fiel que o Senhor fez
chefe de sua família. Pela fé,
mereceu ser o guardião da promessa 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 Corumbataí, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste e São Pedro. Programações especiais foram organizadas para celebrar o dia de
São José. Para saber mais, acesse 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 Padroeiro da Igreja Católica. Para celebrar os 150 anos dessa declaração, o Papa Francisco convocou
um “Ano” especial dedicado a São
José, de 8 de dezembro de 2020
a 8 de dezembro de 2021, através da Carta apostólica “Patriscorde – Com coração de Pai”.
ANO DE SÃO JOSÉ 2 - Ao
longo deste ano algumas paróquias na diocese organizaram 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 Corumbataí, também todo dia 19 de
cada mês, haverá celebração
especial em cada comunidade da
paróquia, com encerramento na
igreja matriz, em dezembro.

IGREJA EM COMUNICAÇÃO é editada pela
Assessoria de Comunicação da Diocese de Piracicaba
Fone: (19) 2106-7555
E-mail: comunicacao@diocesedepiracicaba.org.br
Site: www.diocesedepiracicaba.org.br
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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 diagnosticado com coronavírus
na última sexta (5), e acabou
sendo hospitalizado na terçafeira, 9, no Hospital Beneficência Portuguesa em São
Paulo. Após realizar exames
preliminares no domingo, 7,
ele seguiu com tratamento residencial. Porém, devido à instabilidade na saturação do
oxigênio, novos exames realizados confirmaram a necessidade de internação na UTI,
em razão do comprometimento das funções pulmonares.
Em virtude da inexistência
de vagas na UTI local e também nos centros de referência
da região, foi necessário recorrer ao hospital em São Paulo.
O quadro clínico é estável,
porém ainda inspira cuidados. O
prefeito está agora internado na
unidade semi-intensiva, apresentando 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 entregues pelo Governo do Estado
e Ministério da Saúde e da
grande procura da população.
Sua esposa e primeiradama, Dra. Maria Lucia Zugliani de Moura Campos, que
também contraiu Covid-19, e
o vice-prefeito Carlinhos
Rugolo, que teve coronavírus
há duas semanas com sintomas leves, já estão curados e
sem transmitir a doença.

S ERVIDORAS

PANDEMIA

2.268 pessoas vacinadas na cidade Dia da Mulher tem
Laranjal Paulista passa
esta semana de duas mil doses aplicadas da vacina contra 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

com idades superiores que ainda não receberam a vacina,
além da segunda dose para os
profissionais de saúde e idosos
com mais de 90 anos. A vacinação acontece no Ginásio Municipal de Esportes “Anizio Garpelli”, que fica na Rua Guilherme Marconi, nº 30, de segunda

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

comemorações especiais
Pelo quinto ano consecutivo, as garis e trabalhadoras da
Cooperativa de Reciclagem de
Laranjal Paulista, Corel, foram
homenageadas pelo Fundo Social de Solidariedade, no Dia
Internacional da Mulher. O
projeto, idealizado pela presidente do Fundo, Dra. Maria
Lúcia Zugliani de Moura Campos, pela primeira vez teve a ausência do prefeito Dr. Alcides de
Moura Campos Junior e da própria primeira-dama, que estão
em tratamento por conta da COVID-19. Eles enviaram mensagem às participantes. Também
devido à pandemia o dia da beleza, que já virou tradição nesta 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 preparou uma homenagem especial e
inusitada às mulheres do município. Faixas alusivas ao Dia Internacional da Mulher foram instaladas na marquise na Igreja Matriz. O objetivo foi chamar a atenção de toda comunidade sobre a
importância conscientização, reflexão, garantia de direitos e equidade para todas as mulheres. A iniciativa conta com o apoio e participação da Paróquia São João
Batista, Jumirim Malhas, Farmácia Santa Paula e William Bento.
SAÚDE — As servidoras do
setor de saúde também receberam
lembrancinhas pelo Dia Internacional da Mulher. O objetivo da
mobilização é destacar a data e
reconhecer a importância da atuação das mulheres junto ao poder
público, em especial na garantia do
acesso universal à saúde e enfrentamento à pandemia do coronavírus. A homenagem foi
uma iniciativa da Prefeitura de
Laranjal Paulista e Instituto Alpha.
Fotos: Divulgação

Divulgação

M ULHER

Assistidas
pelo CRAS
recebem
homenagem

Homenagem foi do CRAS Vila Zalla e Vó Carola

A Prefeitura de Laranjal
Paulista, através da Secretaria de
Promoção Social, preparou uma
homenagem às mulheres que
participam dos serviços oferecidos pelo CRAS “Vila Zalla” e “Vó
Carola”, em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher. Elas
receberam também um kit de higiene pessoal e itens de prevenção à propagação da Covid-19.
Diante de um cenário em que
a distância e o isolamento precisam ser adotados, os CRAS têm
buscado iniciativas para inovar algumas ações para que esse tempo
difícil passe com menos impacto.
O objetivo é assegurar a continuidade dos vínculos, realizando ações que fortaleçam a
convivência familiar em tempo
de confinamento. Entre as estratégias, está a realização de
visitas domiciliares para determinados casos, atendimento remoto via comunicação através
do WhatsApp e ligações telefônicas, 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 ofertados pelos CRAS são direcionados tanto para idosos como para
crianças, sempre desenvolvendo
atividades que contribuam para
autonomia e sociabilidades, convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.
Para mais informações, procure o CRAS mais próximo da sua
casa. CRAS “Vó Carola”, Rua Governador 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.

Homenagem às mulheres na Saúde

Faixa na Igreja, em homenagem às mulheres

No Fundo Social, homenagem às mulheres
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M OÇÃO

Bebel apoia movimento de
trabalhadores de aplicativos
Divulgação

A RTESP

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

Bebel protocolou moção de apoio aos trabalhadores de aplicativos

A deputada estadual Professora Bebel (PT) protocolou nessa
semana moção de apoio ao movimento desencadeado por trabalhadores de aplicativos, na Assembleia Legislativa de São Paulo, em
que pedem melhores condições de
trabalho e reajuste nas tarifas pelos serviços prestados. No documento, também dirigido às empresas de aplicativos, a parlamentar ressalta seu apoio aos trabalhadores e faz apelo para que as
reivindicações sejam atendidas.
Na moção, Bebel destaca que
o “o movimento dos motoristas de
aplicativos, organizado pela Associação dos Motoristas de Aplicativos de Piracicaba (AMP) e Associação dos Motoristas Particulares
do Interior de São Paulo (AMPIESP), 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 custos desta importante categoria de
trabalhadores”, diz, lembrando
que no último dia cinco, inclusive,
cerca de trabalhadores promoveram manifestação pelas ruas de
Piracicaba, cobrando “mais segurança”, “ubers unidos” e “melhores taxas”, inclusive deixando claro que o valor atual da tarifa mínima paga aos condutores, que é
de R$ 3,75, é insuficiente até para
arcar com o custo do combustível.
Bebel diz também que no momento crítico que o país atravessa, agravado pelo agravamento
da pandemia do novo coronavírus, “considero fundamental que
a Assembleia Legislativa preste
seu apoio e solidariedade a esses
trabalhadores, razão pela qual
apresento a seguinte moção”.

Na tarde de quarta (10), o
deputado Alex de Madureira
teve uma audiência com o Secretário Estadual de Logística
e Transportes, João Octaviano
Machado Neto, sobre o programa “Novas Vicinais”, do Governo do Estado de São Paulo,
voltado para a recuperação das
estradas vicinais paulistas.
A reunião aconteceu de maneira virtual e o deputado estadual que é líder do Partido Social
Democrático (PSD) na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), participou de seu gabinete, tendo sido acompanhado por
autoridades e lideranças de várias região do Estado de São Paulo.
Lançado pelo Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), órgão da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, a apresentação do projeto
geral do programa aconteceu no
mês passado (dia 2 de fevereiro)
e prevê recuperar todas as estradas vicinais do Estado. A previsão do Departamento de Estradas
de Rodagem é que o edital de licitação, do primeiro lote, seja publicado ainda neste mês de março.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

O programa foi criado após
amplo levantamento realizado pelo
DER e serviu de base para a formação de uma nova matriz logística de São Paulo. A prioridade
será para vicinais que ligam polos geradores de serviços e rodovias estaduais, além de estradas
que dão acesso a municípios.
“As estradas vicinais têm importância significativa no interior
e litoral de São Paulo. Elas são
usadas para o escoamento da produção 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 municipal. Importantes para o desenvolvimento econômico do Estado, estas vias fazem parte da
nova matriz logística rodoviária
integrada em todo o Estado.

Aldo Guimarães

Deputado Alex de Madureira é líder do PSD na Alesp
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FALECIMENTOS
PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
-----------------------------------------ATENÇÃO - Aqui pode estar seu
pão. Está a sua disposição gratuitamente para trabalhos e vendas de produtos em geral, novos
e usados de pessoas necessitadas, pequenos produtores, artistas, colecionadores, consertadores em geral etc. Apresente-se
aos domingos, das 8h ás 12h, no
Lar dos Velhinhos de Piracicaba,
avenida Renato Wagner, 770.
------------------------------------------

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. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas. Piscina infantil, terreno medindo 20 X 25 mts.
Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------

ALUGA-SE apartamento Praia
Grande, cel: 99101-8784.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado. A duas quadras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417 Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------

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

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

CONSÓRCIO DE IMÓVEL CONTEMPLADO
CRÉDITO DE R$ 416 MIL PARA COMPRAR,
CONSTRUIR, QUITAR, OU REFINANCIAR
R$ 54 MIL + PARCELAS -

19 99931 2397

MENINA LIVIA MARIA PONCE NASCIMENTO faleceu anteontem, na cidade de Campinas/SP, filha do Sr. Helio
Alves da Nascimento e da Sra. Josiane Ponce. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
09h00 da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a
referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. FILOMENA FAULA FRACARO faleceu anteontem, na cidade de
São Paulo - SP, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Jose Faula de Oliveira e da Sra. Eufrasia de Oliveira,
era casada com o Sr. Marcelino Atamanczuk Fracaro, deixa os filhos:
Dilma Fracaro Brito, casada com o
Sr. Jose Antonio Rodrigues de Brito;
Ione Fracaro Faria, casada com o Sr.
Evanildo de Faria e Alan Fracaro, casado com a Sra. Ana Paula Brogio Fracaro. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem às 09h00 no Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LUZIA DE ARRUDA MANARIN
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Avelino 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. Jussara Spadã Manarin e Julio Cesar Manarin, casado com a Sra. Renata Cardoso
de Souza Manarin. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala 02, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA DE LURDES MATHIAS
FELICIANO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Luiz Mathias e da Sra. Maria
Benedita Pedro Mathias, era casada
com o Sr. Jose Feliciano, deixa a filha: Ana Maria Feliciano. Deixa irmãos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 13h30 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JEFERSON PIVETTA faleceu ontem, nesta cidade, contava 46 anos,
filho do Sr. Eduardo Pivetta e da Sra.
Marelinda Fonseca. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
09h30 da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para
a referida necrópole em jazigo da família. 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 filhos: Sergio
Battistini Castro Rosa e Celso Battistini Castro Rosa, casado com a Sra.
Regina Marta Rigobello Castro Rosa.
Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado
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 BONAZZI faleceu ontem, nesta cidade, contava
94 anos, filha dos finados Sr. Luiz Bergamasco 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; Neusa 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 sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, 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 Albertini e da Sra. Maria Benedicta Albertini,
era viúva do Sr. Augusto Pellegrini; deixa 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 sepultamento 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 anteontem, 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: Darlene 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 Cerimônia de Cremação será realizada hoje,
saindo o féretro às 13h00 do Velório Parque da Ressurreição sala “A”, para o
Crematório Unidas de Piracicaba – SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. DIRCEU VALERIANO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos
62 anos de idade e era casado com a
Sra. Valeria Domingues Fabri Valeriano. 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 transladado em auto fúnebre para a cidade de
Santa Maria da Serra e o seu sepultamento 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, falecidos. Deixou os filhos: Edivaldo Souza
Cruz, Antônia Souza Cruz, Juarez Souza Cruz, Natalia Souza Cruz, Maria de
Lourdes Souza Cruz da Silva, Josias
Jesus Cruz. Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre para a cidade 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 Municipal, onde foi inumada em jazigo da família. (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 Fernandes da Fonseca e da Sra. Alcina Roque, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Carla, Marcia, Edivaldo, Rosana e Edson. Deixa demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem no Cemitério Parque das Palmeiras naquela localidade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. SONIA MARIA PEREZ LOPES
faleceu ontem na cidade de Piracicaba 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 falecido. Deixa netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 14:00 hs no
Cemitério Municipal da Vila Rezende,
onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO SERNAJOTTO faleceu anteontem 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 Ednilson. 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)

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 Freidemberg Soares. Deixa os filhos: Rodrigo Bighetti casado com Ana Bighetti,
Rafael Bighetti casado com Vivian Bighetti 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 Cremação. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

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 Lenheiro , 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 recursos de localização do mesmo e tendo em vista encontrarse em local não sabido, informamos que está rescindido seu
contrato de trabalho, caracterizando ABANDONO DE EMPREGO devido suas faltas injustificadas desde do dia 04 de Fevereiro de 2021, nos termos do artigo 482 letra ”I” da CLT.

VENDO
Corolla GLI,
20
1 2, prata,
201
completo.
Fone:
993
10-39
15
9931
0-3915
- Luciana
Alugo apartamento
no Guarujá contendo
3 quartos, dois
banheiros, garagem,
100 metros
da praia. Fone:
19 99705-4711

Conserto fogão
a gás... Pedro
Tel. e zap (19)
9 9696 2179
ou (19)
9 9654 2692

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) Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial e Demonstrações Financeiras referente ao exercício 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.
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Carmen M.S.F Pilotto
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Ivana Maria França de Negri

Edição especial do Dia da Poesia PROSA
14 de março

LEMBRANDO O DIA DA POESIA

Projeto 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 Piracicaba, aderissem ao projeto Poema na Caixa, que consiste em
deixar pequenos poemas nas caixas postais das casas com uma
breve explicação do que se trata.
Se quem receber um poema
em sua caixa postal quiser participar também, pode fazer cópias
das poesias que recebeu, ou imprimir suas próprias e deixar em
Concepção gráfica:
outras caixinhas de correio.
Vale poesia ilustrada, com Fernanda Napoleao Gilioli Oliveira
gravuras, desenho, colagem, digitadas, escritas à mão, tudo o Sugestão da replicação do projeto:
Sílvia Oliveira
que a imaginação criar.
Redação do texto: Ivana Negri
Mãos à obra!

CANTINHO INFANTIL
Poema da covid–19
Vitória
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.

Leda Coletti

Ivana Maria França de Negri

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 mensagem 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, alegria, 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 encontro. 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 projeto 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!

Poesia é a maneira de o coração
falar. E ele fala diretamente, de coração 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 poesia 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 escravos 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 oficializado o Dia do Poeta em 20 de outubro.
A celebração no dia 14 de março costumava ser celebrada em caráter não-oficial desde 1977, e havia até um projeto para que fosse oficializada, 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!!!

VERSO

DIA DA POESIA

A POESIA
Lídia 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.

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!

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 musicalidade.
O poema cujo o título dá nome o livro,
fala sobre escolhas, e de uma forma maravilhosa mostra que na vida, tudo depende
de nossas escolhas. Que possamos escolher 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

PALAVRA

DO

ESCRITOR:

“Eu sempre quis compreender:
porque não entendo, escrevo.
Como jamais entenderei, até o
fim da vida tentarei expressar
em palavras, linhas e entrelinhas, essa inquietação”
Lia Luft , escritora gaúcha.
Do livro Em outras palavras.
Contribuição de Lidia Sendin

AFINAL, O QUE É POESIA?

João 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

ooOoo

INCERTEZA

Além da moldura
o verso, que era verso,
e o poema, que era poema
fazem o milagre da POESIA

Elda 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.

ooOoo

O GONDOLEIRO DO AMOR
Castro 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.
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HIDRATAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA

CLÁSSICO, SEM

Rafael Toledo

Rafael de Toledo Carvalho,
Professor, Fisioterapeuta
fã dos Red Sox,
Springboks e Seahawks

Bom dia, amigos e leitores
dessa coluna! Quem aqui gosta de uma cervejinha, um refrigerante bem gelado, um copão 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 quando nós estamos seguindo pro-

tocolos de treinamento físico.
Tudo e valido e nada proibido.
Vamos focar em nosso líquido mais precioso a água. Começamos a bater um papo simples e
rápido, fazer uma relação hidratação e atividade física. Estudos
recentes nos mostram que ingerindo 500 ml de água 3x ao dia,
você irá aumentar o seu metabolismo de repouso em 20%. Alguém aqui, já deve ter presenciado ou assistido algum filme onde
lutadores treinam cobertos por
sacos plásticos para perder peso?
Pois bem, vamos usar essa imagem/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 necessariamente. A diferença encontrada ali na balança pos treino e

liquido no geral, então com a reidratarão adequada momentos
depois da atividade o seu peso corporal será elevado a níveis pré atividade. E claro também que você
ira se alimentar com carboidratos,
proteínas, fibras, etc por que glicogênio 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 potencializadas com o uso da água. Suor
não é nenhum indicador de sessão
de treinamento, não se iludam.
ALGUMAS DICAS
Água: Duas horas que antecedem a atividade, ingerir de 250
ml a 600 ml de água. Quinze minutos antes, de 125 ml a 200 ml;

Água de Coco: para a galera que pratica exercícios mais
leves, com duração entre 30 e
40 minutos. Ótima pedida;
Isotônicos: Cuidado com a
ingestão, conte açúcar, sais minerais com uma concentração
semelhantes a do sangue. Repositores energéticos são indicados aos praticantes de atividades acima dos 60 minutos.
Outros suplementos como gel
de carboidratos, Whey protein,
Maltodrextina devem ser utilizados depois de uma consulta com
profissionais habilitados e preparados para adequação de dieta. Procure sempre um profissional graduado, somente ele ira conseguir melhorar sua hidratação, conseqüentemente uma melhora no desempenho. Muita paciência com as mudanças de hábitos. Tudo leva tempo. Um grande abraco e ate mais.

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

Luiz Tarantini é repórter
esportivo, comentarista
esportivo, marketing
comercial e colunista

Olá amigos amantes do XV
de Piracicaba, torcedores no geral e leitores deste que é o mais
importante matutino da nossa
querida Piracicaba. Muito obrigado 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 incluindo 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 Séries 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 emergencial do Plano São Paulo será revista e as determinações poderão mudar conforme o retrocesso de contaminação e mortes.
"As partidas marcadas para
este final de semana pelo Campeonato Paulista estão preservadas
porque acontecerão no sábado e
no domingo. A interrupção, porém, será feita a partir do próximo dia 15 por 15 dias, até o dia 30.
Seguiremos um bom diálogo com
a Federação paulista de Futebol
(FPF). O presidente Reinaldo Bastos é uma pessoa de um excelente

diálogo, construtivo nas suas abordagens e ampara suas considerações por um comitê que a assessora. Continuaremos a dialogar com
a Federação Paulista de Futebol",
disse João Doria. Na última terçafeira (9), o procurador geral de Justiça, Mário Sarrubbo, do Ministério Público de São Paulo, já havia
se manifestado pela paralisação do
futebol enquanto o estado estivesse na fase vermelha do Plano SP.
"Nós estamos atendendo a
uma recomendação do Ministério
Público. O Ministério Público estadual recomendou essa medida,
fugiu da nossa alçada e estamos
atendendo a recomendação", disse José Medina, responsável pelas
análises relacionadas aos esportes
no Centro de Contingência da Covid-19 no Estado de São Paulo.
A Federação Paulista de Futebol era contrária a paralisação,
listando em nota oficial três “critérios científicos que embasam a
continuidade do futebol”. A entidade, inclusive, estuda realizar
jogos fora de São Paulo, mas apenas 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 imprensa realizada nesta quinta feira podemos afirmar que não é pelo
tamanho que se mede o perigo. O
Santos de Pelé já parou uma guerra 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 separatista de Biafra, mesmo em meio às
hostilidades, os confrontos cessaram para que todos pudessem
apreciar o mágico time do Santos
e o Rei Pelé em ação contra a Seleção do meio oeste da Nigéria.
Agora, neste novo normal um
vírus microscópico parou um planeta. Tomem todo cuidado, se protejam e cuidem muito de sua família. 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 email: luizcollection@yahoo.com.br
ou pelo WhatsApp (19) 99926-0030.

A IMPORTÂNCIA DO ESPORTE COMO POLÍTICA
PÚBLICA EM PIRACICABA - PARTE III
Everton Santos

Everton Santos, Bancário,
Bacharel em Direito e
Ciências Políticas, praticante
de artes marciais

Caro leitor, enfim chegamos
na última parte do nosso artigo.
Muita teoria, definições e explicações gerais da importância do esporte em nossa sociedade atual.

Acredito que não restou dúvida
que exerce benefícios na saúde individual e da saúde pública, na
educação e na segurança pública.
Então podemos analisar um pouco 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, professor, doutor em ciências do
Esporte, com passagem na seleção de basquete feminina campeã
mundial e também pela seleção feminina de vôlei, além de outros
tantos títulos e cursos que possui
em seu curriculum demonstra
que o profissionalismo e a coerência prevalecerá nessa pasta.

A cidade de Piracicaba tem no
seu DNA o esporte como tradição.
Vários atletas de esportes individuais já foram destaques no cenário mundial, fora o futebol do XV
de Piracicaba que revelou jogadores importantes nacionalmente e
o tão apaixonante basquete feminino 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 prática 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 esportivos e bons exemplos. Precisa de investimento. E isso não
tem que esperar que venha somente do Poder Público. A iniciativa privada e toda sociedade 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 retorno em marketing e propaganda, cessão de algum espaço
físico ou apenas uma divulgação em redes sócias. Enfim, não
faltam maneiras de colaborar.

AGLOMERAÇÃO
Paulo Eduardo Carlim

Paulo Eduardo Carlim
é jornalista
(paulo.eduardo.carlim.rpbrnews
@gmail.com)

O glorioso centenário EC XV
de Novembro começou com tudo
a temporada 2021. Em três jogos,
dois deles fora de casa, conquistou 3 vitórias e a liderança temporária da Série A2 do Campeonato
Paulista de Futebol, com 9 pontos,
junto de Oeste e Água Santa. Certamente um início de temporada dentro da melhor expectativa, que há
de renovar a confiança do torcedor.
Na estreia, contra o Sertãozinho, o técnico Moisés Egert revelou uma formação que em nosso
entendimento é um tanto conservadora, perante o que tem disponível no elenco: Matheus Nogueira; Cleiton Savedra, Renan Dutra,
Adalberto e Ronaell; Felipe Manoel, Gustavo Hebling e Mazinho;
Erison, Jean Dias e Marlyson. No
decorrer do jogo o treinador reiterou o que, nos parece, será a ênfase no decorrer da competição: fazer uso das cinco substituições às
quais tem direito (o leitor haverá
de se lembrar que, antes da pandemia, o limite máximo eram 3).
Com as trocas, tiveram a chance
de estrear no estadual, já na primeira rodada, além dos
titulares,Maicon Souza, Léo Duarte, Guilherme Garré, Bruninho
e Juninho Potiguar. Cobrando pênalti, Marlysonmarcou seu primeiro gol com a camisa zebrada,
garantindo os 3 primeiros pontos.
Pela segunda rodada, contra o Velo Clube, no único jogo
em casa até agora, decisão natural, Moisés manteve a formação
titular e a vitória veio de virada –
3 a 2, gols de Felipe Manoel, Marlyson (novamente) e Mazinho.
Quanto às substituições, a novidade 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 desafio foi contra o EC São Bernardo, lanterna da competição, e o XV
apresentando como novidade o
recém-contratado zagueiro Maurício Ramos. Piracicabano, o experiente 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 Campeonato 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 venceu por 1 a 0, primeiro tento do
atacante Juninho Potiguar no
campeonato. Placar mínimo que
garante desempenho máximo: dividir a liderança da competição,
com 100% de aproveitamento.
Resultados legitimamente conquistados em campo e que confirmam o time piracicabano como
um dos favoritos ao acesso.
Para além do bom desempenho nas primeiras rodadas da A2,
o Alvinegro segue trabalhando forte nos bastidores. Recentemente o
presidente Rodolfo Geraldi foi ao
gabinete do prefeito Luciano Almeida 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 produtos voltados para o ramo de limpeza. Da Paulicéia para o mundo!
De quebra, a diretoria anunciou o retorno do experiente goleiro 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 primeira passagem pelo XV, entre
2018 e 2019, ficou marcado o pênalti que defendeu diante do Juventus, na Rua Javari, quando
o adversário vencia por 1 a 0 (o
XV empatou logo a seguir e garantiu a vaga na semifinal da
A2).Enfim, se a primeira impressão é a que fica, compreendemos
que o XV esforçou-se para montar um elenco muito qualificado.
Antes de vigorar a nova fase
emergencial do Plano São Paulo
de contenção da covid-19, por força de decreto, paralisando novamente as atividades esportivas,
hoje ainda o torcedor vai poder
curtir o Quinzão. É dia de clássico! XV e Portuguesa, a partir das
17 horas! Ainda sem público no
Barão, mas clássico é clássico! Então a gente acompanha pelo rádio, e só não vai espiar pela fresta do portão do estádio pra não
causar aglomeração. Vai XV!

CRAQUES,
SELEÇÃO E
TREINADORES...
Douglas Pimenta

Douglas Pimenta é ex-jogador
de futebol, ex-técnico de
futebol e gestor de
carreira de atletas

Bom dia, caríssimos leitores
deste espaço esportivo, super
democrático, altamente versátil
e principalmente agradável. Os
nossos colunistas estão sempre
atentos e afiados nas informações esportivas. Venho falando
sobre o momento que passamos
no futebol brasileiro. Nossos
atletas quando chegam na Europa, sempre passam pelo banco de reserva. Por quê? Será
uma adaptação pela mudança?
Aprendizado? Antigamente,
Zico, Sócrates, Cerezo, Junior,
Falcão, Romário, Ronaldo, Rivaldo, enfim vários atletas. Sempre titulares... o tempo passou e
o futebol mudou. Precisamos
melhorar o nosso futebol!
Estamos perdendo uma identidade com a nossa Seleção Canarinho. Há quanto tempo, não vemos um jogo interessante do nosso escrete brasileiro? Será que alguém saberia escalar os onze titulares? Pois é, a Copa do Mundo
será em 2022. E as eliminatórias
com os jogos do Continente Americano, ainda precisam ser definidos. E para completar, os nossos titulares, jogam em sua maioria na Europa. Difícil de acostumar com estes novos tempos. E
os treinadores, Ariel Holan, Hernan Crespo, Miguel Angel Ramires, Eduardo Coudet, Jorge Sam-

paoli, Abel Ferreira e André Visser. Fazem parte do nosso cotidiano. Estão abrindo mercado.
Os brasileiros, um dia, em
tempos atrás, já foram maioria
em Portugal. Estamos perdendo
espaço até nos mercados alternativos para nossos treinadores.
No Japão também já houve épocas que haviam 6 treinadores
brasileiros, na mesma temporada, somente na terra do sushi.
Destaco o último treinador citado, André Visser, de nacionalidade 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 atletas entenderam uma metodologia diferente, maneira de treinar,
métodos simples e altamente didáticos para formar uma equipe. Quando enxergaram o conteúdo técnico/tático do treinamento, 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, tendo um jogador expulso no primeiro tempo, a equipe adversária tinha superioridade numérica,
abriu o placar e ainda tinha a vantagem do empate, o Sampaio Corrêa quase subiu para a Série A, todos estes ingredientes fizeram a
vitória Capa Preta (apelido esportivo do time), ser gigantesca. Além
do prêmio de participação que a
CBF oferece ao clube vencedor. O
treinador André Visser está fazendo 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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MULHER

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

Filha de uma costureira cheia
de talento e resiliência que se tornou uma empreendedora de sucesso, Ana Paula Guimarães, 25,
herdou da matriarca Angela Guimarães, a determinação e a criatividade para estar à frente dos projetos da empresa da família. O segmento de cortinas é o ramo da família, onde a jovem executa belíssimos projetos de diferentes modelos e tecidos de cortinas para
ambientes diversificados. Em celebração ao Mês Internacional da
Mulher, Ana Paula é a entrevistada do Sábado na Live, transmitido pelo Instagram @ocanaldalili, neste dia 13, às 16h30, dentro do tema “Mês da Mulher”.
Atuando no mercado em Piracicaba desde 2008, o Casarão
Cortinas Guimarães também
atua nos segmentos de persianas,
papel de parede, lavagens e decorações. “Eu comecei cedo, por
minha mãe já ser costureira.
Costurei pela primeira vez aos 14
anos. Sempre acompanhava minha mãe nas compras de produtos da loja e aos 19, 20 anos, comecei a cuidar das redes sociais
da loja. Com nossa loja no novo
endereço, os campos se expandiram
20 vezes e então eu vi a oportunidade 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 designer passou atender a procura
grande por parte dos consumidores. “Ganhei ainda mais experiência profissional e amigos da área
de decoração. Desde então, eu procuro cada dia pesquisar modelos
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Sandyalê:
videoclipe
de terror
As tantas possíveis nuances,
intensidades e tonalidades do
amor são experimentadas em distintas eras pela artista pop sergipana Sandyalê. Na Trilogia do
Desapego, três videoclipes mostram uma reflexão sobre as relações com os outros e consigo mesma por meio de autoconhecimento, fantasias, projeções e até mesmo possessões. Assista o primeiro
clipe, para a música Sua, no link:
https://youtu.be/OYJhXSSfcCk.
A saga começa com o audiovisual vampiresco de Sua, canção
lançada no final de 2020 via Aceleração Labsonica – Toca do Bandido. O videoclipe conta com direção 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-

facebook.com/
ocanaldalili
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ro, como Drácula de Bram Stoker
(de Francis Ford Coppola), O
Exorcista e Nosferatu são referências para o ambiente de medo,
exorcismos, transformação espiritual e tensão sexual pelo qual
passam Sandyalê e o personagem
masculino (Hélio Toste) do enredo. O clipe também tem a participação da cantora e compositora 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, permitindo circulação apenas de
quem faz parte de serviços essenciais. Luz e paz, a todos!

@ocanaldalili

Eliana Teixeira
Editora de Conteúdo

POVO

Sebrae: empreendedoras podem
solicitar crédito mediante curso

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

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 acompanho 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

As mulheres que desejam ter
acesso a linha de microcrédito exclusiva para empreendedoras mulheres formais e informais, por
meio do Banco do Povo, programa de microcrédito do Governo do
Estado de São Paulo, precisarão
realizar o curso do Empreenda
Mulher, gratuitamente oferecido
pelo Sebrae, além de não ter restrições no Serasa e Cadin. Toda
solicitação de crédito ainda está
sujeita à avaliação do contratante e avalista. As inscrições podem
ser feitas até nesta segunda (15).
De acordo com informações
da Semdettur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo), o
empréstimo é restrito ao negócio da solicitante e deverá ser
utilizado no seu empreendimento. Para empreendedoras formais (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 empreendedoras informais, o valor disponibilizado 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 inscrições podem ser realizadas acessando os links: http://
www.viarapida.sp.gov.br/home;
Sebrae Delas: http://semtre.
piracicaba.sp.gov.br/prefeiturae-sebrae-oferecem-programasde-capacitacao-para-mulheresempreendedoras/. Já para os
cursos de Formalização, Marketing Digital e Educação Financeira da Aliança Empreendedora, podem ser realizadas no link abaixo:
https://alianca empreendedora.
org.br/tamojunto/ .

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Sema (Secretaria 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 trecho tem extensão de aproximadamente 15 km e atende os bairros Pau D’Alhinho, Canal Torto, Congonhal,
Dini e Paredão Vermelho. O serviço teve início na semana passada e atende reivindicações dos moradores da região, recebidos pelo Serviço de Informações
à População, no telefone 156. Os trabalhos devem
ser concluídos até a próxima semana. Desde segunda (8), a equipe da secretaria também está realizando manutenções de estradas nos bairros Batistada,
Passa Cinco e Santa Isabel. A Sema é responsável
pela manutenção diária de estradas rurais, restauração e conservação de pontes, escolas e centros comunitários 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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